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Paal aan
Molenkade
mag blijven

Dzvinochok, dat door heel Europa trekt en dit seizoen voor de zestiende keer in
Nederland op tournee was. Klassiekers van Bruckner, Mozart en Anerio passeerden de revue, maar de jongens brachten ook Oost-Europese muziek en OekraFOTO RENEE PIETERSE
iense volksliederen ten gehore.

Hospice in aantocht
Duidelijke behoefte aan ’bijna-thuis-huis’ in Kaag en Braassem ✱ Locatie nog
onzeker ✱ Veel vrijwilligers nodig ✱ Jaarlijks ruimte voor 24 gasten
Charlotte Brussee
c.brussee@hdcmedia.nl

Kaag en Braassem ✱ De Rijn- en
Veenstreek is nog een blinde vlek op
de kaart als het gaat om een hospice.
Daarom moet er binnen een aantal
jaar in Kaag en Braassem een hospice verschijnen. Waar, dat is nog de
grote vraag.
Een ’bijna-thuis-huis’, zo wordt het
ook wel genoemd. Deskundigen en
vrijwilligers bieden er hulp aan
mensen die stervende zijn en die om
welke reden dan ook niet thuis kunnen blijven wonen Een onderzoek
tussen december 2011 en januari 2013
wees uit dat er veel behoefte aan is in
Kaag en Braassem. ,,Mensen moeten
nu uitwijken naar Leiden, Alphen of
Sassenheim’’, zegt commissielid

Mieke van der Meer.
Hoewel de naam al is bedacht ’Amandi’, wat ’liefdevol’ betekent is de locatie nog onzeker. ,,De gemeente wees ons op de Meerpaal in
Nieuwe Wetering, het schoolgebouw dat deze zomer leeg is komen
te staan’’, zegt huisarts Wim Sleeuw
uit Roelofarendsveen, voorzitter
van de stichting. ,,Een mooie plek
en, als de brug er eenmaal is, goed
bereikbaar vanuit de grootste dorpen van Kaag en Braassem. Maar het
is wel erg groot voor de twee bedden
die we in eerste instantie voor ogen
hebben. Wellicht dat een passende
vorm van samenwerking kan worden opgezet.’’
Twee bedden, dat lijkt erg weinig.
,,Maar als je bedenkt dat gasten gemiddeld nog geen maand in het hospice verblijven, betekent het dat we
in theorie jaarlijks 24 gasten kun-
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Volksmuziek Veertig Oekraïense jongensstemmen

Oude Wetering/Hoogmade ✱ De stemmen van 26 jongens en veertien jongemannen vulden dit weekeinde de Jacobus de Meerderekerk in Oude Wetering,
de Hoogmadese Geboortekerk, de Martinuskerk in Noorden en de Hartebrugkerk in Leiden. Samen vormen de veertig zangers het Oekraïense jongenskoor

‘Moordjonker’
mag naar ouders

nen ontvangen’’, zegt adviseur Jenny van Velzen. ,,Meer vraag is er op
dit moment niet.’’
Overigens moet er in het hospice
wel meer verschijnen dan twee kamers met twee bedden. ,,Gasten
krijgen een eigen badkamer, er is
een gezamenlijke woonkamer, tuin
en keuken en er moeten één of twee
logeerkamers voor familieleden komen’’, vertelt Van Velzen. ,,Verder
denken we aan kamers waar patiënten wier mantelzorgers overbelast
zijn, tijdelijk kunnen verblijven.’’
De kosten komen in eerste instantie
volledig voor rekening van de stichting. Als het hospice een jaar draait,
is er een kleine subsidie vanuit het
Rijk. Vrijwilligers van beide palliatieve zorgstichtingen in Kaag en
Braassem hebben zich al achter het
plan geschaard en ook de eerste donaties zijn al binnen. ,,We zijn er

echter nog lang niet. Donaties zijn
van harte welkom, evenals vrijwilligers die ons willen helpen bij de
fondsenwerving.’’
Informatie: www.amandihuis.nl.
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Den Haag/Leimuiden ✱ Het is
een 71-jarige woonbootbewoonster aan de Molenkade in Leimuiden niet gelukt haar buurman te dwingen om een verkeerspaal met elektronisch slot,
een zogeheten ’poller’, weg te
halen. De Haagse rechter heeft
haar ongelijk gegeven. De paal,
die met het intoetsen van een
pincode in de grond zakt, was
door de buurman in de weg
geplaatst. Zodat iedereen die
niets te zoeken heeft aan het
eind van de doodlopende Molenkade, niet langer op zijn erf
komt om daar te keren. De
buurvrouw, die over het pad
moet (waarop ze recht van overpad heeft) om haar woonboot te
bereiken, heeft zelf geen auto.
Ze bracht echter bij de rechter
naar voren dat haar bezoekers
last van de paal ondervinden,
omdat de weg was versmald
door de buurman. Maar nu de
buurman haar de code van de
paal had aangeboden en niet
was gebleken dat de wegversmalling onaanvaardbaar was,
wees de rechter de eis van de
woonbootbewoonster af. Twee
weken geleden, toen de behandeling van het geding plaatsvond, werden partijen nog door
de rechter overgehaald om er
onderling uit te komen, zonder
vonnis. Maar dat overleg is niet
gelukt, zodat de Haagse rechter
nu alsnog een uitspraak heeft
gedaan.

Extra controle
op trekkers
Kaag en Braassem ✱ In verschillende dorpskernen in Kaag en
Braassem en Nieuwkoop controleert de politie de komende twee
weken extra op de snelheid van
trekkers en ander landbouwverkeer. Dat laat de politie weten
via Twitter. Er komen de laatste
tijd namelijk veel meldingen
binnen van overlast en snelrijdend landbouwverkeer. Vooral
in Oud Ade wordt de komende
tijd veel gecontroleerd. De
maximum snelheid voor landbouwverkeer is overal 25 kilometer per uur.

