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Ik meld me aan als lid van de wijkvereniging

Dhr. / Mw./Fam.
Adres
Postcode
Telefoon
E-mailadres 
O   ėėn persoon  € 5,00 per jaar
O   familie          € 10,00 per jaar

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 
tenminste een volledig verenigingsjaar met een 
opzeggingstermijn van vier weken. Een 
volledig verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 
31 december. Bij aangaan van het 
lidmaatschap is men contributie verschuldigd 
voor het gehele verenigingsjaar.
Als welkomstgeschenk ontvangt u een “ICE” 
stick. ICE staat voor 
IN CASE OF EMERGENCY
Met gebruiksadvies.

Als lid kun je een nieuw lid aanbrengen, dan 
ontvang je, na betaling door het nieuwe lid, 1/5 
staatslot als bonus. 
In dit geval kun je een aanmeldingsformulier 
aanvragen.

De aanmelding kan worden verzonden naar het 
secretariaat: E. Banningstr. 4, 2331 EC Leiden 
of posten in de brievenbus in de hal van het 
buurthuis.

Colofon
redactie: • Peter Ham en Bep Corba   
Opm./DTP:• Thomas van Schaik
Druk:   • Tipoprint
Oplage: • 4.200 exemplaren
Adverteren: info bij de redactie. 

Nr. 141 verschijnt in de week voor kerst
Kopij: inleveren voor 20 nov. 2021 bij de 
redactie, bij voorkeur via e-mail:
FOTO’S APART EN IN JPG AANLEVEREN,
TEXT: MAX. 700 WOORDEN,
polderpraat@wijkraadstevenshof.nl. 
Of via de postbus van de Wijkraad in het
buurthuis.
Afhaaladressen: 
Huisartsen Zaaijer (praktijk op 11), 
Huis van de buurt, 
Gezondheidscentrum en 
Bibliotheek.

Wijkraad Stevenshof secretariaat:
Emerentia Banningstraat 4, 2331 EC Leiden 

Tel.: 071-5314024  email: info@wijkraadstevenshof.nl  
K.v.K. nummer 40447286  

Bankrekening NL04 INGB  0001 5960 83
t.n.v. Wijkraad Stevenshof te Leiden

T 06 3333 2690 • E info@fysiotherapie-otto.nl 
www.fysiotherapie-otto.nl 

Theda Mansholtstraat 5a • 2331 JE Leiden 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Dry needling 

 Kinesio® Taping 

 Rugklachten 

 Nekklachten 

 Schouderklachten 

 Hoofdpijnklachten 
U kunt zonder verwijzing direct terecht in de praktijk.  

Behandeling bij u thuis is op verwijzing van de 
huisarts mogelijk. 

Een afspraak buiten de reguliere openingstijden is 
uiteraard bespreekbaar. 

mailto:polderpraat@wijkraadstevenshof.nl
mailto:info@wijkraadstevenshof.nl
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Beste lezers,

Voor een heleboel Stevenshoffers zit de vakantie er weer op en ik hoop dat het, ondanks de Corona-beper-
kingen, een mooie vakantie is geweest. Jammer dat het weer ons een beetje in de steek heeft gelaten. Nu 
maar hopen dat alles weer snel “normaal” mag worden.

Verbouwing Huis van de Buurt
Als u dit leest, is de eerste activiteit, het Vitaliteitsfestival van Stevenshof Vitaal op 11 september, al weer 
achter de rug. Voor wie dat gemist heeft wil ik u op één punt toch even bij praten, want de hoognodige ver-
bouwing van ons Huis van de Buurt aan de Trix Terwindtstraat gaat er aan komen. Tot 30 augustus konden 
de huidige huurders, zoals bijvoorbeeld BplusC (bibliotheek), SPL (kinderopvang), Incluzio, Soll en Buzz 
(middenblok voor welzijn en sport) en de SWT, JGT en JGZ (ja ik verslik mij ook wel eens in al die afkortin-
gen) nog commentaar geven op het steeds wat aangepaste “Voorlopig Ontwerp” van de gemeente. Als 
wijkbewoners hebben wij, hoe bizar ook, officieel geen stem in het proces omdat we geen huurder zijn. 
Maar dat heeft ons als Wijkvereniging “Wijkraad Stevenshof” en vanuit Stevenshof Vitaal er niet van weer-
houden om ons er toch flink mee te bemoeien om er ook voor de bewoners van de Stevenshof een centrale 
ontmoetingsplek te creëren. Wij vormen met elkaar tenslotte de gebruikers en bezoekers van het Huis van 
de Buurt.
Nu alle partijen het eens zijn over het Voorlopig Ontwerp wordt nu het Definitief Ontwerp door de ge-
meente gemaakt en daarna een aanbesteding uitgeschreven welke aannemer deze prestigieuze klus mag 
uitvoeren. Als vertegenwoordigers namens u, hebben wij ons vooral sterk gemaakt voor een uitnodigende 
centrale ontmoetingsruimte (de huidige luifel wordt inpandig) waarin de bibliotheek vloeiend overloopt, 
met een professionele keuken en een royale terrastuin op het zuiden waar zoveel mogelijk wijkbewoners 
graag willen komen. Nu ‘de kogel eindelijk door de kerk is‘ kunnen de werkgroepjes die zich bezig hielden 
met de inrichting en aankleding van de centrale ruimte, de keuken en de terrastuin weer 
voort. Al kunnen zij daarbij nog wel wat professionele hulp gebruiken. Wil je meehelpen? 
Meld je dan aan via info@wijkraadstevenshof.nl . Wil je meer weten over Stevenshof Vitaal? 
Ga dan naar de website www.stevenshofvitaal.nl.

Tot slot de mededeling dat de werkgroep Halloween bezig is met het organiseren van Hal-
loween en daar kunnen zij heel wat hulp bij gebruiken. Wilt u helpen bij het organise-
ren van Halloween meldt u zich dan aan. Dat kan via info@wijkraadstevenshof.nl

Ik groet u
Ron Derogee, Voorzitter Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof

V A N  D E  V O O R Z I T T E R  R O N  D E R O G E E

 
  

 

Uw makelaar in de 
Stevenshof! 
 

Prestatiegerichte courtage 
No Cure No Pay 
Dat werkt! 
 

 

VERKOOP           -            AANKOOP           -            TAXATIES 

www.werkmakelaardij.nl Annie Romeinsingel 148 te Leiden 
(tegenover NS Station De Vink) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bel voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek. 

Tel: 071 740 00 04 
 

mailto:info@wijkraadstevenshof.nl
mailto:info@wijkraadstevenshof.nl


⇐P O L D E R P R A A T⇒

BLZ.  VAN 4 16

Vaak blijken bewoners van de Stevenshof niet te weten dat er aan de rand van hun 
wijk een prachtig kerkje staat. Toch staat het er al sinds 1949 en is het nog steeds 
in gebruik voor de RK eredienst;  er zijn zelfs plannen om het kerkje op te knap-
pen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. 
Door stedenbouwkundige ontwikkelingen van de laatste 50 jaar ligt het kerkje nu 
verscholen achter hoogbouw, waardoor je er nu achteloos aan voorbij kunt gaan. 
De ‘Maria Middelareskerk’ aan de Rijndijk 283, vroeger een zelfstandige paro-
chie, met parochianen uit de wijde omgeving (Voorschoten, Wassenaar, Valken-
burg en Oegstgeest); nu een wijkkerk voor parochianen uit de Stevenshof, Zuid-
west en Morswijk, deel uitmakend van de parochie van de HH Petrus en Paulus 
voor heel Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk. 
Het kerkje is door zijn intieme karakter zeer geschikt voor trouw- en rouwdiensten 
en voor kleinschalige concerten (zoals huiskamerconcerten van dewerkgroep 
Kunst en Cultuur van de Wijkraad Stevenshof). Het aangrenzende gebouw (uit 

1933) was ooit een klooster waar paters Montfortanen huisden; dit klooster is een aantal malen in andere handen over-
gegaan en wordt nu bewoond door Poolse arbeidsmigranten. 
In 2009 bestond het kerkje 60 jaar, ter gelegenheid waarvan er een herinneringsboekje is uitgegeven; dit boekje kunt u 
inzien en eventueel downloaden op de website https://lamgodsleiden.nl/geschiedenis/mm-60/  
Twee jaar geleden is de parochie het project ‘Laudato Sí’ gestart, genoemd naar de encycliek van paus Franciscus over 
de schepping, uitgegeven ter gelegenheid van de klimaatconferentie in Parijs. De titel is ontleend aan het zonnelied 
van de H. Franciscus.  
Een van de acties uit dit project is het zwerfvuilrapen (want een schone wijk ligt voor het oprapen). Toen we hoorden 
dat in de Stevenshof Incluzio en Sol ook regelmatig vuil-
raapacties houden, was de keuze snel gemaakt om hierin 
te gaan samenwerken. Meer weten?  
Zie www.lamgodsleiden.nl  
Jan Akerboom

M A R I A  M I D D E L A R E S K E R K

http://www.lamgodsleiden.nl
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Senioren klaverjassen en sjoelen

Door corona ligt het klaverjassen en sjoelen in de kantine van de ijsvereniging al anderhalf jaar stil. Geluk-
kig kunnen de organisatoren u laten weten dat zij weer van start kunnen gaan. Vanaf dinsdag 5 oktober 
bent u weer iedere veertien dagen van 14.00 tot 17.00 uur van harte welkom. Wij zien u graag in de kantine 
van de ijsvereniging aan de Dobbedreef.
John van der Born

Halloween

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter al heeft 
kunnen lezen is werkgroep Halloween van de wijk-
vereniging druk bezig met de organisatie van Hallo-
ween die op zaterdag 30 oktober a.s. zal plaatsvinden. 
Geheel volgens de coronaregels die op dat moment 
gelden. Daar kan de werkgroep heel wat hulp bij ge-
bruiken. Wilt u helpen bij het organiseren van Hallo-
ween? Meld u zich dan aan. Dat kan via info@wijk-
raadstevenshof.nl
Houd de website van de wijkvereniging in de gaten 
voor meer informatie over de data waarop de uitgifte 
van toegangskaarten gaat plaatsvinden.

Onderhoud groenvoorziening in de wijk

Het bestuurslid groen van de wijkvereniging heeft goede contacten met de 
gemeente als het gaat om het onderhoud van de groenvoorzieningen in de 
wijk. Dat verloopt niet altijd heel voorspoedig, maar we willen u toch 
graag melden, dat er ook resultaten zijn. Zo wordt er nu bij het maaien re-
kening mee gehouden dat er 1 meter vanaf de rand van de fietspaden 
wordt gemaaid. Met name langs het park aan de zijde van het winkelcen-
trum is dit duidelijk zichtbaar. Het is tenslotte niet de bedoeling dat het riet 
na een zware regenbui over het fietspad hangt. Bij de ingewikkelde krui-
sing bij het park richting Station de Vink worden nu de hoeken zodanig 
gemaaid, dat (brom)fietsers op tijd zichtbaar zijn voor elkaar. En ik het 
parkje aan het Maartje Offerspad wordt nu niet alleen het gras gemaaid, 
maar worden ook de zaailingen van de daar staande bomen meegemaaid.
Loopt u tegen problemen of gevaarlijke situaties aan, en krijgt u geen ge-
hoor bij de gemeente? Neem dan contact op met Heico Rodewijk via 
info@wijkraadstevenshof.nl 

Uw foto op de voorpagina van PolderPraat 141?

Deze keer hebben wij een mooie foto ontvangen van Hannie Rosheuvel, ge-
maakt in het park. Hannie, dank je wel daarvoor.

Voor PolderPraat 141 zijn wij op zoek naar winterfoto’s. Dat moet denken 
wij geen probleem zijn. Afgelopen februari hebben we tenslotte een aantal 
echte winterdagen gehad. Dus, duik ik uw archief en stuur de redactie die 
mooie foto’s die wij op de facebookpagina Stevenshof voorbij hebben zien 
komen. 

Graag als pdf of jpeg sturen naar polderpraat@wijkraadstevenshof.nl

V A N  D E  B E S T U U R S T A F E L

mailto:polderpraat@wijkraadstevenshof.nl
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Op zaterdag 11 september van 11.00 – 15.00 uur vindt het Vitaliteitsfestival plaats op de parkeerplaats tus-
sen het Gezondheidscentrum en het Buurthuis. Ook werkgroen groen zal daar aanwezig zijn met een eigen 
stand met informatie over onze projecten en acties in de wijk.

Samen aan de slag!
Wie nog geen boomspiegel of geveltuin heeft geadopteerd, kan zich op het Vitaliteitsfestival meteen aan-
melden. De eerste 10 adoptanten ontvangen direct een startpakket met een € 25,00 tegoedbon van Intratuin, 
een boek over Leids Groen en een plantje om mee te beginnen. Voor de andere geïnteresseerden hebben we 
een mooie kortingsbon van Intratuin klaarliggen. Met dank aan de Gemeente Leiden en Intratuin Voorscho-
ten!

Kinderen kunnen op papier hun eigen boomspiegel tekenen en verdienen daar direct een plantje mee.

Leer over onze projecten en hoe je zelf je plantje kunt bijdragen om onze wijk te vergroenen!

Jaar van de Tuin 
Op 11 september worden door wethouder Marleen Damen de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de 
boomspiegelwedstrijd voor kinderen en de fotowedstrijd voor de mooiste tuin van de Stevenshof. Deze 
wedstrijden heeft de werkgroep groen georganiseerd in het kader van het Jaar van de Tuin.

W E R K G R O E P  G R O E N  O P  D E  V I T A L I T E I T S M A R K T



⇐P O L D E R P R A A T⇒

BLZ.  VAN 7 16

Naar aanleiding van 2 recente gebeurtenissen binnen 1 week kwamen ondergete-
kenden er achter, dat er slechts één AED in onze buurt (Schenkwijk) 24/7 aanwe-
zig is. Een AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator, een 
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. De 
AED moet aangemeld zijn bij HartslagNu. Na een 1212 melding stuurt Hartslag-
Nu een melding naar meerdere burgerhulpverleners, die in de buurt wonen van 
het slachtoffer (maximaal 750 meter afstand). De burgerhulpverlener krijgt via 
zijn/haar mobiele telefoon een noodoproep om een AED op een opgegeven adres 
en huisnummer op te halen. Indien van toepassing wordt er ook een pincode be-
kend gemaakt om de buitenkast te ontgrendelen en uiteraard het adres en het 
huisnummer waar assistentie gewenst is. Je krijgt info d.m.v. een SMS/bericht. 
Als je gaat, beantwoordt je de SMS met JA, ga je niet, dan hoef je niets te doen. De 
eerste 6 minuten zijn cruciaal. Een AED is een belangrijke aanvulling bij een rea-
nimatie om een grotere kans van slagen te hebben.
Hoe kan je burgerhulpverlener worden?

Je gaat naar e website: www.hartstichting.nl om je aan te melden. Daar staan ook de vereisten om te kunnen 
reanimeren. Een AED kan en mag iedereen bedienen. Instructievideo’s staan op de website. Een reanima-
tiecursus inclusief gebruik AED is te volgen bij Het Rode Kruis (afdeling Leiden). Hier zijn wel kosten aan 
verbonden, maar deze zijn vaak te declareren bij uw zorgverzekering. In het Stevenshof District zijn onge-
veer 125 vrijwilligers. Onbekend is hoeveel er daarvan in de Schenkwijk wonen.
Wat hebben wij tot op heden gedaan?
Wij hebben contact gezocht met DEFIBRION uit Groningen om informatie te vragen. Zij ondersteunen een 
Buurt AED project met flyers en tips. Wij werden netjes te woord gestaan en hebben gezamenlijk een AED 
uitgezocht die toepasbaar is in onze wijk. De keus is gevallen op de HeartSine Samaritan 350P inclusief 
PadPak (accu en elektroden) en een groene buitenkast merk Arky voorzien van alarm en een verwarmings-
element (vorstbestendig), af te sluiten met een cijferslot (diefstalpreventie). Kosten in totaal bij € 1.700,00 
met 8 jaar garantie en een vervanging van het PadPak na 4 jaar. Dus al met al 8 jaar onderhoudsvrij. Er ko-
men alleen nog elektrakosten bij voor het verwarmingselement, maar wij als initiatiefnemers zijn bereid 
deze energiekosten voor onze rekening te nemen.
Hoe kunt u ons initiatief financieel ondersteunen en verwezenlijken?
1. Toezegging op de retour ontvangen flyer (de flyer staat op www.wijkraadstevenshof.nl)
2. De donateur kan met zijn/haar mobiel via “Tikkie” een QR code aanmaken. De donatie wordt dan via 

IDEAL in een beveiligde omgeving verwerkt.
3. Op een voor dit project geopende bankrekening IBAN: NL13KNAB0409741736 t.n.v.  M.F. Sleijser eo 

M.T.M. de Koning onder vermelding van Buurt AED.
Help mee met de aanschaf van een AED. Je redt er levens mee. Alvast hartelijk dank voor uw ondersteu-
ning.
Tiny de Koning & Fred Sleijser
Elisabeth Koolaartstraat 1
2331 DH Leiden
Voor vragen en/of opmerkingen aed.schenkwijk.leiden@gmail.com

P R O J E C T  B U U R T  A E D  B U U R T  S C H E N K -
W I J K  S T E V E N S H O F

Leiden heeft een stedenband met de 
Poolse stad Toruń. Elk jaar is er een 
uitwisseling tussen Leiden en Toruń 
op cultureel gebied. In het voorjaar 
bezoekt een groep Polen Leiden en 
in het najaar is er een busreis 
vanuit Leiden naar Toruń. De 
werkgroep van de stedenband 
die dit alles organiseert zoekt 
nog mensen die mee willen 
doen met het opzetten en uit-
voeren van de activiteiten die 
nodig zijn.
Wilt u zich opgeven als vrijwil-
liger? Kijk voor meer informa-
tie op de website: 
www.leiden-torun.eu 
Aanmelden kan per e-mail: 
info@leiden-torun.eu

mailto:aed.schenkwijk.leiden@gmail.com
http://www.leiden-torun.eu
mailto:info@leiden-torun.eu
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Minderen en stoppen van medicijnen 
Bent u 65 jaar of ouder en gebruikt u al langere 4jd bepaalde medicijnen? 

Misschien zijn ze inmiddels niet meer nodig, of hee> u er zelfs meer last 

van dan baat bij.  Uw lichaam kan met de jaren gevoeliger worden voor 

medicijnen. Dat kan gezondheidsklachten geven. Ook als u geen klachten 

hee> kunt u de wens hebben om minder medicijnen te gebruiken. Uw 

huisarts of apotheker kan met u bespreken om bepaalde medicijnen te 

minderen of stoppen. 

Medicijnen die mogelijk gestopt kunnen worden zijn bijvoorbeeld 

maagzuurremmers, middelen tegen plasklachten en middelen tegen 

incon4nen4e. 

Maagzuurremmers 
Bijna 3 miljoen Nederlanders gebruiken maagzuurremmers. Veel mensen nemen deze medicijnen 

langdurig, wat tot gezondheidsrisico’s leidt. Voorbeelden van zwaardere maagzuurremmers zijn omeprazol 

en pantoprazol. Doordat deze medicijnen maagzuur remmen, wordt kalk bijvoorbeeld minder goed 

opgenomen en is er een grotere kans op botbreuken. Ook kunnen er vitaminetekorten en nierschade 

ontstaan. Deze bijwerkingen komen rela4ef weinig voor, maar gezien het grote aantal gebruikers moeten ze 

niet over het hoofd worden gezien. Veel mensen slikken deze maagzuurremmers als maagbeschermer, 

maar het blijkt niet al4jd nodig. Het gebruik van veel medicijnen is bijvoorbeeld geen reden om een 

maagzuurremmer te slikken. Ook wordt het vaak als maagbeschermer gegeven bij bloedverdunners, maar 

ook dat is lang niet voor alle bloedverdunners nodig.  

Medicijnen tegen plasklachten  
Veel oudere mannen gebruiken medicijnen tegen plasklachten, zoals een verminderde straal of pijn bij het 

plassen. Plasklachten kunnen soms veroorzaakt worden door een vergrote prostaat, maar lang niet al4jd.  

Veel gebruikte medicijnen tegen deze klachten zijn de zogenaamde alfablokkers, bijvoorbeeld alfuzosine en 

tamsulosine . Deze medicijnen ontspannen de spieren in prostaat en urineweg (van blaas naar plasbuis).  

Deze medicijnen hebben meestal in de loop van de 4jd minder effect. Daarnaast is er een grote kans dat de 

klachten vanzelf verdwijnen. Het is daarom verstandig om na 6 maanden op proef te stoppen met deze 

medicijnen in goed overleg met uw arts. Ook kunnen bijwerkingen optreden zoals een lage bloeddruk en 

duizeligheid als u opstaat. Door de duizeligheid kunt u sneller vallen. 

Medicijnen tegen incon7nen7e 
Op oudere lee>ijd kunnen met name vrouwen last krijgen van incon4nen4eklachten. Soms worden 

daarvoor medicijnen voorgeschreven die kunnen helpen als de aandrang om te plassen niet goed gevoeld 

wordt. Voorbeelden van deze medicijnen zijn tolterodine, 

solifenacine en darifenacine. Ook bij deze medicijnen wordt – net als 

de medicijnen tegen plasklachten – geadviseerd om na 6 maanden 

op proef te stoppen omdat het effect minder wordt. Ook bij deze 

medicijnen kunt u last krijgen van bijwerkingen, zoals duizeligheid, 

minder goed zien, een droge mond, maar ook droge ogen, keel of 

neus. Daarnaast worden deze medicijnen ontraden voor mensen met 

demen4e en bij die mensen die in de war zijn, omdat het geheugen 

door deze medicijnen kan verslechteren. 
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Hoe veilig minderen en stoppen met uw 
medicijnen? 
Niet voor iedereen is het mogelijk om te minderen of 
stoppen met medicijnen. Om te weten of u met medicijnen 
kan minderen of stoppen is het belangrijk om dit in een 
medicijngesprek te bespreken met uw apotheker of huisarts. 
Soms is het beter om het gebruik langzaam af te bouwen in 
plaats van direct te stoppen. Hiervoor kan de apotheker voor u 
een stappenplan maken.   

Gesprek over uw medicijnen 
In de wijk Stevenshof hebben de huisartsen van prak4jk Op 11 (voorheen Zaaijer) en huisartsenprak4jk 
Stevenshof samen met de apothekers van academische apotheek Stevenshof afgesproken om oudere 
gebruikers van bepaalde medicijnen via een brief te benaderen voor zo’n gesprek. Dit gesprek zal door de 
apotheker gevoerd worden en is afgestemd met uw huisarts. Het gesprek wordt door de regionale 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoed en valt niet onder het eigen risico. 
Wilt u zelf een gesprek over uw medicijnen, dan kunt u ook een afspraak maken via de website van 
apotheek Stevenshof (www.apotheekstevenshof.nl/afspraak-maken/). U kunt natuurlijk telefonisch 
contact opnemen met uw huisarts of apotheek Stevenshof om een afspraak te maken. 

Eerstelijns Samenwerkingsverband Stevenshof 
Huisartsenprak4jk Stevenshof  Eekhof, Schuuring,  Bakker en van der Spruit  

Huisartsenprak4jk op 11 (voorheen Zaaijer, Zaaijer en Hensing) 
Academische apotheek Stevenshof 

Fysiotherapieprak4jk Stevenshof 
Susanne Berbée, dië4ste
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Je hebt er vast wel wat over gehoord of gelezen. De gemeentelijke opslag aan de Kenauweg gaat plaatsma-
ken voor een 2e milieustraat. Ondergebracht in het zogenaamde Duurzaamheidsplein van de gemeente. De 
gemeente start hiermee volgens eigen publicatie in het Leidsch Nieuwsblad in 2024, en dan start ook het 
Participatietraject. Je weet wel, uw mening is belangrijk. In samenspraak met belanghebbenden en bewo-
ners hoort de gemeente graag hoe je erover denkt. Plichtsgetrouw volgens poldermodel. Met zoveel moge-
lijk mensen, groeperingen en andere belanghebbenden gezamenlijk tot een voor eenieder aanvaardbare op-
lossing komen.
Nou kun je voor of tegen een 2e milieustraat zijn. Komen doet die er toch. Hekel punt voor onze wijk is de 
verkeersafhandeling. Met geen woord staat er in het mooie artikel hoe de verkeersstroom gaat lopen. Geen 
nood: het uitwerken van de plannen gaat in overleg met de omgeving, wij dus.
Daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Dat overleg zal er best komen. Maar voordat we gaan overleggen 
dient de gemeente eerst maar eens met een opzet voor de verkeersafhandeling te komen, en dan wel graag 
ruim voor 2024.

Kees van der Kaay

U hebt ze vast al wel eens zien rijden. Die blauwe duo-
fietsen met naast elkaar twee vrolijke fietsers. De linker 
is de vrijwilligers en die stuurt; de rechter is de gast en 
die kan of durft niet meer alleen  te fietsen maar op de 
duofiets weer wel. Samen zijn ze fietsmaatjes en fietsen 
mét elek-
trische 
trapon-
dersteu-

ning een keer per 14 dagen. Soms een uur, soms langer en 
soms onderweg gezellig een bakkie doen. Al veel Stevens-
hoffers maken er gebruik van. Zowel aan de linker kant als 
vrijwilliger, of aan de rechterkant als gast. Iets voor u? U 
kunt zich – zowel als gast als vrijwilliger - aanmelden op de 
website www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl of een briefje 
naar Rijndijk 128, 2331AJ Leiden. Dan nemen wij contact 
met u op, eventueel voor een proefrit. Misschien bent u die 
volgende vrolijke fietser op die duofiets!

Ben Crul,   Voorzitter Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp

Op zaterdag 21 augustus heeft het bestuur van de Dobbegaarde een barbecue georganiseerd.
Willem Ellert, voorzitter van het bestuur mailde ons:
“Het was een geslaagd tuinfeestje, een stukje muziek erbij en heerlijk genoten van de barbecue. Dansen 
dorst men nog niet 
aan in verband met 
de corona. Wij 
danken ook de 
wijkraad voor hun 
sponsoring”.
Namens het be-
stuur
W.Ellert – voorzit-
ter.

D E  2 E  M I L I E U S T R A A T

F I E T S M A A T J E S ,  J E  W E E T  N I E T  W A T  J E  M I S T

G E S L A A G D E  B A R B E C U E  B I J  D E  D O B B E G A A R D E
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Deze rubriek gaat over mensen die in de Stevenshof wonen en die een speciale hobby, sport of beroep heb-
ben. Kent u een dergelijke Stevenshof bewoner of bent u er zelf een en u wilt dat er aandacht wordt besteed 
aan de hobby, sport of het beroep van uzelf of een ander, mail dat dan naar onze redactie. In dit nummer:

Naam : Coby Borst
Leeftijd : 64
Burgerlijke stand : Getrouwd met Dick, 2 kinderen en 3 kleinkinderen
Stevenshof : Woont 37 jaar in de wijk
Huisdieren : Geen
Andere hobby’s : Puzzelen, lezen, wandelen en shoppen
Werk : met pre-pensioen

Coby ging met pre-pensioen en wilde iets om handen hebben. Het is dus niet iets 
wat door Corona is komen bovendrijven. Op het internet las zij dat een vrouw die op 

de Rijndijk woont steentjes beschilderde om die dan in de wijk te verstoppen. Met haar kleinzoon ging zij 
op zoek naar zo’n steentje en die werd ook gevonden. Haar kleinzoon vond het geweldig en op dat mo-
ment besloot zij om het ook te gaan doen. Inmiddels heeft zij al honderden steentjes beschilderd en ver-
stopt. Mocht je een beschilderde steen vinden, kijk dan even op de achterkant. Daarop staan haar initialen 
en haar postcode. Als dat zo is dan ben je in het bezit van een echte Coby Borst. Zij zou het leuk vinden als 
je via sociale media laat weten dat je een steentje van haar hebt gevonden. Sommige mensen doen het al, 
maar dat kan veel beter. Een speciaal thema heeft Coby niet. Alles kan eigenlijk op een steentje geschilderd 
worden. Denk aan bloemetjes, gekleurde vakjes enz. Op dit moment is zij een engeltje op een steen aan het 
schilderen. Denk je bij jezelf dat ga ik ook doen, dan volgen hier een paar tips van Coby:

1. Gewoon beginnen met het beschilderen 
van steentjes, dan komt het van zelf.

2. Beschilderen met acrylverf kan, maar er 
zijn ook acrylstiften en dat is makkelijker.

3. Coby is niet zo’n stenen zoeker. Zij gaat 
naar Spitkorrel in Lisse en koopt daar 50 
kilo

4. beachpebbles en die kan zij dan zelf uit-
zoeken. De steentjes moeten in ieder geval 
glad zijn.

5. Bestel de acryl stiften bij Amazon, lekker 
goedkoop.

6. Haar dochter beschildert ook steentjes. 
Kijk op Instagram bij happystones_by_-
kim

S T E E N T J E S  S C H I L D E R E N  E N  V E R S T O P -
P E N ,  D E  H O B B Y  V A N :

Liever 
niet op 
de foto
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 Van de gemeente Leiden ontvingen wij de bewonersbrief waarin de start van de werkzaamheden aan de 
parallelweg van de Haagweg wordt aangekondigd. Omdat dit vanuit de Stevenshof voor fietsers de door-
gaande route is, vind u onderstaand in het kort een overzicht van de planning.
Planning en aanpak
De werkzaamheden zijn op 16 augustus jl. gestart bij de fietsrotonde langs de Churchilllaan. Deze rotonde 
is inmiddels vervangen door een kruising. Sinds 30 augustus wordt er gewerkt aan fase twee rond de aan-
sluiting op de Klikspaanweg. De aannemer werkt in fases steeds verder in de richting van de Waddinger-
brug. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met december 2021. Het kan gebeuren dat de 
planning uitloopt, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of onverwachte situaties tijdens de uitvoering.
Omleidingsroute voor (brom)fietsers
Tijdens de werkzaamheden aan de fietsstraat op de Haagweg geldt een omleidingsroute. (Brom)fietsers 
worden omgeleid. Vanaf de Waddingerbrug kunnen zij via de Louis Armstronglaan, Glenn Millerstraat en 
Brandts Buyskade naar de Churchilllaan rijden. Om te voorkomen dat (brom)fietsen toch over de Haagweg 
fietsen, worden het fietspad en het trottoir afgezet. Te voet en met de fiets aan de hand is doorgang over het 
trottoir voor bestemmingsverkeer wel mogelijk.
Meer informatie op de projectpagina
Kijk voor meer informatie over het project en het definitieve ontwerp van de fietsstraat op de projectpagina 

“Fietsstraat en -rotonde 
Haagweg” op de website 
van de gemeente Leiden. U 
komt hier door vanaf de 
homepage achtereenvolgens 
op “Inwoners en onderne-
mers”, “Werkzaamheden in 
Leiden” en “Bouwen aan de 
stad” te klikken.

Bron: Gemeente Leiden

H A A G W E G  Z U I D  W O R D T  F I E T S S T R A A T

LEIDEN, Stevenshof, Stevensbloem 3, (tel.) 071 531 66 54

www.biketotaalvanhulst .n l

Bike Totaal Van Hulst

Alle kratten 
zwart of in kleur 

nu met 25% 
korting en gratis 

tiewrap!

Onderhoudsbeurt nu met 50% korting 
op het arbeidsloon

LEIDEN, Stevenshof, Stevensbloem 3, (tel.) 071 531 66 54

Axa 
insteekkabel 

RLC Plus 100 van 
29,95 voor

14,95

Bij aanschaf 
van een 

nieuwe buiten-
band; montage 

gratis

Aanbiedingen geldig t/m 01-09-2021 en bij inlevering van deze advertentie.
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Sinds de zomer zijn naast de GOED-
wijkambassadeur in de Stevenshof ook vier 
energiecoaches actief. 
Matti van Schooneveld deelt zijn eerste er-
varingen: 
“Sinds het begin van de zomer ben ik actief 

als energiecoach voor de Stevenshof. In die rol heb ik intussen een aantal ge-
sprekken gehad bij mensen thuis. In zo’n gesprek nemen we dan stap voor stap 
het energieverbruik van de woning door. We bespreken eerst de isolatiestaat 
van de woning.  Dan kijken we welke installaties (zoals zonnepanelen) er nuttig 
kunnen zijn. En tot slot passeren kleine, relatief makkelijk te nemen maatregelen 
de revue. Het valt op dat veel mensen al goed op de hoogte zijn over hoe zij 
hun huis energiezuiniger kunnen maken. Vaak zijn er al nuttige dingen gedaan 
en zijn er goede vervolg ideeën. Maar juist door samen bij alle mogelijkheden 
stil te staan, worden veel mensen extra enthousiast de energierekening nog verder om laag te brengen. Ge-
ïnteresseerd? Ik en de andere energiecoaches voorzien je graag kosteloos van wat burenadvies!” Aanmel-
den voor een gesprek met een van de vier energiecoaches kan door een mail te sturen naar info@ener-
giekleiden.nl of de wijkambassadeur goedstevenshof@gmail.com. 

Duurzame Huizen Route
Vind je het leuk om met de ervaring in eigen huis anderen op weg te helpen bij het duurzamer maken van 
hun woning? Meld je huis aan voor de Nationale Duurzame Huizen Route! Zodat iedereen met interesse 
voor duurzaam wonen inspiratie kan opdoen op duurzamehuizenroute.nl/ op de eerste twee zaterdagen 
van november.
Contact en Goed Nieuwsbrief
Stel vragen over de Transitievisie Warmte, je woning, het starten van een duurzaam initiatief met buren, je 
Vereniging van Eigenaars of buurt, of de opleiding tot energiecoach via: goedstevenhof@gmail.com. Hou de 
website gagoed.nl/cat/bewoners/ in de gaten en schrijf je in voor de Gagoed Nieuwsbrief!

Gratis laten verwijderen kookgasaansluiting: hoe werkt het?
Wanneer je als huishouden overstapt van koken op (kook)gas naar inductie of een andere vorm van koken 

op elektra heb je de kookgasaansluiting in je woning niet meer nodig. Voor het ge-
bruik van kookgas betaal je daarna niet meer, wel nog voor de vaste kosten: de vaste 
leveringskosten en de netbeheerkosten. Alleen als de aansluiting daadwerkelijk ver-
wijderd is, vervallen deze kosten ook. Tot maart dit jaar betaalde je circa € 700,00 
voor het laten verwijderen van een gasaansluiting. Door een besluit van minister 
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat worden voor het verwijderen van een 
gasaansluiting bij consumenten tijdelijk geen kosten in rekening gebracht. In dit ar-

tikel leggen we kort uit hoe een aanvraag voor het verwijderen van de gasaansluiting 
en de uitvoering daarvan in zijn werkt gaat.
Vraag de verwijdering van de gasaansluiting aan op www.mijnaansluiting.nl. Stuur 
bij de aanvraag duidelijke foto's, een plattegrond en situatieschets mee van de huidi-

ge situatie.
Netbheerder Liander neemt binnen 15  werkdagen contact op over de ontvangen aan-

vraag en de planning voor uitvoering daarvan. 
Een aannemer neemt contact op voor het prikken van een concrete datum voor het verwijderen 
van de gasaansluiting. Een of meerdere medewerkers van het aannemersbedrijf komen langs. Zij verwijde-
ren in een dagdeel de gasleiding uit de woning (meterkast en kruipruimte) en het deel daarbuiten in de 
voortuin en straat tot circa 1 meter van de woning. Er vinden dus graafwerkzaamheden in de tuin en de 
straat voor het huis plaats en je kruipruimte dient goed toegankelijk te zijn. Ook de gasmeter wordt verwij-
derd. Tip: Vergeet de eindstand van de gasmeter niet op te schrijven of er een foto van te maken. Na ver-
wijdering, meldt je je voor de gasaansluiting af bij de energieleverancier en geef je de eindstand door. (In 
veel gevallen zal de energieleverancier ook van Liander een melding krijgen dat de gasmeter is verwijderd.) 
De energieleverancier stopt het gascontract en maakt een eindafrekening op.
Doordat er nu veel aanvragen worden gedaan omdat er tijdelijk geen kosten in rekening worden ge-
bracht voor de verwijdering zijn de doorlooptijden soms wat langer en kan de uitvoering soms 
pas enkele maanden na de aanvraag worden uitgevoerd. Zo deed een wijkbewoner een aan-
vraag half maart en werd de verwijdering van de gasaansluiting uiteindelijk eind juli uitge-
voerd.
Onlangs deelde wijkbewoner Enzo Spadon zijn ervaringen over de aanvankelijke kosten 
en het nu gratis laten verwijderen van de gasaansluiting in het Leidsch Dagblad: 
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210806_52422626

E E R S T E  E R V A R I N G E N  A L S  E N E R G I E C O A C H E S

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210806_52422626
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Op de eerste dag na de bouwvakvakantie, maandag 23 augustus, verscheen in het laatst gebouwde stukje 
Stevenshof, in 1996 gerealiseerd in de buurt van de molen, in alle vroegte een gigantische stofzuiger, waar-
mee werklieden grind van de daken gingen halen. Dat verdween door een slang van zeventig meter met 
het nodige lawaai in een stalen tank op een vrachtwagen, om naar Rotterdam gebracht te worden voor een 
wasbeurt met Maaswater.
De herrie luidde indringend de uitvoering in van een bewonersinitiatief om gezamenlijk het dak te laten 
vernieuwen. Bitumendakbedekking gaat zo’n 25 jaar mee. Eind vorig jaar hadden enkele bewoners die hun 
dak wilden aanpakken bij hun buren in de Margaret Staalstraat en de Lotte Beesestraat gepeild of zij daar-
voor ook interesse hadden. Dat bleek het geval. Dit voorjaar sloten andere delen van beide straten zich aan, 
waardoor 34 woningen voor de dakrenovatie in aanmerking kwamen.
Drie bedrijven werd om een offerte gevraagd. Omdat de daken dezelfde oppervlakte hebben gold de prijs-
opgave voor iedereen. Wie zich had aangemeld kon een bedrijf kiezen. Uiteindelijk gingen 17 deelnemers in 
zee met één bedrijf, Finkenflügel in Alphen aan den Rijn. Door het aantal klanten konden de initiatiefne-
mers een prijsreductie van zo’n 10% bedingen.

In de Cornelia van Arkelstraat staan dezelfde huizen. Die waren niet benaderd omdat de initiators, zonder 
ervaring met zulke projecten, niet te veel hooi op de vork wilden nemen. Maar toen het met de eerste wo-
ningen vlot was verlopen, zijn alsnog 15 adressen in deze derde straat benaderd. Niet met drie offertes, 
maar met de optie om mee te liften met beide andere straten en het daar geselecteerde dakdekkersbedrijf. 
Dat leverde nog eens 9 positieve reacties op. Dus van 49 benaderde woningen deden er 26 mee. Die hebben 
allemaal een eigen offerte gekregen en afzonderlijk de opdracht verleend.
Dat het aantal tot 28 toenam kwam doordat bewoners van twee adressen aan de andere kant van de Corne-
lia van Arkelstraat, niet benaderd waren vanwege de afwijkende bouw van hun huizen, van overburen van 
de actie vernamen en het dakdekkersbedrijf rechtstreeks hebben 
ingeschakeld. En dat het totaal uiteindelijk op 29 uitkwam doordat 
op de valreep, drie dagen voor de start van het werk, een adres in 
de Lotte Beesestraat alsnog ging meedoen.
Iedereen liet het bovendak van een nieuwe toplaag van bitumen 
voorzien en van nieuwe dakranden, terwijl ook de dakdoorvoeren 
voor regenwaterafvoer en ventilatie werden vernieuwd. Los van 
deze standaardopdracht heeft een aantal bewoners daarnaast voor 
extra maatwerk gekozen en een dakterras, balkon of uitbouw ook 
onder handen laten nemen.

Hoe het met die herriemakende stofzuiger zat?
Het woord ‘stof’zuiger blijkt niet eens zo gek voor een apparaat om 
grind op te zuigen. Als dakdekkers één huis aanpakken, schuiven 
ze het grind (dat op betonnen daken moet voorkomen dat de los-
liggende dakbedekking bij storm eraf waait) opzij en later weer te-
rug. Vanaf zo’n tien woningen wordt inzet van een grindzuiger in-
teressant. En dat wassen gebeurt dan niet omdat schoon grind be-
ter zou zijn, maar omdat met het grind ook nogal wat stof opgezo-
gen wordt. Als het grind ongewassen met de stofzuiger in de blaas-
stand weer op het dak gedeponeerd zou worden zou al het stof 

C O L L E C T I E F  D A K E N  V E R N I E U W E N  I N  V L E K  1 7  
S M A A K T  N A A R  M E E R
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Met Alexander Techniek kost het 
dagelijks leven minder energie! 

Heb je al een tijdje last van een pijnlijke arm, nek, 
schouder of (onder)rug? Ervaar je vermoeidheid of 
spanning in je lijf door burn-out klachten of een 
whiplash? 

In Alexander Techniek lessen leer je hoe je lichter, 
efficiënter en ontspannen kan bewegen, waardoor je 
minder vermoeid raakt en ander lichamelijk ongemak 
voorkomt of vermindert. 

Alexander Techniek moet je ervaren! Je bent van 
harte welkom voor een gratis proefles. 

Gezondheidscentrum Stevenshof 

Theda Mansholtstraat 7F, 2331 JE Leiden 

www.atalwine.nl   contact@atalwine.nl   06 45281908 

mee teruggeblazen worden en dan in de buurt terechtkomen. Het apparaat mag ’s morgens vroeg herrie 
maken, het voorkomt ook een smeerboel.

De trekkers van het dakonderhoudscollectief in Vlek 17, zoals het buurtje in bestemmingsplan-taal heet en 
dat naar verluidt begin jaren negentig op gemeentelijke tekentafels opdook om eventuele plannen voor een 
Rijnlandroute te dwarsbomen, waren Marjolijn Harmsen en Peter Mom. Zij hebben met hun buren de 
smaak van gezamenlijk optrekken te pakken. Na de daken gaan ze de mechanische ventilatie aanpakken.

Wie meer wil weten: prive@petermom.nl.

mailto:prive@petermom.nl


Het sprookje van John van der Born met tekeningen van Peter Ham 

Poppenrood terug naar het kabouterdorp 
Rustig liep Poppenrood de berg af, naar het kabouterdorp. Halverwege ging hij op een uitstekende rots zitten. Rustig 
genoot hij van het mooie uitzicht. In het dal zag hij zijn vriendjes spelen. “Nog even, dan ben in eindelijk weer bij mijn 
vriendjes”, mompelde Poppenrood. Uitgerust vervolgde hij zijn weg naar het dorp. Toen zijn vriendjes hem zagen, 
sprongen zij zingend om Poppenrood heen. “Leuk dat je weer terug bent, grote vriend”, riepen zijn vriendjes. Poppen-
rood lachte. Hij was net zo blij als zijn vriendjes. “Ik heb cadeautjes bij me”, zei hij. “Die ga ik in het dorp verstop-

pen. Wie een cadeautje vindt mag het houden. Als jullie eerst thuis gaan 
eten, dan verstop ik de cadeautjes”, riep Poppenrood. 
Na het eten gingen alle vriendjes van Poppenrood op zoek naar de cadeau-
tjes. Het eerste werd gevonden door kabouter Lucky. Een mooie auto van 
Lego. Zo vonden alle vriendjes een cadeautje. Het een was nog mooier dan 
het andere. Maar het mooiste cadeau vonden alle kabouters toch de leren 
bal. Al snel waren alle vriendjes aan het voetballen. De ouders van de jon-
ge kabouters waren heel blij om hun kinderen te zien voetballen. Na de 
wedstrijd gingen alle voetballers gezellig bij elkaar zitten kletsen. Het ene 
verhaal was nog mooier dan het andere. Zo woonde er ooit een goede fee 
in het kabouterdorp. Als er iemand ziek was, dan genas de fee de zieken. 
Als de kabouters geen eten hadden dan bracht de fee het lekkerste eten 
naar het dorp. Niets was te veel voor de goede fee. Zij was blij als alle ka-
bouters tevreden waren. Een oude kabouter vertelde dat er iedere dag ze-
ker vijftig eieren in het kippenhok lagen, maar er was geen kip te zien. Het 
zou mij niets verbazen als de goede fee dat had gedaan. Want toen ze weg 
was uit het dorp is er nooit meer een ei in het kippenhok gezien. “Wat 
jammer dat de goede fee weg is”, zei Poppenrood. “Waarom?” vroegen 
zijn vriendjes. “Ik zou zo graag een paar nieuwe schoenen willen hebben.” 
“Dat kan”, zei een van zijn vriendjes. “De goede fee heeft een paar nieuwe 
schoenen achtergelaten, maar niemand durft ze aan te trekken. Als die 

schoenen jou passen, dan mag je ze hebben. Kom maar mee, dan laat ik je die schoenen zien.” In het huisje van zijn 
vriendje stonden een paar mooie schoenen. Poppenrood deed ze aan en tot zijn verbazing zweefde hij zo door het huis 
naar buiten. Dat belooft een nieuw avontuur. 

De zoon van Poppenrood 
Eenmaal buiten zette Poppenrood het op een lopen. Nog nooit had hij op nieuwe schoenen zo hard gelopen. Even lette 
hij niet op en liep hij hard tegen een boom. Twee eekhoorntjes die in de boom zaten, vielen naar beneden, bovenop 
Poppenrood. Dat vonden ze wel leuk. “Dat heb je goed gedaan Poppenrood.” En lachend klommen zij weer in de 
boom. Aan de andere kant van de boom lag een grote kokosnoot. Die was ook uit de boom gevallen. Poppenrood pakte 
de kokosnoot op en bekeek die van alle kanten. “Ik wil eruit”, hoorde Poppenrood heel zachtjes. “Wilt u het deurtje 
open doen?” Poppenrood bekeek de grote kokosnoot nog een keer, maar zag geen deurtje. Plotseling vloog het deurtje 
open, en er kwam een heel klein kaboutertje tevoorschijn. “Dag vader”, riep de kleine kabouter. Poppenrood was he-
lemaal verbaasd, maar het leek hem wel leuk om vader te zijn van zo’n klein kaboutermannetje. “Hoe heet ik, vader?” 
vroeg het kleine kaboutertje. “Poppie”, zei Poppenrood. “Dat vind ik een leuke naam.” En samen gingen ze op weg 
naar een nieuw avontuur. Poppie zat op een van de nieuwe schoenen die Poppenrood aan had. Hij genoot van het gro-
te bos. “Wat een mooi bos, hè vader”, riep kleine Poppie heel blij. “Ik ga lekker bij jou wonen. Vindt u dat goed?” 
“Natuurlijk”, antwoordde Poppenrood, “ik ben toch je vader, en vaders zorgen altijd voor hun kinderen.” En lachend 
liepen zij het bos in. Van al dat lopen was Poppenrood erg moe geworden en hij ging lekker lui tegen een boom aan 
zitten om uit te rusten. Poppie zag zijn kans om alleen 
verder het grote bos in te gaan. Het eerste dat hij tegen-
kwam was een mooi hert. “Ben je verdwaald”, vroeg het 
hert aan Poppie. “Nee, hoor, niet echt. Ik ben het grote 
bos aan het verkennen. Ik vind het zo mooi hier dat ik 
voor altijd in het grote bos wil blijven wonen.” “Weet je 
wat”, zei het hert, “ik laat je het grote bos zien.” Spon-
taan zakte het hert door zijn knieën, zodat Poppie ge-
makkelijk op zijn rug kon klimmen. Zo kon het grote 
kennismakingsfeest met de dieren in het bos beginnen. 

Wordt vervolgd.  
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