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hierover door Dagelijks leven een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en
andere geïnteresseerden. Op de website van
dagelijks leven (www.dagelijks-leven.nl) kunt u meer
informatie vinden. U bent van harte uitgenodigd!

Beste leden en mededorpsgenoten,
Wij willen u voor u op vakantie gaat nog van een
aantal dingen op de hoogte brengen. Misschien bent
u al op vakantie geweest maar ook dan willen wij u
natuurlijk op de hoogte brengen.

Een mooi initiatief voor statushouders

Bewonersavond N207 passage
Leimuiden op 5 juli a.s.

Even voorstellen.....

Zoals al vermeld op onze laatste ALV zal de Provincie
Zuid-Holland in nauwe samenwerking met de
gemeente Kaag en Braassem een bewonersavond
organiseren. Deze avond zal plaatsvinden in de
Ontmoeting op 5 juli en start om 19.30 uur (inloop
vanaf 19 uur). Het doel is de omgeving te
informeren over het doorlopen proces van het
afgelopen jaar en is er ook op gericht uw
info/wensen/belangen op te halen. Mogelijke
oplossingsvarianten voor de passage van de N207
door ons dorp zullen worden getoond. Uw
aanwezigheid/mening is gewenst. Noteert u daarom
s.v.p. de datum alvast in uw agenda.

Mijn naam is Ellen Hilhorst, al ruim 25 jaar inwoner
van Leimuiden en sinds oktober 2016 actief als
vrijwilliger bij de Stichting Nieuwe Alphenaren
(www.nieuwealphenaren.nl). Een stichting die met
name Alphenaren en statushouders aan elkaar
koppelt om begeleiding te verzorgen op het gebied
van taal, maar ook om statushouders kennis te laten
maken met onze cultuur. Via deze stichting begeleid
ik al ruim 1,5 jaar een Somalische vrouw in
Leimuiden.

Op de Projectenpagina van de N207 is meer
informatie te downloaden of direct te lezen:
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeervervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n207/n207noord/n207-noord-passage-0/

Kleinschalig Woon-zorgcentrum

Via de Stichting Nieuwe Alphenaren ben ik nu dit
voorjaar ook officieel coördinator geworden met de
focus op Leimuiden. Wat doe ik dan zoal? Allereerst
het netwerk in kaart gebracht van dorpsgenoten die
op de een of andere manier betrokken zijn bij
statushouders in Leimuiden. En dat zijn best
veel dorpsgenoten! Allereerst om gemakkelijker
activiteiten te promoten, zoals bijvoorbeeld die van
Family Factory. Op 15 april heeft er in de
Ontmoeting een kleurrijke bijeenkomst
plaatsgevonden met veel belangstellenden, veel
verschillende culturen en heerlijk eten.
Daarnaast ben ik ook met een aantal andere
vrijwilligers, bezig met het opzetten van het taal café
in het Bibliotheekpunt in Leimuiden. Op 19 juni vindt
dit voor de tweede keer plaats en na de
zomervakantie zullen we dit eens per drie weken
organiseren op de dinsdagavond. Aan de hand van
allerlei taalspelletjes kunnen anderstaligen samen

Al sinds enige jaren is de Dorpsraad, via de
werkgroep Zorg en Welzijn, bezig om een
kleinschalig Woon-zorgcentrum voor inwoners met
dementie in Leimuiden in ons dorp te krijgen. Deze
veelal oudere inwoners moeten nu noodgedwongen
het dorp uit als ze niet meer zelfstandig kunnen
wonen. Inmiddels heeft ‘Dagelijks leven’ een plan bij
de gemeente ingediend om een dergelijk centrum te
gaan bouwen op het perceel aan de Tuinderij, hoek
Raadhuislaan (tussen zwembad en Drecht). Dit
centrum biedt verpleging, verzorging en begeleiding
aan mensen met dementie in een vertrouwde
omgeving, dichtbij familie en vrienden.
Op woensdag 27 juni wordt om 19.30 uur, inloop
vanaf 19.00 uur, in zalencentrum De Ontmoeting
www.dorpsraadleimuiden.nl
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met Leimuidenaren oefenen met de Nederlandse
taal. En ondertussen maken wij kennis met de
andere culturen in ons dorp.
Voor de Stichting Nieuwe Alphenaren voer ik met
nieuwe vrijwilligers in Leimuiden ook de
kennismakingsgesprekken en licht ik toe wat van je
verwacht wordt als je begeleiding geeft op het
gebied van taal en/of cultuur. Vervolgens heb ik
contact met de coördinator Taalhuis vanuit de
Gemeente Kaag en Braassem om de koppeling te
verzorgen tussen de vrijwilliger en de statushouder.
Voor mij heeft het vrijwilligerswerk veel opgeleverd:
allereerst de vriendschap met het Somalische gezin
en het kennismaken met hun cultuur, daarnaast ook
weer nieuwe, inspirerende contacten met
dorpsgenoten, die het net als ik belangrijk vinden
dat anderstaligen in onze gemeenschap worden
opgenomen en dat we hen een handje op weg
helpen in onze maatschappij. Het geeft mij in ieder
geval heel veel voldoening!

Dan nog iets heel belangrijks!!!!!!

Vrijwillige bijdrage:
Een zeer gering aantal van onze leden heeft al een
vrijwillige bijdrage gedaan aan de dorpsraad voor
het jaar 2018. Daarvoor dank!
Heeft u uw bijdrage nog niet overgemaakt dan
vragen wij u hierbij vriendelijk om.
Wij zien er naar uit, want door alle activiteiten moet
er bijvoorbeeld regelmatiger een locatie gehuurd
worden voor een bijeenkomst. Daar moet dan
natuurlijk wel geld voor zijn.
Met uw bijdrage kunnen wij, maar ook u, weer
verder.
Uw bijdrage van € 5,- (of meer) kunt u overmaken
op onze rekening:
NL57 RBRB 0898 2143 51 t.n.v. Dorpsraad Leimuiden

Mocht je interesse hebben of hier meer over willen
weten, dan kun je mij benaderen
via hilhorst.ellen@gmail.com of 06-50262175.

Plastic zakken
Sinds dit jaar kunnen de PMT zakken iedere
woensdag aangeboden worden om opgehaald te
worden. Wij zien heel vaak dat als het ophalen
achter de rug is er soms al meteen weer zakken
hangen/liggen. Het is de bedoeling dat u pas op
dinsdagavond of woensdagochtend deze zakken
aanlevert op de daarvoor bedoelde plekken. Eerder
ophangen geeft een slordig straat beeld en kan ook
voor ongedierte zorgen. Wij willen u dan ook vragen
om u aan de buitenzet/hang tijden te houden. Dit
buiten zetten geldt ook op maandag voor de groene
of grijze container. Ook deze mag pas of
zondagavond dan wel maandagochtend buiten gezet
worden en moet op dinsdag zeker weer op zijn plek
bij u in de tuin staan.

Wist u dat……
- De vuilstort tegenwoordig op zaterdag langer
geopend is. Namelijk van 8.30 uur tot 13.00 uur
- Er tot 3 augustus sloot afval langs de sloten kan
liggen. De Gebr. van der Poel houden de jaarlijkse
zomerschouw voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland.
- De werkzaamheden aan de Kerklaan helaas
uitlopen!!!!!
- Er weer een 2-daags Schipbreuk Outdoorfestival is
op 28 en 29 juli bij het Spant? U komt toch ook?

FEESTWEEK
Er was weer een hele gezellige Feestweek dit jaar.
Heel veel verenigingen en vrijwilligers hebben hier
aan meegeholpen en u heeft in grote getalen
meegedaan aan de verschillende activiteiten
www.dorpsraadleimuiden.nl

-Wij op 17 oktober een Thema-avond houden. De
onderwerpen zijn we mee bezig.
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