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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: Cornelia van Arkelstr. 19, 2331 LZ 
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. 143 verschijnt eind juni 2022 .
Kopij: inleveren voor 29 mei 2022 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:
Cornelia van Arkelstr. 19, 2331 LZ Leiden 

Tel.: 06-24651000  email: info@wijkraadstevenshof.nl  
K.v.K. nummer 40447286  

Bankrekening NL04 INGB  0001 5960 83
t.n.v. Wijkraad Stevenshof te Leiden
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www.fysiotherapie-otto.nl 
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x�Fysiotherapie 

x�Manuele therapie 

x�Dry needling 

x�Kinesio® Taping 

x�Rugklachten 

x�Nekklachten 

x�Schouderklachten 

x�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,

Het is een beetje onwennig om als vice-voorzitter het voorwoord van deze PolderPraat te schrijven. De re-
den hiervoor is dat onze voorzitter Ron Derogee is teruggetreden, omdat hij zich dit jaar verkiesbaar heeft 
gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat deze PolderPraat verschijnt, zou het zo 
maar kunnen dat hij een zetel in de gemeenteraad heeft gekregen. Nu is het niet zo dat Ron helemaal van 
ons toneel gaat verdwijnen. In overleg met het bestuur van de Wijkraad en de politieke partij waar Ron lid 
van is, is besloten dat hij ons blijft helpen om de projecten die al lopen of in voorbereiding zijn, af te maken. 
Want zoals Ron zelf zegt: ”Ik ben nog steeds lid van de wijkvereniging en ook bewoner van de wijk, dus dat 
moet kunnen”. Mocht hij niet gekozen zijn, dan zullen wij als bestuur kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat deze PolderPraat betreft vraag ik uw bijzondere aandacht voor het artikel van Maud Dernee. Zij komt 
bij u thuis olie en vet ophalen. Enerzijds om het milieu te beschermen en anderzijds om een goed doel te 
steunen. Uiteraard zijn ook de andere artikelen ook de moeite waard om te lezen.

Nu ook de coronaregels inmiddels zijn versoepeld, hebben wij weer de mogelijkheid om een Algemene Le-
denvergadering bij elkaar te roepen. Deze staat voorlopig gepland voor dinsdag 5 april. De leden van de 
wijkvereniging zullen hiervoor persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Dan kunnen wij eindelijk de coro-
najaren die achter ons liggen op ordentelijke wijze afsluiten.

Onder het motto: “de aanhouder wint” blijft het bestuur, ook via deze weg, zoeken naar mensen die de 
wijkvereniging willen helpen bij het organiseren van evenementen, of zich willen aansluiten bij één van 
onze werkgroepen of commissies. Spreekt één van onze evenementen u aan en wilt u meehelpen om deze 
te organiseren, of heeft u belangstelling voor één van onze werkgroepen of commissies, meldt u zich dan 
aan. Spreekt een bestuursfunctie u meer aan, laat ons ook dat dan weten. Want ook 
binnen het bestuur kunnen wij uw hulp gebruiken. Zeker nu wij niet zeker weten of 
Ron Dan wil dat niet zeggen dat u het hele jaar vast zit aan het organiseren van eve-
nementen maar als een evenement u aanspreekt en u wilt dat mede organiseren meldt 
u zich dan aan voor dat ene evenement Halloween. Spreekt een bestuursfunctie u aan 
laat het ons weten want ook binnen het bestuur kunnen wij hulp gebruiken, zeker nu 
wij niet zeker weten of Ron verder kan gaan. U kunt zich aanmelden bij het secretari-
aat: info@wijkraadstevenshof.nl

Veel lees plezier,
Henk Osinga 
Vice-voorzitter

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

 
  

 

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 
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Vaak hoor je dat het niks uitmaakt dat burgers participeren. Vergis u niet, dat is wat anders dan participatie 
op zich, dat oorspronkelijk was opgezet als overheidsproject om iedereen die kan werken – maar dat zon-
der ondersteuning niet kan – aan een baan te helpen. We hebben het hier nu over burgerparticipatie. Veel-
vuldig lezen we in de krant of via andere media dat mensen te laat of helemaal niet worden gehoord door 
de gemeente Leiden. Deze spreekt dat uiteraard met kracht tegen. Elk voornemen wordt breed uitgemeten 
in doemee.leiden.nl We worden volgens het stadsbestuur altijd op tijd geïnformeerd. We moeten wel lezen 
natuurlijk. En spreken de burgers dat tegen, dan hebben we het over interpretatieverschillen volgens dat-
zelfde stadsbestuur. Wie niet beschikt over internet – senioren of andere medemensen die geen computer 
hebben tellen niet mee – moet helemaal niet klagen.
Frequent komt het voor, dat burgers – waaronder ondermeer wijkverenigingen – lijnrecht tegenover het lo-
kale gezag staan. Soms zo hevig dat het overleg stopt. Die schakelt dan quasi geschrokken een duur onaf-
hankelijk onderzoeksbureau in om erachter te komen wat ze zelf al jaren weten. Maar je kunt het maar be-
ter op duur papier hebben.

Waar komt toch die polarisatie vandaan? De gemeente doet er alles aan om ons bij hun plannen te betrek-
ken in de vorm van informatiebijeenkomsten, de website van de gemeente, participatietrajecten, medezeg-
genschap, etc. Er wordt wat afgekletst in Nederland. Dan zou je kunnen denken: we doen allemaal wat wa-
ter bij de wijn en dan is de zaak opgelost. Een compromis sluiten dus. Zo werkt dat in politiek Den Haag. Ik 
geef wat toe als jij wat inlevert. Zo werkt het nou net niet bij het gemeentelijk gezag. Die heeft als eenling 
een absolute lokale machtspositie tegenover de burgers. Uiteraard is men van goede wil. Als wij al onze 
wensen kenbaar hebben gemaakt, en we toevallig dezelfde kleur gele plantjes hebben uitgezocht die ook in 
het voorgenomen plan van de gemeente staan, dan is de participatie volledig geslaagd. En dus wel degelijk 
een onmisbaar en succesvol overlegorgaan tussen burgers en gemeente, en moeten we hier vooral mee 
doorgaan. Heeft de burgerij nou net een rood plantje voor ogen, dan is het spreekwoordelijke Leiden in last. 
Hier komt kenmerkend om de hoek waarom burgerparticipatie niet werkt. Het onwrikbare stadsbestuur 
doet dit in de regel af met: “Meepraten mag, maar alleen wij beslissen. Geel plantje, dus. Punt uit. Einde 
discussie.”

Krantenkop Leidsch Dagblad 20 augustus 2020: 
“Acht buurtverenigingen zijn gemeente Leiden 
beu, en zeggen samenwerking op”

Kees van der Kaay.

B U R G E R P A R T I C I P A T I E

http://doemee.leiden.nl
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Betalingsherinnering contributie wijkvereniging
Weet u dat:

- er inmiddels al heel veel leden van de wijkvereniging hun contributie voor 2022 hebben betaald, 
waarvoor onze dank?

- er nog een aantal leden is, die er (nog) niet aan gedacht hebben?
- wij hopen dat dit een geheugensteuntje is en dat wij uw betaling tegemoet kunnen zien.
- u na ontvangst van de betaling uw ledenpas ontvangt op vertoon waarvan u korting ontvangt bij een 

aantal winkels in de Stevensbloem?

Wijkfeest 2022
Achter de schermen bij de wijkvereniging wordt op dit moment hard gewerkt om weer een wijkfeest mo-
gelijk te maken. Reserveer alvast de datum: zaterdag 18 juni. Zodra het volledige programma bekend is, 
zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. 

Herinrichting kruising Groote Vink
Mogelijk heeft u als iets gelezen of gehoord over de herinrichting van de kruising bij de Groote Vink. De 
gemeenten Leiden en Voorschoten hebben op 6 oktober 2021 een overeenkomst gesloten om de verkeers-
veiligheid op het kruispunt Leidseweg-Haagweg-Vinkweg (De Groote Vink) te verbeteren. Dit gebeurt in 
samenhang met de ontwikkeling van de locatie Intratuin in de gemeente Voorschoten, waar woningen 
worden gebouwd.
Wij als Wijkvereniging hebben de ontwerpplannen gezien. Voor de fietsers wordt het veel veiliger op de 
kruising Groote Vink.  Maar wij hebben zorgen geuit of het ontwerp het verkeer bij brug openingen goed 
aan kan. Daarnaast ook nu al duidelijk gevraagd om te zorgen dat bij “ daadwerkelijke herinrichting” de 
verbinding altijd voor verkeer van en naar de Stevenshof beschikbaar zal zijn.
Meer info is te vinden op www.doemee.leiden.nl: Project • Herinrichting kruising Groote Vink 

Groencompensatie Rijnlandroute
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan groenherstel langs de Hadewychlaan. Door te werken met 
aanplant in lagen ( struiken/bomen ) is het de bedoeling dat het geluidscherm binnen 1 jaar vrijwel uit 
beeld is.
Langs de verdiepte ligging tussen zichtdijk en tunnelbak wordt in de zomermaanden begonnen met de 
aanplant van deels riet  - deels gebiedseigen groen. De komende tijd gaat COMOL5 de ‘Witte villa’ en 
bouwweg/brug etc. gefaseerd weghalen. 
 
Wij als wijkvereniging blijven een en ander monitoren !

Uw foto op de voorpagina van PolderPraat 143?
Deze keer hebben wij foto’s mogen ontvangen van Ed v.d. Zeeuw, Michiel Steenbeek en Alice Pardon. Ieder 
met hun eigen kijk op de lente. Ontzettend bedankt hiervoor! Onze keuze is deze keer gevallen op de foto 
van E. v.d. Zeeuw.
Voor PolderPraat 143 zijn wij op zoek naar zomerfoto’s. Dus, duik in uw archief en stuur uw mooiste foto’s 
naar de redactie: polderpraat@wijkraadstevenshof.nl

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

http://www.doemee.leiden.nl
mailto:polderpraat@wijkraadstevenshof.nl
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Misschien heeft u al eens nagedacht over zonnepanelen op het dak van uw huis, maar ziet u op tegen de 
éénmalige investering in aanschaf, installatie en het onderhoud. Hiervoor bestaat echter al enige jaren een 
alternatief: het huren van zonnepanelen.
De verhuurder van de zonnepanelen verzorgt de aanschaf, de installatie en het onderhoud van de installa-
tie. Mocht er een storing optreden, dan zorgt de verhuurder van de zonnepanelen dat dit wordt opgelost. 
Hiervoor betaalt u een maandelijks bedrag aan huur, dat echter weer goed gemaakt kan worden door de 
opgewekte elektriciteit.
De uiteindelijke installatie van zonnepanelen en omvormer, verschilt namelijk niet tussen koop en huur. In 
beide situaties wordt de installatie aangesloten op het elektriciteitsnet van uw huis, en profiteert u van de 
opgewekte elektriciteit. Enerzijds door de eigen opgewekte elektriciteit te gebruiken in plaats van af te ne-
men van uw leverancier, anderzijds door teruglevering en de salderingsregeling. Deze salderingsregeling 
zal vanaf 2023 worden afgebouwd en het is nog niet duidelijk of daar nog een andere stimuleringsregeling 
voor in de plaats zal komen.
Uit eigen ervaring weet ik echter dat de besparing door de eigen opgewekte elektriciteit op jaarbasis ruim 
kan opwegen tegen de verschuldigde huur. In de zonnige zomermaanden is de opbrengst natuurlijk veel 
hoger dan in de grijze en druilerige wintermaanden, maar over het jaar heen gezien, zijn de opbrengsten 
ruim hoger geweest dan de verschuldigde huur.
Een rekenvoorbeeld: 
9 panelen van 320 W leveren op jaarbasis 2880 kWh (gemeten in de eerste 2 jaar: 3050 kWh gemiddeld); bij 
eigen verbruik tegen €0,235/ kWh bespaart dit €676,80 per jaar; hiertegenover staat de huur van €41,04 / 
maand, dus €492,48 per jaar.  
 
Per saldo een opbrengst en geen kosten, dus inderdaad kan de zon voor niets opgaan.
Er zijn natuurlijk veel variabelen bij deze berekening betrokken en deze kan in individuele situaties net iets 
anders uitvallen. Ook zal de opbrengst van de panelen in de loop der jaren wat afnemen, en kan het huur-
bedrag jaarlijks geïndexeerd worden. Overigens bieden de verhuurders vaak ook de mogelijkheid om de 
zonnepanelen tijdens de looptijd van de overeenkomst over te nemen.
Per saldo is het huren van zonnepanelen echter een verduurzaming van uw huis die geld kan opleveren in 
plaats van kosten en, wat er ook gebeurt met de energieprijzen, in ieder geval ervoor zorgt dat uw huis 

meer zelfvoorzienend zal zijn en minder elektriciteit hoeft af te nemen van 
uw energieleverancier.
Dit geldt overigens niet alleen voor 
woningeigenaren: huurders kunnen 
contact opnemen met de verhuurder en 
kijken of deze ook bereid is om het hu-
ren van zonnepanelen te faciliteren.

Ronald Jimmink
Bestuurslid groen, verkeer, veiligheid, 
leefbaarheid en milieu

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

Zonnepanelen op huis
opbrengst zonnepanelen per 

maand
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Mijn naam is Mirjan van der Blom
 en ik stel mijzelf graag even aan jullie voor. Ik werk al vanaf 2002 bij de gemeente Leiden waarvan de laat-
ste jaren als projectmanager. Sinds 1 oktober 2021 ben ik wijkregisseur voor het stadsdeel West bij de ge-
meente Leiden. De Stevenshof is één van de wijken waarvoor ik wijkregisseur ben. 

Als wijkregisseur ben ik nauw betrokken bij projecten, kansen en problemen die spelen in de wijk.  
Ik werk onder andere aan het onder de aandacht brengen van zaken die spelen onder bewoners bij colle-
ga’s/bestuurders binnen de gemeente en haar partners. Dit soort partners zijn bijvoorbeeld politie, wel-

zijnswerkers, corporaties en buurgemeenten. 

Mijn ambitie is om bewoners te betrekken, hen in positie te brengen, kan-
sen te signaleren, 
verbindingen te zoeken en met elkaar te werken aan Leidse wijken waar 
het fijn, mooi en veilig wonen is. Mocht u zelf ideeën hebben om de leef-
baarheid in uw wijk te verhogen, kijk dan eens op de website van de ge-
meente Leiden bij wijkregisseurs. Misschien dat u met uw buren een mooi 
wijkinitiatief kan uitvoeren!
Als er vanuit de wijk vragen zijn voor mij dan loopt het contact vaak via de 
wijkverenigingen. U kunt mij ook bereiken via het contactformulier op de 
website van de gemeente Leiden of u kunt bellen via 14071.  
 
Ik kijk uit naar een mooie samenwerking! 
Met vriendelijk groet, 
Mirjan van der Blom

Mijn naam is Ronald Jimmink,
 ik ben getrouwd met Karen en we hebben 2 afstuderende dochters. Dit jaar viert de Stevenshof haar 40-ja-
rig bestaan, waarvan wij zo’n 25 jaar hier wonen. Ik kan me echter nog herinneren dat het deel van de wijk 
ten zuiden van de Stevensbloem uit weilanden bestond, omdat ik als student eind jaren ’80 ook in de Ste-
venshof woonde. Toen we in 1996 vanuit Den Haag naar een nieuwe woning zochten, kwam zodoende de 

voor mij al bekende Stevenshof in beeld.
Onze kinderen zijn hier opgegroeid en slaan binnenkort wellicht hun 
vleugels uit naar andere streken, maar wij zijn van plan hier nog jaren 
te blijven wonen. De laatste jaren zijn Karen en ik betrokken geweest 
bij allerlei groene initiatieven in onze wijk, onder andere via het project 
Stevenshof Vitaal, en hebben zo ondervonden hoe belangrijk de sa-
menwerking tussen bewoners en gemeente is om iets voor onze wijk te 
bereiken.
Toen er een vacature ontstond in het bestuur van de wijkvereniging 
voor de rol die zich bezig zal houden met “Groen, verkeer, veiligheid, 
leefbaarheid en milieu”, hoefde ik niet lang na te denken. Het is een 
breed aandachtsgebied, dat zeker samen met anderen aangepakt moet 
worden, maar ik kijk er naar uit om samen met het bestuur, bewoners 
van de Stevenshof en de Gemeente Leiden onze wijk te verbeteren en 
te verduurzamen op deze onderwerpen.

De Zonnebloem is op zoek naar chauffeurs die onze gasten kunnen brengen en/
of halen van huis naar een activiteit in de wijk en/of de omgeving van Leiden. 
Onze gasten wonen veelal in de Stevenshof, maar de afdeling van de Zonne-
bloem Haagsche Schouw loopt van de Muiderkring tot en met de Stevenshof. 
Gasten die ook graag eens naar het Huis van de Buurt willen voor een gezellige 
Bingo of High Tea hebben helaas minder goede ervaringen met de Regiotaxi en 
komen niet. Vandaar dat we op zoek zijn naar chauffeurs. Is het iets voor jou, 
geef je dan op of vraag meer info via jeannettearbouw@gmail.com(vrijwilliger 
Zonnebloem afdeling Haagsche Schouw).
Help je mee?

E V E N  V O O R S T E L L E N

D E  Z O N N E B L O E M  Z O E K T  C H A U F F E U R S
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Reeds 75 jaar zet de Gemeentelijke Schoolsportcommissie 
Leiden zich in om de Leidse jeugd op een laagdrempelige 
manier te laten sporten en bewegen.
De Schoolsportcommissie Leiden heeft, in samenwerking met 
sportverenigingen en commerciële aanbieders, weer gezorgd 
voor een breed en divers sportaanbod. 
Tot de zomervakantie staan nog ruim 100 activiteiten op het 
programma in zeer veel verschillende takken van sport. Kies 
een sport die bij je past en probeer èèn of meerdere kennisma-
kingscursussen.
Van maart t/m juni worden rondom de Stevenshof onder an-

dere de volgende cursussen aangeboden:

Voor het volledige cursusaanbod, zie schoolsportcommissieleiden.nl

Een aantal cursussen verdient de nodige extra 
aandacht:
American Football, Capoeira, Inline Skaten, 
Jeugdtriathlon, Kung Fu, Musical (dans en 
acteer)-les, Padel, Rots en Water, Suppen en 
Wandklimmen.
De cursussen staan open voor meisjes en jon-
gens en worden uiteraard onder deskundige 
(gediplomeerde) leiding gegeven.

Voor wie en de kosten
Leerlingen die onderwijs volgen op de basis-
scholen in Leiden of dagscholen voor voort-
gezet onderwijs te Leiden, Leiderdorp, Oegst-
geest, Voorschoten en Zoeterwoude, of woon-
achtig in Leiden of Zoeterwoude, maar elders 
naar school gaan. 
De kosten per cursus zijn € 25,-. Bij betaling 
via iDEAL is de plek direct gereserveerd en volgt er een bevestigingsmail (bewaar deze goed). 
Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? En willen uw kinderen meedoen aan sportieve en/of 
creatieve activiteiten? Dan kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Leergeld mogelijk (een deel 
van) de kosten vergoeden. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen met Patrick Nutting, 
telnr. 06 36 55 83 62.

Opgeven
Aanmelden gaat via schoolsportcommissieleiden.nl. Maak een account aan en beantwoord de bevesti-
gingsmail, dan kan vervolgens worden ingelogd en is aanmelding mogelijk. Het is in het algemeen aan te 
raden om, ook voor cursussen met een latere inschrijfdatum, vroegtijdig in te schrijven. 

75 jaar Schoolsport
Het cursusaanbod zal derhalve van september tot december nog groter zijn. In het kader van het 75-jarig 
bestaan van Schoolsport Leiden, worden in de loop van dit jaar tevens diverse festiviteiten georganiseerd. 
Hou de Stadskrant Leiden goed in de gaten (en mogelijkerwijs een vervolg in de Polderpraat-editie van de 
maand september).

Tot slot: tevens cursusaanbod voor Volwassenen
Zie sportkennismakingleiden.nl

Meer informatie of heeft u vragen
Patrick Nutting (06 36 55 83 62) of
Wim van der Poel (06 28 12 34 68)
Team Sport & Gezondheid, gemeente Leiden Stationsplein 107
2312 AJ  Leiden
E-mail schoolsportcommissie@leiden.nl.

S C H O O L S P O R T C U R S U S S E N  L E I D E N  2 0 2 1  –  2 0 2 2  
S C H O O L S P O R T C O M M I S S I E  7 5  J A A R  !

http://schoolsportcommissieleiden.nl
mailto:%20schoolsportcommissie@leiden.nl.
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De teleurstelling en frustratie zijn groot. In het herfstnummer van de Polderpraat kondigde Ron Derogee, 
voorzitter van de wijkraad nog enthousiast en optimistisch aan dat na jaren plannen maken er eindelijk 
overeenstemming was over de broodnodige verbouwing van ons Huis van de Buurt.  De gemeente was - 
als eigenaar van het pand - het na vele overlegrondes met de vele huurders en de vertegenwoordiging van 
de wijkbewoners binnen Stevenshof Vitaal eens geworden over het definitieve ontwerp. In de tussentijd 
was het beschikbare budget onder druk van de wijkbewoners al met een paar ton verhoogd. Daar zou het 
mogelijk voor moeten zijn, bevestigde de gemeente steeds. In het voorjaar van 2022 zou eindelijk de aanbe-
steding plaatsvinden, en na de bouwvak zou gestart moeten kunnen worden met de verbouwing. Dit na-
jaar de eerste cappuccino in ons vernieuwde Huis van de Buurt.
Totdat er op 8 februari 2022 een brief van de gemeente Leiden op de mat viel bij alle betrokkenen. Bij her-
nieuwde doorrekening van het definitieve ontwerp bleek het beschikbare budget flink overschreden te 
worden. Betrouwbare bronnen spreken over vele tonnen. Met name de bestaande (verouderde) installaties 
zouden niet meer voldoen. Omdat de gemeente - terecht – niet wil tornen aan het ontwerp dat er nu ligt en 
waarover iedereen tevreden is, moest nu gezocht worden naar aanvulling op het bestaande budget. Volgens 
de gemeente is dat voor 2022 nergens te vinden, dus is de hoop op 2023 gevestigd. Daarvoor moet de ge-
meenteraad in het najaar van 2022 dan nog wel toestemming geven. Als pleister op de wonde wordt bij de 
aanvraag voor extra budget nu ook de door de bewoners vurig gewenste terrastuin achter het Huis van de 
Buurt meegenomen. Die zat er budgettair nog niet bij. Maar óf de verbouwing van binnen en buiten dan 
uiteindelijk in 2023 tóch doorgaat, is nu afhankelijk van de gemeenteraad. Een eventuele afwijzing zal voor 
de Stevenshoffers natuurlijk onverkwikkelijk zijn. De wijkraad heeft aangegeven er bovenop te blijven zit-
ten, ook omdat er nog werk genoeg te doen is als de kale binnenruimte en terrastuin uiteindelijk ooit opge-
leverd worden.
Ben Crul Werkgroep Ontmoetingsruimte Stevenshof Vitaal.

De gemeente Leiden heeft samen met de initiatiefgroep Groen van Stevenshof Vitaal een groot aantal plaat-
sen gevonden om extra bomen aan te planten. In november 2021 is begonnen met de aanplant van 69 extra 
bomen op verschillende plaatsen in de Stevenshof. In de buurttuin aan de Magda de Haasstraat zijn appel-
bomen, perenbomen, een abrikoos, perzik en amandel geplant om een boomgaard aan te leggen. Met be-
hulp van een donatie van de Stichting Land van Wijk en Wouden, zijn hier nog eens 6 bomen aan toege-
voegd: een walnotenboom, een kersenboom, een Williams perenboom, een appelboom, een pruimenboom 
en een kweepeer.

Leiden werkt al geruime tijd aan het vergroenen van de Stevenshof. 
In pleinen wordt bestrating vervangen door groen en bewoners 
helpen mee door de aanleg van geveltuinen en het adopteren van 
boomspiegels. De gemeente ondersteunt door het project Samen 
aan de Slag. In overleg met de bewoner die het tuintje adopteert, 
worden stenen vervangen door tuinaarde en geeft een groencoach 
advies over het beheer van de nieuwe tuin.
Zo wordt de Stevenshof nog groener en een fijne plek voor ieder-
een.
Wilt u ook uw buurt vergroenen, kijk dan eens op www.leiden.nl/
aandeslag of neem contact op met de initiatiefgroep groen via 
groen@stevenshofvitaal.nl

Ronald Jimmink
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Over de tariefsverhoging van de warmte(Gj) heeft de commissie stadswarmte en energietransitie veel vra-
gen ontvangen van bewoners van de Stevenshof. De meeste vragen gingen over de koppeling van het 
warmte tarief met het gastarief. Vaak wordt gedacht dat de tarieven zullen dalen na een loskoppeling. 
Commissielid Gerard Klerk heeft zich hierin verdiept en legt in dit artikel uit dat het anders zit.

Bij het voornemen om stadsverwarming te gebruiken voor de wijk Stevenshof, 40 jaar geleden, is gekeken 
naar ervaringen elders in het land daarmee. In Leiden had men alleen ervaring met de restwarmte van de 
centrale op de Langegracht die het toenmalige academisch ziekenhuis verwarmde. In Almere waren veel 
klachten over de kosten die gemaakt werden door het aanleggen van een warmtenetwerk. Voor de plannen 
om de Stevenshof te bouwen met stadsverwarming is er daarom een commissie opgericht van personen die 
van plan waren om in de Stevenshof te gaan wonen. Ik was er daar een van.
Bij de laatste bespreking met de gemeente is er toen afgedwongen dat de stadsverwarming niet duurder 
mag zijn dan gasgestookte woningen van dezelfde grootte en isolatiekwaliteit. Dit niet meer dan anders – 
beginsel (NMDA), is opgenomen in de landelijke warmtewet. Dit beginsel wordt vaak gezien als de koppe-
ling aan gasprijzen. Deze koppeling betekent echter dat stadswarmte niet duurder mag zijn dan gas. Het 
mag wel goedkoper zijn dan gas. Als de koppeling met het gas wordt losgelaten dan wordt de stadswarmte 
prijs dus niet automatisch lager!

De warmtewet wordt toegepast door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij bepalen de warmteprijs. 
Door de gestegen prijzen van het gas wordt door het ACM berekend hoe hoog het tarief voor stadswarmte 
maximaal mag zijn. Dat is voor dit jaar vastgesteld op € 59,00 per Gj. afgerond. Hier zit dus de koppeling 
met het NMDA – beginsel. Er is ook een waarschuwing uitgegaan naar de leveranciers dat de tariefsverho-
ging niet mag inhouden dat er meer winst gemaakt mag worden. Jaarlijks controleert de ACM dit en wor-
den leveranciers daar indien nodig op aangesproken.
Op basis van de verwachte kosten voor het inkopen van restwarmte heeft Vattenfall het tarief verhoogd van 
€ 25,00 in 2021 naar € 39,00 in 2022 per Gj. Mocht de gasprijs later dit jaar zakken, dan zal Vattenfall het ta-
rief moeten herzien. Dat zal in juni weer worden bekeken/berekend. We zien dus dat er geen misbruik is 
gemaakt. En dat de loskoppeling niets uitmaakt.

Dit jaar zijn er enigszins verzachtende omstandigheden voor de hogere stadswarmte tarieven. Door de ge-
stegen energieprijzen heeft de overheid besloten om de energiebelasting sterk te verminderen.
In de toekomst zullen we als commissie het tarief in de gaten blijven houden. We streven naar lagere vaste 
kosten en variabele kosten die per jaar niet hoger mogen zijn dan de laagste koopkrachtverhoging. Zo be-
schermen we ook de mensen die op het laagste minimum zitten.
Let op: pas uw maandbedrag aan de nieuwe stadswarmte tarieven aan. Dat gebeurt namelijk niet automa-
tisch. Aanpassing kan via de website of bellen met Vattenfall. Die rekent het dan voor u uit en past het dan 
aan.
Heeft u vragen over dit artikel, mail deze dan aan commissiestadswarmteshl@gmail.com 
Wilt u meer weten, lees dan een analyse van de warmtewet uit 2014 : https://www.uu.nl/media/26494 

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte is vastgesteld door het college en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aange-
boden. In maart wordt er een raadsbesluit verwacht. In de visie staat hoe Leiden in 2050 aardgasvrij kan 
worden en de CO₂-uitstoot kan beperken. De commissie stadswarmte heeft een reactie op de concept visie 
ingediend. Deze is op een aantal punten meegenomen. Zo komt er een uitgebreide website over de visie. 

Lage temperatuur oplossingen 
voor de Stevenshof zijn van een 
kaart verwijderd. Voor de hele 
stad wordt nu ingezet op een 
temperatuurverlaging via isolatie 
van hoge naar midden tempera-
tuur. Ook zal de gemeente het 
thema energiearmoede noemen 
bij de partijen die het sociaal sta-
tuut van de Leidse corporaties 
opstellen. Aandachtspunt blijft 
de mogelijke ontwikkeling van 
een warmteleiding vanuit Rot-
terdam die veel investeringen 

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

mailto:commissiestadswarmteshl@gmail.com
https://www.uu.nl/media/26494
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vergt en die naar verwachting voor veel inwoners van Leidse wijken weinig keuzevrijheid biedt. Een recent 
gehouden presentatie hierover in de Leiderdorpse gemeenteraad wekt de indruk dat de besluiten hier al 
over genomen zijn. De commissie houdt dit kritisch in de gaten 

Gerard Klerk
Miriam v.d. Kamp
Commissie Stadswarmte Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof

De Commissie Stadswarmte van de Wijkraad 
Stevenshof houdt al jaren de vinger aan de pols 
rond de ontwikkelingen in het warmtenet. In dit 
blad vindt u het artikel van deze commissie over 
de koppeling stadswarmte/gas.
Sinds 2017 werkt de Commissie ook samen met 
de Gagoed-wijkambassadeur duurzaamheid en 
energie. Daarnaast zetten sinds 2021 enkele 
energiecoaches uit de Stevenshof zich in om 
buurtbewoners in de Stevenshof te adviseren om 
de eigen woning te verduurzamen. 
Na de talkshow en wijkgesprekken over de con-
cept Transitievise Warmte in 2021 zijn een aantal 
bewoners betrokken geraakt bij het opstellen van 
een zienswijze daarop. Maar ook voor het over-

leg over een wijkuitvoeringsplan en initiatieven 
om de Stevenshof klaar te maken voor de toe-
komst, zijn actieve bewoners nodig. Dat geldt zo-
wel voor bewoners van een eigen woning, als 
voor huurders van een woning van een woning-
corporatie of de particuliere sector.
Wil je meepraten om de plannen voor de energie-
transitie op maat te maken voor de Stevenshof, 
wil je bijdragen aan het opstellen van typewoning 
dossiers met stappenplannen om huizen te ver-
duurzamen, heb je tijd en interesse om informa-
tiebijeenkomsten te organiseren of je inzetten als 
energiecoach voor woningeigenaren of huurders? 
Neem dan contact op met de commissie stads-
warmte (en energietransitie) info@wijkraadste-
venshof.nl of de wijkambassadeur Ckees van Oij-
en via: stevenshof@gagoed.nl. 

Ckees van Oijen Wijkambassadeur

O P R O E P  A A N  A C T I E V E  B E W O N E R S  D I E  Z I C H  
W I L L E N  I N Z E T T E N  V O O R  D E  E N E R G I E T R A N S I T I E  

I N  D E  S T E V E N S H O F

Transitievisie warmte in beeld
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Tijdens het Vitaliteitsfestival van afgelopen september kreeg het bestuur van de wijkvereniging de vraag 
van mevrouw Kunert of de groente- en fruitkraam weer terug zou kunnen komen op de markt. Reden voor 
de redactie om uit te zoeken waarom deze kraam niet meer op de markt staat. Kevin, van “De Vrolijke 
Noot”, heeft ons uitgelegd wat er precies aan de hand is.
Kevin: “De vorige eigenaar van de groente- en fruitkraam is gestopt, waarna er tijdelijk een andere kraam 
heeft gestaan. Deze is gestopt omdat er tijdens corona geen plek meer voor was.
Lege plekken op de markt kunnen worden opgevuld door zogenaamde “meelopers”. Marktkooplui kun-
nen zich bij aanvang van de markt melden om mee te loten naar een 
lege plek. Na inloting krijgen zij een plek aangewezen. Dat is geen 
vaste plek. Branchevreemde kramen krijgen hierbij altijd voorrang.
Door de coronamaatregelen zijn alle meelopers van de markten ge-
weerd om de vaste marktkooplui meer ruimte te geven om hun kraam 
volgens de coronaregels in te richten.
Nu de coronamaatregelen eind februari bijna volledig zijn afgeschaft 
wordt er gezocht naar een nieuwe groente- en fruitkraam. Bij de ge-
meente zal er dan op worden aangedrongen dat deze binnen afzien-
bare tijd een vaste plek op de markt krijgt, zodat er een beter toekomst 
perspectief is voor de wijk en de gehele markt.”

Onze activiteiten in de Buurt Ontmoetingsplek - aan de Topnaeff straat 1 - zijn speciaal opgezet voor de 
buurtbewoners van Stevenshof. Verbinding en gezelligheid staat centraal. 
In het bijzonder wil ik graag onze digitale activiteiten promoten! De digiclub vindt iedere maandag tussen 
14.00 en 16.00 uur plaats, én het internetcafé vindt iedere vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur plaats. Beide ac-
tiviteiten zijn open inloop, dus dat betekent dat iedereen met een vraag over zijn of haar mobiel, ipad of 
computer bij ons terecht kan. Onze vrijwilligers draaien de boel al meer dan 12 jaar, al sinds de tijd van Ra-
dius. Nu is het pand onder het beheer van BuZz Leiden. 
Hoewel we al een hele gezellige groep hebben, zijn we altijd nog op zoek naar mensen die graag willen 
aansluiten. Dus leest u dit, en wilt u uw buurtbewoners beter lekker kennen en uw digitale vaardigheden 
verder ontwikkelen? Iedereen is welkom! We vragen €1,00 per keer, voor koffie of thee. Aanmelden hoeft 
niet. 
Daarnaast organiseert BuZz ook nog andere activiteiten vanuit de BOP, zoals: de kookclub op woensdag-
avond, het naaiatelier op de donderdagochtend, de koffie-inloop op donderdagmiddag en nog veel meer! 
Op https://www.buzzleiden.nl/onze-programmas/ kan je ons programma en de tijden in het overzicht 
vinden. Ook willen we in de nabije toekomst nog een gezondheidsinloop, en nog een extra koffie-inloop 
opzetten. 
Interesse? Nog vragen? U kan ons bereiken op het nummer van: Anaïs Feron: 0620112733, Naïma Reggani: 
0630920996 of Claudia Bindraban: 0612805409.

OEGSTGEEST
Lijtweg 6

T. 071 5177515

SASSENHEIM
Kerklaan 57

T. 0252 222550

LEIDEN
Stevensbloem 3
T. 071 5316654

OEGSTGEEST
Geversstraat 43
T. 071 5170600

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

Met 4 winkels in de regio hebben we een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte fietsen!

E E N  W I J K M A R K T  Z O N D E R  G R O E N T E K R A A M ,  
H O E  K A N  D A T ?

B U Z Z :  I E D E R E E N  H E E F T  T A L E N T  E N  D O E T !
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Dit voorjaar start de verbetering van het fietsnetwerk in de Ste-
venshof zodat het logischer en veiliger wordt voor de fietser. De 
inventarisatie in de wijk en de gesprekken met de Wijkraad Ste-
venshof en de Fietsersbond vormen de input voor de verbeterin-
gen. De kleinere verbeterpunten zijn voor de zomer klaar, de grote-
re verbeterpunten in 2023.  
De fiets is een van de schone vormen van vervoer die we in Leiden 
voorrang geven. Om het fietsgebruik te stimuleren zorgen we voor 
veilige en voldoende fietsvoorzieningen in de hele stad, waaronder 
snelle en veilige fietsroutes. De verbeteringen in de Stevenshof zijn 
daar een goed voorbeeld van.
Verbeterpunten in de wijk: In 2019 zijn de wensen en knelpunten 
over de fietsroutes in de wijk geïnventariseerd. Aanvullend is ge-
sproken met de Wijkraad Stevenshof en de Fietsersbond. Dat heeft 
geleid tot een lijst met vijftien kleinere knelpunten die kunnen 

worden opgelost met nieuwe bebording. Voor de zomer is het fiets-
netwerk op deze punten verbeterd. De drie grotere knelpunten vragen om een nieuwe inrichting van de 
verkeerssituatie, en dat kost meer tijd. 
Drie fietsknelpunten krijgen nieuwe inrichting 
Voor bewoners van de Stevenshof een bekende plek: de zessprong ten oosten van het Stevenshofpark. De 
verkeerssituatie wordt straks overzichtelijker en daardoor veiliger. Op het kruispunt van de Mary Zelden-
rustweg en het Maartje Offerspad houdt het vrijliggende fietspad op en moeten auto’s de rijbaan delen met 
fietsers. Op dat punt kan de voorrangssituatie duidelijker en veiliger. Datzelfde geldt voor het kruispunt 
Beppy Nooijstraat met Esther de Boer - van Rijkstraat. De nieuwe inrichting van deze fietsknelpunten 
wordt voorgelegd aan de Wijkraad, de Fietsersbond en de direct omwonenden.  
Wilt u meer weten over de fietsverbeteringen in de Stevenshof? Neem contact op met de projectleider via 
het algemene telefoonnummer van de gemeente 14071, keuze 4 of vul het contactformulier in op www.lei-
den.nl/contact.

Hallo, mijn naam is Maud, ik ben 16 jaar oud en ik woon ook in de Stevenshof. Afgelopen december zag ik 
een advertentie van Project Frituurvet. Toen ik de website bezocht, vond ik het meteen een tof idee. Het 
project ondersteunt een paar goede doelen, zoals Kinderhulp, Team Trees en het Wereld Natuur Fonds, en 
daar ben ik wel van. Daarnaast ben ik begaan met het milieu. Dus ik 
heb me meteen aangemeld bij het project. Er werd al snel daarna een 
kliko in onze voortuin gezet om flessen frituurvet en frituurolie in op 
te slaan. Begin januari deed ik een oproepje op Facebook voor het op-
halen van gebruikt frituurvet en in no time was die kliko vol. De actie 
bereikte zelfs het Leidsch Dagblad. www.leidschdagblad.nl/cnt/dm-
f20220120_74934453?utm_source=google&utm_medium=organic)! 
Fijn al die extra aandacht.
Wat doe ik? Wanneer ik een berichtje krijg ga ik langs om flessen ge-
bruikte frituurvetten en -oliën op te halen. Op deze manier zorg ik er-
voor dat het niet in het riool belandt, maar gerecycled wordt tot duur-
zame biodiesel. Ik krijg een vergoeding voor het ophalen en daarnaast 
doneer ik 10% van de waarde aan #TeamTrees (https://teamtrees-
.org/). 
Waarom frituurvet inzamelen? 
Gebruikt frituurvet is een waardevolle grondstof voor onder andere 
biodiesel. Biodiesel is een duurzame brandstof die gemengd wordt 
met normale brandstof, zodat autorijden een stuk milieuvriendelijk 
wordt. 100 liter frituurvet recyclen staat gelijk aan een CO2 besparing 
van 235 gereden kilometers! Ook wordt met het inzamelen van ge-
bruikt frituurvet voorkomen dat het frituurvet in het riool terechtkomt 
wat erg schadelijk is voor het riool en het milieu. 
Oproep!
Heeft u gebruikt frituurvet of -olie staan of verschoont u binnenkort uw frituurpan? Ik kom uw gebruikte 
frituurvetten en -oliën graag bij u ophalen.  U kunt mij bereiken op: leverjefrituurvetin@gmail.com 
Kijk voor meer informatie over het project op www.projectfrituurvet.nl

V E I L I G E R  F I E T S E N  I N  D E  S T E V E N S H O F

P R O J E C T  F R I T U U R V E T
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Zaterdag 19 februari was het weer tijd voor “Muziek in de bieb”, 
een gratis concert in de bibliotheek van de Stevenshof, georgani-
seerd door de werkgroep Kunst en Cultuur van de wijkraad Ste-
venshof in samenwerking met BplusC.
Maar liefst 14 cellisten traden aan om gezamenlijk en in allerlei 
combinaties een programma te brengen waarin de cello mooi uit 
de verf komt, zoals Lascia ch’io pianga van Händel, een saraban-
de uit de 6e cellosuite van J.S. Bach, werken van Paepen, Tsjaik-
ovsky, Vivaldi, Marcello, F. Kummer en Goltermann. Twee leden 
van de werkgroep hadden hun cellodocenten bereid gevonden 
om dit evenement mee te organiseren. Tamara Krzelj, docent mu-
ziekschool Bergen Oegstgeest, en Ruud Meester, cellodocent in 
Voorschoten, hebben hun krachten gebundeld en met hun 12 
leerlingen dit concert voorbereid. Alle leerlingen zetten hun beste 
beentje voor en de docenten speelden samen een elegante canon 
van Gabrielli. Het slotstuk was de vrolijke canon O du eselhafter 
Martin, een ondeugend werkje van W.A. Mozart.
Het concert was uitverkocht, de reacties van het publiek waren enthousiast. Dank aan BplusC en de werk-
groep Kunst en Cultuur van de Wijkraad Stevenshof voor de vlekkeloze organisatie van deze activiteit.
Op 18 juni is de volgende aflevering van Muziek in de Bieb met klarinetdocent Anja van Dooren en haar 
leerlingen met Klezmermuziek. Aanmelden via BplusC.

Zondag 20 februari was de tweede “Samenspeelzondagmiddag” 
in het Huis van de Buurt, georganiseerd door de werkgroep 
Kunst en Cultuur van de Wijkraad Stevenshof. De middag startte 
met jonge talentjes op viool en piano van docente Diana Byazarti, 
die zelf een paar mooi uitgevoerde stukken van Bach liet horen. 
Daarna klonken nog Händel op viool en cello en een drietal blok-
fluit werkjes. Vervolgens hebben we de eerste stappen gezet naar 
de uitvoering van de Watermusic van Händel. Het ging al aardig!
De Watermusic wordt uitgevoerd op zaterdag 14 mei om 14.00 
uur tijdens het Stevenshof Muziekfestival Water!! Het is een 
Scratch concert onder leiding van Martin van der Brugge. Van  
10.00 tot 13.00 uur wordt er gerepeteerd door de musici die zich 
ervoor aanmelden. Dan is er om 13.00 uur een lunch en om 14.00 
uur de uitvoering. Alles in het Buurthuis.
Voor de uitvoering hebben we minimaal nog nodig: altviool, bas, 

fagot, klarinet, hoorn, trompet, slagwerk. Liefst van alles 2 (behalve het slagwerk).

Onze volgende samenspeeldag is op zondag 3 april. Meld je aan via stevenshofkunstencultuur@gmail.com.

Maandag 21 februari was de lezing “Fietsen in Europa” in de bibliotheek van de Stevenshof, georganiseerd 
door de werkgroep Kunst en Cultuur van de Wijkraad Stevenshof, in samenwerking met BplusC. De be-
langstelling voor deze presentatie door onze wijkgenoot Geert Doeven was groot, met technische onder-
steuning van zijn partner Marijke van der Werf, die beiden vanaf 1980 fietstochten hebben ondernomen in 
34 landen op alle continenten (behalve Oceanië). Het accent lag in deze bijeenkomst op fietsen in Europa, in 
Spanje, Groot-Brittannië, Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland zelf, realiseerbaar vanuit huis of in com-
binatie met de trein, een klimaatvriendelijke vakantie-optie. Het type fiets, e-bike, de navigatie, de routes, 
zoals de Limesroute van Katwijk naar de Zwarte Zee of de route naar Santiago de Compostela, de voorbe-
reiding, fietsen met kinderen, treinmogelijkheden, nuttige websi-
tes zoals die van Europafietsers, passeerden de revue, geïllu-
streerd met beelden van de door de spreker gemaakte fietstoch-
ten. Na een aantal vragen uit het publiek liep deze inspirerende 
avond ten einde.
De volgende lezing is op 28 maart. Dan gaat de bekende schrijver 
Oek de Jong in de bibliotheek in de Stevenshof in gesprek met 
literatuurcriticus Jaap Goedgebuure. Aanmelden via BplusC.

Marianne Mathijssen
Marijke van der Werf
Werkgroep Kunst en Cultuur

K U N S T  E N  C U L T U U R  I N  D E  W I J K
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Woensdagmiddag 23 februari 2022.
Ik ben door het bestuur van de Tennisvereniging uitgenodigd en 
zit aan tafel met Martin Hooymans (voorzitter), Stefan Harland 
(barcommissie en evenementencommissie) en John van der Born. 
om met hen te praten over het 25-jarig jubileum van de Tennis-
vereniging Stevenshof dat op zaterdag 26 maart groots kan wor-
den gevierd, nu bijna alle coronamaatregelen zijn. Op tafel liggen 
dikke mappen met oude vergaderstukken, correspondentie over 
de aanleg van de tennisvelden, tekeningen van de architect die 
het clubgebouw ontwierp, en nog veel meer. Zij vertellen mij een 
stukje geschiedenis van deze plek aan de Dobbedreef, en van de 
vereniging die op 23 februari 1996 werd opgericht.
“Het begon allemaal met een gesprek met Eric Filemon die een 

sigarenwinkel had aan het 
Bevrijdingsplein. Hij kwam bij John in de kapperszaak met het idee 
om ook in de Stevenshof een tennisvereniging van de grond te krij-
gen. John heeft bij zijn klanten gevraagd of hiervoor interesse was. 
Dit bleek zo te zijn. Op de plek waar de tennisbanen nu liggen, was 
op dat moment de ijsbaan gevestigd. In die tijd had John hele goede 
contacten Aart van Bockhove, destijds wethouder sport. Bij hem 
heeft John aangegeven dat er in de Stevenshof op dat moment geen 
enkele mogelijkheid was om buitensport te beoefenen. En dat hij het 
initiatief wilde nemen om tennisbanen te realiseren. Jan Duivesteyn, 
destijds directeur sport bij de gemeente Leiden, was snel enthousi-
ast. Vanaf dat moment moest er veel geregeld worden. Er moest een 
vereniging worden opgericht, er moesten financiële middelen ge-
zocht worden, en uiteraard een plek waar de banen aangelegd kon-

den worden. En natuurlijk een clubgebouw. 
Vanwege de grote belangstelling uit de wijk – er meldden zich direct al ongeveer 800 leden - waren er mi-
nimaal 6 banen nodig. Dat betekende dat de ruimte naast de ijs-
baan hiervoor te klein was. De ijsvereniging, die pas 2 jaar aan de 
Dobbedreef was gevestigd, moest daardoor verhuizen. De eerste 
contacten van toen nog de “Stichting Sportpromotie Stevenshof” 
met de gemeente Leiden, dateren uit 1993. Na een aanloopperio-
de van meer dan 2 jaar verhuisde de ijsbaan naar de huidige plek, 
en kon uiteindelijk het tennispark in gebruik worden genomen. 
En kreeg de tennisvereniging een onderkomen in het gebouw aan 
de Dobbedreef, ontworpen door Architectenbureau Herms van 
den Berg. De laatste steen werd op 22 november 1996 gelegd door 
Joost van der Luit en Marieke van der Born.
Nu, 25 jaar later, heeft de evenementencommissie een mooi jubi-
leumprogramma opgesteld. Het is de bedoeling dat de diverse 
activiteiten tussen 13.00 uur en 20.00 uur plaatsvinden. ’s Mid-
dags zijn er activiteiten voor de kinderen, er wordt een tennis-clinic gegeven door Classic Tennis, een pro-
fessionele organisatie. Daarnaast wordt er een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de vereni-
ging, met uiteraard oude foto’s, tekeningen en andere artefacts. De dag zal worden afgesloten met een bor-
rel, een hapje en een drankje voor leden, oud-leden, sponsoren en andere genodigden.
Wat gaat de toekomst de vereniging brengen?
Corona heeft de vereniging gek genoeg goed gedaan. Dit in tegenstelling tot wat andere sportverenigingen 
hebben meegemaakt. Tennis is nu eenmaal een buitensport en daardoor één van de weinige sporten die tij-
dens corona beoefend konden worden. Daarbij was de vereniging vóór corona al bezig om de neerwaartse 
spiraal om te buigen naar een opwaartse spiraal. Door middel 
van corona-aanbiedingen, zoals o.a. kennismakingslidmaat-
schappen en familielidmaatschappen heeft de vereniging veel 
nieuwe leden kunnen aantrekken. Met name het aantal jeugdle-
den is flink gegroeid. Daarnaast zijn er nog plannen in de maak 
om op het park padelbanen (een mengeling van buitentennis en 
squash) aan te leggen. En dat alles biedt een prachtig perspectief 
voor de toekomst.”

Bep Corba
Martin Hooymans, Stefan Harland, John van der Born
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Het sprookje van John van der Born met tekeningen van Peter Ham

Het mooie cadeau voor het jarige prinsesje

De koning van de zandkabouters gaf het grote cadeau aan het jarige prinsesje. Voorzich-
tig pakte het prinsesje het cadeau uit. Plotseling hoorde het prinsesje een stem uit het 
cadeau die riep: “Pak mijn voorzichtig uit, anders doet de pijn.” Verbaasd keek het 
prinsesje door een gaatje dat in het cadeau  zat. Tot haar verbazing zag zij een heel 
lief hondje. “Ik wil er uit”, riep het hondje en steeds weer riep het hondje “ik wil er 

uit”. “Eindelijk heb ik een hondje”, dacht het prinsesje, en spontaan haalde zij 
verder de verpakking van het cadeau af. Blij sprong het hondje in de armen 
van de prinses en samen renden zij door de duinen. Jan Klaassen had het al-

lemaal lachend aangezien en begon weer op zijn accordeon te spelen. Het 
hondje ging op zijn achterpoten staan en begon met het prinsesje te dansen. 
Poppenrood had het allemaal wel gezien en besloot om terug lopen naar het 
dorp van de kabouters . Onderweg pakte  hij het toverstokje uit zijn binnen-

zak en lachend stak hij het toverstokje in de lucht en riep: “Toverstokje, breng 
mij zo snel mogelijk bij mijn vriendjes in het grote boos.” Poppenrood maakte 

een grote fout, hij zei boos in plaats van het bos. In plaats dat Poppenrood bij 
zijn vriendjes in het bos terecht kwam vloog hij de bergen op. Verbaasd ging hij op 

de top van de hoogste berg zitten. “Wat dom van mijn”, zei hij zachtjes, “ik zal de 
fout snel herstellen.” “Dat hoeft niet hoor”, lachtte de koning van de bergen, “de 

boskabouters komen allemaal naar je toe om te spelen. ”Die middag  heeft Poppenrood 
de leukste speelmiddag met zijn vriendjes gehad.  Daarna pakte hij zijn toverstokje en sprak toen de toverspreuk goed 
uit. Zo stond Poppenrood weer met al zijn vrienden midden in het grote bos.

Sint Nicolaas verdwaald in het grote bos

Langzaam werd het donker in het grote bos. De kabouters waren niet zo gauw bang, maar als het donker werd dan za-
ten zij liever rond de open haard. Gezellige kletsen over de dieren in het bos. Ineens werd er op de deur gebonsd. Ieder-
een in de kamer schok zich een hoedje. “Wie kan dat nu zijn”, riepen de kabouters een beetje angstig. En weer werd er 
gebonsd op de deur. “Wie is daar”, riep Poppenrood. “Een vriend van de kabouters”, riep een stem die Poppenrood niet 
herkende. En weer vroeg Poppenrood zijn naam. “Ik ben de liefste man van de wereld en wil graag iedereen gelukkig 
maken.” En weer vroeg Poppenrood: “Vertel dan hoe je heet.”  “Ik ben Sint Nicolaas, maar dat geloven jullie toch 
niet.” “Nee”, antwoordde Poppenrood. “Sint Nicolaas komt altijd op 5 december en niet in de zomer. “Dat klopt”, 
antwoordde Sint Nicolaas, “maar ik ben verdwaald.” Na lang nadenken deed Poppenrood voorzichtig de deur open. 
“Sint Nicolaas!”, riep Poppenrood verbaasd, “wat doet u nu hier.” “Ik ben al heel lang verdwaald. Misschien kunt u 
mij helpen om de weg naar huis te vinden?” “Waar woont u”, vroeg Poppenrood. “In Spanje natuurlijk.” Poppenrood 
liet Sint Nicolaas binnen en gaf hem wat te drinken. Hij beloofde Sint Nicolaas om hem terug naar Spanje te brengen. 
Toen Sint zijn drankje op had, pakte Poppenrood zijn to- verstokje en riep: “Lief toverstokje, breng Sint Nicolaas 
en mij naar Spanje.” Ineens lag er een groot vlie- gend tapijt voor de buitendeur. “Lieve Sint Nicolaas, 
neemt u plaats op het tapijt dan vliegen wij naar Spanje.” Voorzichtig ging Sint Nicolaas op 
het vliegend tapijt zitten. Poppenrood zwaaide nog een keer naar zijn vriendjes en ging 
naast Sint Nicolaas zitten. Luid zongen Poppenrood en Sint Nicolaas:  “Wij gaan naar 
Spanje toe, wij gaan naar Spanje toe”, en weg vlogen zij richting Spanje. Na een paar uur 
vliegen landde het vliegend tapijt in de bergen van Spanje. “Wat is het hier mooi en lekker warm”, 
zei Poppenrood. Plotseling liepen er zes Zwarte Pieten de berg op. “Sint Nicolaas, u bent terug, 
u bent terug”, riepen ze heel blij. En met zijn zessen zongen zij de mooiste Sint Nicolaas lied-
jes. Na een uurtje werd het weer rustig in de bergen en gingen de zes Zwarte Pieten om 
Sint Nicolaas heen zitten. “Ver- telt u eens waar u al die tijd 
bent geweest”, vroeg de oudste Zwarte Piet. Sint Nicolaas 
vertelde dat hij in het grote bos was verdwaald en dat Pop-
penrood hem had teruggebracht naar Spanje. “Dankjewel 
Poppenrood “, riepen de zes Zwarte Pieten. Dankjewel!” 
Nu Sint Nicolaas weer veilig thuis was, besloot Poppenrood om 
zo snel mogelijk terug te gaan naar zijn vriendjes in het grote 
bos.
Wordt vervolgd 


