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T 085 27 33 440  |  E info@wonderlandkinderopvang.nl

Wonderland biedt:
  Individuele aandacht

  Groot activiteitenaanbod

  Ruime buitenspeelruimte 

  All inclusive

  Opvangpakketten op maat

  ZwemBSO

Wonderland geeft kinderen de ruimte

Buitenschoolse opvang  |  Kinderdagverblijf

 www.wonderlandkinderopvang.nl

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.

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

Theda Mansholtstraat 5a • 2331 JE Leiden 

 Fysiotherapie 

 Manuele therapie 

 Dry needling 

 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. 

Bridge Club “de Paljas”  

zoekt nieuwe leden die graag willen bridgen in een 
gezellige omgeving. Onze club is gericht op gezel-
lig bridgen en sociaal contact. 

We spelen niet met 
“het mes op tafel” 
maar wel competitie 
met promoveren en 

degraderen. 

U kunt zich aanmelden bij: 
  
Mw. A. van Roijen – Kivits 
Etta Palmstraat 110 
2331 MH Leiden 
Tel. 071 – 5763722 
E-mail: avanroijen@xms-
net.nl 

mailto:avanroijen@xmsnet.nl
mailto:avanroijen@xmsnet.nl
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Beste lezers, 
Voor u ligt de 1e Polderpraat van 2016. Dit nummer 
staat weer bol van de informatie en aankondigingen. 
Bijvoorbeeld: zondag 27 maart 2016, dan bezoekt de 
paashaas de schooltuinen en de kinderboerderij. Kom 
langs met uw kind of kleinkind en geniet van het feit 
dat de kinderen ook genieten. 
De eerste officiële handeling van dit jaar heb ik al 
weer mogen doen, namelijk Daan Fasseur bombarde-
ren tot erelid van de wijkvereniging. Tijdens het af-
scheid van Daan waren ook alle oud voorzitters van 
de wijkraad aanwezig en het voorstel om Daan erelid 
te maken werd unaniem aangenomen. Hierover meer 
verderop in dit blad. 
Dan hebben wij klachten ontvangen van bewoners die 
de laatste Polderpraat van 2015 niet hebben ontvan-
gen. Het kan zijn dat u dit nummer niet in de bus 
heeft gekregen maar bij de huisartsenpraktijk van de 

dokters Zaaijer en Zaaijer, het Gezondheidscentrum, 
de bibliotheek of bij het Buurtcentrum heeft meege-
nomen. Wilt u ons dit dan melden en uw postcode en 
huisnummer mailen naar info@wijkraadstevenshof.nl 
met de simpele boodschap dat de Polderpraat niet is 
bezorgd. Alvast bedankt hier voor. 
Mocht u tijd over hebben en iets willen betekenen 
voor uw wijk dan kan dat. De wijkvereniging is nog 
steeds op zoek naar versterking. Ook hierover leest u 
verderop in dit blad. Heeft u een leuk verhaal of een 
bijzondere hobby en u wilt dit delen met 
de lezers van de Polderpraat, laat 
het ons weten dan maak ik er een 
leuk stuk van. 
Veel leesplezier.

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

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat op dit moment uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester) en 8 bestuursleden met ieder een eigen werkgroep/commissie: 
Communicatie; Groen, Verkeer, Veiligheid en Leefbaarheid; Evenementencommissie; Openbaar Vervoer; 
Commissie Rijnlandroute; Senioren; Jeugdzaken en Commissie Stadswarmte. 
Voor de portefeuille Groen, Verkeer, Veiligheid en Leefbaarheid zijn wij op zoek naar een 
nieuwe collega. Iemand met hart voor de wijk en die de belangen van de bewo-
ners van de Stevenshof kan en wil behartigen. Hij/zij zal ondermeer de 
hiervoor genoemde zaken onderzoeken en bespreken met het bestuur. 
Ook is het de bedoeling dat het bestuurslid problemen en tekortkomin-
gen hieromtrent in overleg met het bestuur aankaart bij de Gemeente. 
Er wordt 12 maal per jaar vergaderd; waarvan een maal per jaar de Alge-
mene Ledenvergadering.  
Wij denken inmiddels, dat we op zoek zijn naar de bekende “speld in de 
hooiberg”. Neem contact met ons op als u het tegendeel wilt bewijzen en 
denkt één van die “spelden” te zijn. Wij willen graag kennis met u maken en 
u nader informeren over deze bestuursfunctie.

W I J K V E R E N I G I N G  W I J K R A A D  S T E V E N S H O F  
Z O E K T  E E N  B E S T U U R S L I D  G R O E N ,  V E R K E E R ,  V E I L I G H E I D  E N  

L E E F B A A R H E I D .
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Het was in 1948 dat Daan als soldaat naar de West 
ging. Hij was als jongen van 19 de jongste van zijn divi-
sie. Met zijn divisie vertrok hij per boot naar Indië om 
in 1951, ook weer per boot, terug te keren. In 1951 
trouwde hij, en in 1954 werd zijn oudste zoon Aad ge-
boren. 

Daan is begonnen als vrachtwagenchauffeur bij de 
firma van der Ham, een transportbedrijf dat onder 
andere zand en steen vervoerde. Vandaar kwam hij 
terecht bij de gemeente, waar hij werkte bij de weg-
bebakening (o.a. schilderen van zebrapaden). Daan 
had in die tijd geen diploma’s maar door het volgen 
van cursussen heeft hij zich opgewerkt tot opzichter. 
Ook heeft hij vrachtwagens gerepareerd, die stonden 
aan het Utrechtse Jaagpad. 
Op sportief gebied heeft Daan zijn steentje bijgedra-
gen. Bij Roodenburg was hij keeper van het tweede 
elftal, en reservekeeper van het eerste elftal waar zijn 
broer eerste keeper was. Bij Roodenburg is hij niet 
alleen bestuurslid geweest maar ook jeugdvoorzitter. 
Roodenburg kun je eigenlijk de familievereniging 
noemen, omdat behalve Daan zelf, zijn broer en zijn 
zoon Aad, maar ook leden van de schoonfamilie lid 
van Roodenburg waren. Hij deed zo veel bij deze vere-
niging dat hij zelfs meneer Roodenburg werd ge-
noemd. Zoons Paul en Henny waren geen voetballers; 
zij speelden waterpolo bij De Zijl LGB. Ook zij 
kregen van Daan op sportief gebied de aandacht 
die zij nodig hadden. Bij het waterpolo maakte 
Daan zich nuttig door wedstrijden te fluiten. 
In 1999 werd Daan lid van de wijkvereniging en 
trad direct toe tot het bestuur. Als lid van het be-
stuur ging Daan zich bezig houden met de afde-
ling groen, verkeer, veiligheid en leefbaarheid. 
Dat Daan goede contacten had overgehouden bij 
de gemeente kwam hem en de wijkvereniging 
goed van pas. Al klaagde Daan de laatste tijd wel 
een beetje dat er niet meer zoveel voor elkaar te 
krijgen was als vroeger. Steeds meer mensen op 
de werf die hij niet kende. Daan had nog goede 
hoop dat hij, inmiddels in het bezit van een 
scootmobiel, dit werk voor de wijkraad kon blij-
ven doen, maar hij moest helaas tot de conclusie 
komen dat dit er voor hem niet meer inzat. 
Ieder jaar rond 4 september wordt bij het Indië 
Monument bij Molen De Put de Indië-herdenking 
gehouden. Deze herdenking is door Daan en nog 
een aantal anderen opgezet. Van alle mensen die 

voor de organisatie van deze herdenking zorgden, is 
Daan nu nog als enige in leven. Ik vind het mooi om te 
vermelden dat deze herdenking blijft bestaan omdat de 
zoons van de mannen die overleden zijn hun taak heb-
ben overgenomen. Ook Daan zijn opvolger staat al 
klaar: ook zoon Aad is inmiddels nauw betrokken bij 
de organisatie. 
Op zondag 10 januari 2016 hebben wij afscheid geno-
men van Daan als bestuurslid en hebben wij hem uit-
voerig bedankt voor alles wat hij voor de wijkvereni-
ging en de wijk heeft betekend. In overleg met alle 
oud-voorzitters, die allen aanwezig waren om afscheid 
van hem te nemen, is unaniem besloten om Daan tot 
erelid te benoemen van de Wijkvereniging “Wijkraad 
Stevenshof ”. Dat Daan dit verdient dat heeft u net 
kunnen lezen. Hoe wij aan het ere lidmaatschap invul-
ling gaan geven, dat weten wij nog niet. Daan is im-
mers de eerste dus ook voor ons als bestuur hartstikke 
nieuw.  
Wij gaan daar zeker uitkomen. 

 DAAN BEDANKT VOOR ALLES!

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

Daan en zijn vrouw Alie

Daan Fasseur met de meeste voorzitters van de wijkvereni-
ging waar hij mee gewerkt heeft
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Stadswarmte: verbruik, tarieven en de situatie in Utrecht – 
Verbruikers met minder dan 35 GJ per jaar in de Stevenshof 
In de vorige Polderpraat vroegen we u om te reageren als u minder dan 35 GJ per jaar gebruikt aan stadswarmte. We 
hebben daarop 16 reacties gekregen. Het gaat om huishoudens in verschillende samenstellingen (van 1 tot 4 per-
soons) die door de hele wijk heen wonen. Hun gemiddelde gebruik loopt uiteen van een kleine 9 GJ (2-persoons 
huishouden) tot ruim 27 GJ per jaar (3-persoons huishouden). Mocht u ook minder dan 35 GJ per jaar gebruiken aan 
stadswarmte, dan horen we nog steeds graag van u op ons emailadres: commissiestadswarmteshl@gmail.com. Ver-
meldt dan hoeveel uw jaarlijkse gebruik is, indien mogelijk voor meerdere jaren, en uit hoeveel leden uw huishouden 
bestaat. 

‘Wij verlagen uw warmteprijs’ 
Eind januari verstuurde Nuon een brief met de boodschap ‘We verlagen onze warmte-
prijs’. De boodschap in de brief is echter tweeledig. Ja, de variabele leveringskosten 
voor warmte zijn verlaagd met ruim een euro per gigajoule verbruik. Maar tegelijker-
tijd gaan de vaste leveringskosten iets omhoog ( van �457,44 in 2015 naar �465,65 in 
2016). Zoals we in de vorige Polderpraat al aangaven zijn het over het algemeen niet 
de verbruikskosten die voor het grootste deel uw jaarlijkse kosten voor stadswarmte 

bepalen, maar doen juist de vaste gebruikerskosten een duit in het zakje. Opnieuw dus 
een wat misleidend bericht van Nuon. 

Ondertussen in Utrecht 
Dat stadsverwarming duur is, niet duur-
zaam en geen keuzevrijheid biedt aan 
de consument is bij steeds meer men-
sen bekend. Voor Bart van den Heuvel 
uit Utrecht was het de reden om in 
2015 te onderzoeken hoe stadswarmte 
nu precies in elkaar steekt en om op 
zoek te gaan naar een betaalbaarder 
alternatief daarvoor. (Lees meer hier-
over op www.stadsverarming.nl) Hij 
vond best snel wat mogelijkheden maar 
werd toen hij de keuze had gemaakt 
voor een lucht-water warmtepomp ge-
confronteerd met extreem hoge kosten 
voor het afsluiten van zijn stadswarm-
teaansluiting. Eneco wilde daar � 3540,- 
voor in rekening brengen. Begin februa-
ri 2016 las Bart echter goed nieuws on-
deraan de email met jaarlijkse tarieven. 
Daar stond onderaan ‘Vanwege Europe-
se regelgeving zijn wij verplicht om u te 
melden dat het u vrijstaat om op elk moment de leveringsovereenkomst te beëindigen. Het gevolg is dat uw warmte-
aansluiting zal worden verzegeld en u geen warmte meer kunt afnemen.’ Dit lijkt dus perspectieven te bieden voor 
stadswarmtegebruikers die hun aansluiting willen laten afsluiten om over te stappen op alternatieve warmtevoorzie-
ningen. Van Nuon hebben wij nog niet zo’n bericht vernomen. We zijn benieuwd of bewoners in de Stevenshof over-
wegen om hun stadswarmte aansluiting af te sluiten om over te stappen op een alternatief. Mocht u daarover naden-
ken of er concrete plannen voor hebben, dan komen we graag met u in contact via 
commissiestadswarmteshl@gmail.com. 

Een groep Utrechtse burgers die zich zorgen maakt over problemen met stadsverwarming in die stad en die wil mee-
denken over de toekomst van stadswarmte heeft zich daarnaast verenigd in Platform Warmte030 (Zie: http://www.-
energie-u.nl/warmte030/). Via een manifest vraagt het platform behalve voor bestaande problemen ook nadrukkelijk 
aandacht voor plannen voor de toekomst. Zolang de plannen van gemeente Utrecht en Eneco (de stadswarmte leve-
rancier in Utrecht) zijn gebaseerd op de huidige stadsverwarming is volgens het platform de kans groot dat andere of 
zelfs betere opties over het hoofd worden gezien. Concreet vraagt het platform namens de bewoners om een plek 
aan de regietafel warmte die de wethouder met Eneco en Stedin wil vormen. Net zoals in Leiden is dus ook in Utrecht 
het perspectief en de stem van de gebruiker van stadswarmte niet automatisch meegenomen in overleggen over de 
toekomst van stadswarmte. We houden als commissie in de gaten wat er in Utrecht gebeurt en berichten u zodra er 
weer nieuws is.
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Op 27 januari 2016 heeft de afdeling Rechtspraak van 
de Raad van State beslist dat de aanleg van de Rijn-
landRoute mag doorgaan. De RijnlandRoute wordt 
een vierbaans snelweg die de verbinding vormt tus-
sen de A4 langs Zoeterwoude en de A44 die langs 
Wassenaar en de westkant van Leiden loopt. De Rijn-
landRoute wordt ten zuiden van de Stevenshof aange-
legd in een gebied dat nu nog een ongerept polder-
gebied is met een grote diversiteit aan vogels, zoals 
de kievit en de grutto. Reden voor een flink aantal 
bewoners die aan de zuidrand van de Stevenshof wo-
nen om bij de Raad van State, het hoogste rechtsor-
gaan in Nederland, in beroep te gaan tegen de aanleg 
van de weg. Het heeft niet mogen baten. Alle beroe-
pen tegen de aanleg van de RijnlandRoute zijn door 
de Raad van State verworpen, ook het beroepschrift 
van de wijkvereniging Wijkraad Stevenshof. Toch had 
de hoorzitting die in de herfst van 2015 door de Raad 
van State werd belegd enige hoop gegeven. Het feit 
dat de Raad van State twee keer zes weken uitstel 
voor de definitieve uitspraak had gevraagd, had 
sommigen de, naar later bleek, valse hoop gegeven 
dat de Raad van State de bewoners van de Stevenshof 

in het gelijk zou kunnen stellen en de RijnlandRoute 
alsnog niet aangelegd zou worden. De uitspraak van 
de Raad van State was een grote teleurstelling voor 
de indieners van de beroepschriften, die met heel hun 
ziel en zaligheid ook alternatieven hadden ontwik-
keld, zoals de nul-variant en de Churchill Avenue. 
Wim ter Keurs, voorzitter van het Bewonersgroepen-
overleg, vindt het oordeel van de Raad van State on-
begrijpelijk dat “de verkeersprognoses een represen-
tatief beeld (geven) van het toekomstige verkeersaan-
bod in de regio”. Ter Keurs vraagt zich af waarom de 
Raad van State het redelijk vindt dat de provincie 
Zuid-Holland uitgaat van het allerhoogste groeiscena-
rio. Dit groeiscenario werd nota bene als “te extreem” 
afgevoerd door de organisatie die dit scenario heeft 
ontwikkeld. Hij begrijpt dan ook niet waarom de Raad 
van State vindt dat de provincie de aanleg van de weg 
belangrijker vindt dan de verslechtering van het 
woon- en leefklimaat in de Stevenshof en Voorscho-
ten. In haar oordeel erkent de Raad van State ook dat 
het leefklimaat wordt aangetast als de RijnlandRoute 
wordt aangelegd, maar dat weegt niet op tegen het 
algemeen belang dat bevorderd wordt door de aanleg 
van de weg. Al met al heeft volgens Ter Keurs de afde-

ling Rechtspraak van de Raad van State met 
deze beslissing de belangen van de overheid 
succesvol weten te beschermen tegen de be-
langen van de burger, en met name de bewo-
ners van de Stevenshof.
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D E  R I J N L A N D R O U T E  K O M T  E R .  H O E  N U  V E R D E R ?
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Nu de weg er komt, want een beslissing van de Raad 
van State als hoogste rechtscollege is definitief, vre-
zen de tegenstanders van de RijnlandRoute een aan-
tasting van het leefklimaat in onze wijk en een onom-
keerbare aantasting van het polderlandschap. Desal-
niettemin heeft de gemeente Leiden meermalen ge-
zegd, dat als de RijnlandRoute is aangelegd zij ‘niet 
gehoord, niet gezien en niet geroken’ mag worden. 
Om dit te bereiken moeten nog de nodige extra maat-
regelen genomen worden die in het huidige vastge-
stelde Provinciaal inpassingsplan niet meegenomen 
zijn. Wij – als wijkvereniging – roepen de Gemeente 
Leiden op om hun beloften gestand te doen. Dat kost 
de gemeente Leiden geld, hoeveel precies is nog on-
bekend. De Leidse gemeenteraad moet daarover be-
slissen. Als alles volgens plan verloopt moet de Rijn-
landRoute begin 2022 opgeleverd worden. 
De aanleg van de RijnlandRoute kost 1 miljard euro. Is 
er wel voldoende geld voor het hele project, vroeg de 
verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-
Holland zich eind vorig jaar af in een interview met 
Radio Sleutelstad. De accountant van de provincie 
Zuid-Holland heeft het 
provinciebestuur de 
afgelopen jaren re-
gelmatig gewaar-
schuwd, dat het niet 
denkbeeldig is dat de 
enorme investeringen 
in de RijnlandRoute 
een financiële molen-
steen voor de provin-
cie kan worden. 
Nu de Raad van State 
een beslissing heeft 
genomen heeft de 
Wijkraad Stevenshof 
twee initiatieven ge-
nomen. Om te begin-
nen pleit de Wijkraad 
Stevenshof voor het 
verbeteren van de 
bestaande N206-Rou-
te (Europaweg, be-
ginnend in Zoeter-
woude, Lammebrug, Lammenschansplein, Voorscho-
terweg, Churchilllaan, Doctor Lelylaan, Haagse 
Schouwweg, Plesmanlaan en Tjalmaweg in Valken-
burg/Katwijk). Een aantal jaren geleden heeft een pro-
jectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het 
Rijk, de provincie en de betrokken gemeenten, een 
dergelijke aanpak ook al geadviseerd en nog onlangs 
heeft het bedrijfsleven in de regio met stelligheid ge-
pleit om te beginnen met het verbeteren van de N206, 
wat de belangrijkste bijdrage zou leveren aan het 
verminderen van de verkeersdruk in Leiden en omge-
ving. Inmiddels zijn de werkzaamheden rond de 

Haagse Schouwweg en de Plesmanlaan bij Holiday Inn 
begonnen. De Wijkraad heeft afgelopen jaar ook re-
gelmatig gesprekken gevoerd met ambtenaren van 
Provincie en Gemeente Leiden over het Esthetisch 
Programma van Eisen (EPvE) RijnlandRoute, om een 
esthetisch verantwoorde inpassing van de Rijnland-
Route in het polderlandschap te realiseren en de aan-
tasting van het polderlandschap tot een minimum te 
beperken. Het EPvE stelt eisen aan de ruimtelijke kwa-
liteit en vormgeving van de RijnlandRoute. Er wordt 
onder meer in het programma beschreven hoe de 
tunnelmonden en de verdiepte ligging van de weg 
ontworpen gaan worden. De bouwplannen, die de 
aannemer straks maakt en uitvoert, moeten aan de 
eisen van het Esthetisch Programma van Eisen vol-
doen.  
De provincie Zuid-Holland heeft de conceptversie van 
het Esthetisch Programma van Eisen aan de gemeente 
Leiden aangeboden. Intussen heeft het College van 
Burgemeester en Wethouders van Leiden het Esthe-
tisch Programma van Eisen voor de RijnlandRoute 
vastgesteld. Voordat de gemeenteraad van Leiden 

daarover definitief 
beslist, volgt er nog 
een periode van in-
spraak voor de bur-
ger. Een aantal direct 
omwonenden en be-
langhebbenden zijn 
betrokken bij het tot 
stand komen van het 
Esthetisch Program-
ma van Eisen. Het 
EPvE ligt op het ge-
meentehuis van Lei-
den ter inzage van 26 
februari 2016 tot en 
met 7 april 2016. De 
wijkraad hoopt op 
veel inspraakreacties 
van wijkbewoners, 
omdat bewoners in-
vloed kunnen uitoe-
fenen op het ontwerp 
van de weg. Doel is 

dat de inpassing van de RijnlandRoute zo min moge-
lijk het polderlandschap aantast en zo min mogelijk 
milieuverontreiniging veroorzaakt. Daar hebben alle 
bewoners van de Stevenshof het grootste belang bij. 
De Wijkraad Ste-
venshof hoopt 
op een grote 
betrokkenheid 
van de wijkbe-
woners. Een 
klein succesje 
valt inmiddels te 
melden. Volgens 
de laatste be-
richten is het 
plaatsen van een 
reclamemast 
langs de A44 van 
de baan. Deze 
reclamezuil zou 
zeer ontsierend 
zijn aan de rand 
van de polder. 

Gerard Bartels 
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Er Op Uit  
ALLERGIE-HOOIKOORTS  
Wat Is Een Allergie?  
Allergie is een reactie van het men-
selijke afweersysteem op stoffen van 
buitenaf waar het lichaam normaal 
gesproken niet heftig op hoort te 
reageren. Deze stoffen noemen we al-
lergenen. Voorbeelden zijn gras- en 
boompollen, huisstofmijt, huidschil-
fers van huisdieren, geneesmiddelen 
of voedingsmiddelen, latex, nikkel, 
gif van insecten etc.   

Wat Gebeurt Er?  
Als het lichaam in contact  komt met deze allergenen komt er een soort ke3ngreac4e op gang waardoor er veel his-
tamine vrijkomt uit de lichaamscellen. Histamine wekt een allergische reac4e op waarbij allerlei ontstekingsverschijn-
selen kunnen optreden: warmte, roodheid, jeuk en zwelling in de neus, de slijmvliezen in de mond en de keel, op de 
huid, loopneus, niezen, jeukende, tranende of branderige ogen, benauwdheid, etc..  
Als stuifmeel een allergische reac4e opwekt noemen we dat hooikoorts. Dit is hinderlijk maar niet gevaarlijk. Omdat 
de bloei4jd van de verschillende grassen en bomen varieert, kunnen de klachten zich op verschillende 4jds4ppen 
manifesteren. Op winderige en zonnige dagen zit er sowieso meer stuifmeel in de lucht. Een zonnebril kan verlich4ng 
van de klachten geven. Kijk eens op www.pollennieuws.nl voor meer informa4e en voor bijvoorbeeld een pollenka-
lender. 

Kwaliteit Van Leven 
Allergie kan ook een behoorlijke nega4eve sociale impact hebben. Eén op de drie volwassenen heeF presta4epro-
blemen op het werk één op de vijf volwassenen verzuimt van werk. Meer dan de helF van de pa4ënten heeF slaap-
problemen.  
Contact Opnemen  
Als u denkt dat u allergisch bent  en u wilt meer  weten over de oorzaak en behandeling, kunt u contact opnemen 
met uw huisarts. De huisarts zal aan de hand van vragen, lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek 
zoals een allergietest meer duidelijkheid kunnen geven. 
Preventie En Behandeling:  
Door de prikkels (stof, graspollen, kaJenharen)  zoveel mogelijk te vermijden kunt u de klachten verminderen. Daar-
naast kunnen de symptomen bestreden worden d.m.v. medica4e. Zie ook voor informa4e: www.thuisarts.nl  

Voedselallergie?   
Mensen praten vaak over een voedselallergie als ze een bepaald product niet kunnen verdragen. Vaak is er niet echt 
sprake van een allergie, maar een intoleran4e, zoals bij lactose uit zuivel. Bij een allergie maakt het lichaam afweer-
stoffen tegen een eiwit (allergeen) uit een product, waardoor klachten kunnen ontstaan. De dië4st geeF aan de hand 
van uw verhaal, een voedseldagboek en eventuele testuitslagen aan of de verdenking van allergie reëel is en welke 
voedingsmiddelen mogelijk de klachten geven. Om zeker te zijn van een voedselallergie volgt u onder begeleiding van 
de dië4st of arts een elimina4e-provoca4edieet. Bij weglaten van een product moeten klachten na 4-6 weken ver-
minderen en vervolgens bij terugzeJen in de voeding komen de klachten terug. Samen met de dië4st stelt u het defi-
ni4eve dieet vast met mogelijke vervangende producten om de voeding volwaardig te houden.  Voor vragen kunt u 
terecht bij de dië4ste in het Gezondheidscentrum: Suzanne Berbée,  tel: 06-38344043, sberbee@hotmail.com.  

BLZ.  VAN 8 16

Samenwerkingsverband Stevenshof 

Gezondheidscentrum Stevenshof, Huisartsenprak4jk Zaaijer, Zaaijer en Hensing

http://www.pollennieuws.nl
http://www.thuisarts.nl
mailto:sberbee@hotmail.com
http://www.pollennieuws.nl
http://www.thuisarts.nl
mailto:sberbee@hotmail.com
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Medicijnen Bij Allergie 
Bij allergische klachten is het belangrijk om de prikkel die de klachten veroorzaakt zoveel mogelijk te vermijden. 
Wanneer dit niet mogelijk is kan behandeling met medicijnen in aanmerking komen.  
Vrij verkrijgbare medicijnen 
Bij neusklachten kan een neusspray met Azelas4ne verlich4ng geven. Azelas4ne behoort tot de an4histaminica. Ce4-
rizine en Loratadine zijn an4histaminica in tablet- of drankvorm en kunnen worden gebruikt als er ook verschijnselen 
aan bijvoorbeeld ogen of huid voorkomen. An4histaminica werken snel en kunnen a]ankelijk van de klachten met 
tussenpozen worden gebruikt. 
Medicijnen op recept 
Een aantal an4histaminica is alleen op recept verkrijgbaar. De huisarts kan daarnaast ook neussprays, crèmes en zal-
ven en bij erns4ge klachten ook tableJen met cor4costeroïden voorschrijven. Deze middelen werken ontstekings-
remmend en moeten voor een goede werking een 4jdje aaneengesloten worden gebruikt.  
Kom voor meer informa4e over medicijnen  langs bij de Apotheek in de Stevenshof.  

Tekenbeet  
Wat te doen bij  een tekenbeet:  

Een teek is een klein ( 1-3 mm groot), bruin-zwart spinach4g insect. Teken 
kruipen en kunnen niet  springen of vliegen.  Ze leven vooral in struiken en 
hoog gras, in bossen,  duinen etc. Ze zijn ac4ef van maart tot oktober in 
Nederland. Ze bijten zich vast in de huid. Door het opzuigen van bloed zwelt 
de teek langzaam op tot een grijzig bolletje van ongeveer 1 cm groot. Na 
enkele dagen laat de teek vanzelf los. De tekenbeet is pijnloos waardoor u 
ze niet al4jd opmerkt.  Op de plaats van de beet ontstaat een klein rood 
vlekje  dat na twee weken verdwijnt.  

Belangrijke Informatie:  
• Teken bijten zich vast in de huid bij mensen. 
• Sommige teken zijn besmet met bacteriën die u ziek  kunnen maken (o.a. ziekte van Lyme). 
• In de natuur geweest? Controleer uzelf en uw kinderen goed op teken, vooral  warme plekjes zoals de oksels, 

liezen, knieholtes, bilspleet, nek en achter de oren.  
• Verwijder teken direct (hoe eerder hoe beter, binnen 24 uur) met een pun4g pincet (of tekentangetje) en 

maak het wondje  daarna schoon met alcohol. 

Neem Contact Op Met De Huisarts:  
• als het niet lukt de teek te verwijderen of  
• als de teek vermoedelijk 24 uur of langer in uw huid 

heeF gezeten 
• als u enkele dagen tot enkele maanden na een te-

kenbeet klachten krijgt als een grote rode vlek of 
ring die langzaam groter wordt, griepach4ge ver-
schijnselen, dubbel gaat zien, 4ntelingen of krachts-
verlies in armen en benen, scheef trekkend gezicht 
of dikke en pijnlijke gewrichten.  Noteer de datum 
van de tekenbeet in uw agenda of kalender! 

•

Meer Informatie Vindt U Op:    
• RIVM.nl, hier kunt u ook een gra?s Tekenbeet -App downloaden 
• www.thuisarts.nl en www.tekenradar.nl 

 

http://www.thuisarts.nl
http://www.tekenradar.nl
http://www.thuisarts.nl
http://www.tekenradar.nl
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GEVELTECHNIEK BV    KvK18067690 
Meerval 11       T 0162-511720     F 0162-518245 
4942 VR RAAMSDONKSVEER  

Onderhoud kunststof, hout en aluminium ramen en deuren 
Storingen en klachten aan kunststof, hout en aluminium Inbraakpreventie, hang en sluitwerk, beveiligen volgens 
keurmerk 
Wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het op lossen van problemen, die betrekking hebben op ramen en deu-
ren.  
Denk bijvoorbeeld aan uw hefschuifdeur, schuifkiepdeur of draaikiepramen. Al deze deuren en ramen moeten om 
het jaar een keer na/bijgesteld worden, tevens wordt het door de fabrikant aanbevolen om alles 1x per jaar te sme-
ren ( hang en sluitwerk en de rubbers). Dus heeft u een slecht lopende/sluitende/niet werkende schuifpui of draai-
kiepraam, bel ons en u krijgt van ons een vrijblijvend advies. 

Voor meer gegevens kunt u kijken op onze website www.vda-geveltechniek.nl  of @ info@vda-geveltechniek.nl 
Wij zijn bekend met het hang en sluitwerk wat bij u is toegepast. 

Met vriendelijke groet, VDA Geveltechniek BV

VOOR IEDER KIND EEN JOEPIE-
DAG!

O  UURPRIJS  € 6,20  
O  MET NATUURSPEELPLAATS 
O  MOGELIJKHEID HALVE DAGOPVANG 

KINDERDAGVERBLIJF JOEPIE IS 
EEN ERKEND KINDERDAGVERBLIJF IN 

DE HOGE MORS IN LEIDEN. WIJ 
BIEDEN DAGELIJKS KINDEROPVANG 
AAN KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 
0 TOT 4 JAAR.

BENIEUWD? BEL VOOR INFO: 
071 - 57 28 339. 

OF KIJK OP: WWW.KDVJOEPIE.NL

Hallo kinderen, 
Ja, ik kom er weer aan! 
Nog even en dan is het zover! 
Dan is het Pasen!!! 
Mijn favoriete feest van het hele 
jaar. 
Dit jaar gaan we in het Stevenshof-
park  
weer allerlei leuke spelletjes en 
knutselacTviteiten doen. 

We gaan onder andere: 

- Paas disco 
- Eieren schilderen 
- Koekhappen 
- Limonade drinken 
- Eieren zoeken 
En nog veel meer! 

Maar nu hoor ik jullie denken,  
wanneer is dit meneer de Paas-
haas? 
Nou dat zal ik jullie vertellen: 
Op zondag  27 maart om 12:00

http://www.kdvjoepie.nl/
http://www.vda-geveltechniek.nl
mailto:info@vda-geveltechniek.nl
http://www.vda-geveltechniek.nl
mailto:info@vda-geveltechniek.nl
http://www.kdvjoepie.nl/
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Klaverjassen doen heel veel senioren met veel plezier. 
Toen de organisatie van “Senioren Zelfstandig Ste-
venshof ” hoorde dat er in de nieuwe kantine van de 
ijsvereniging in maart gestart gaat worden met klaver-
jasmiddagen werden zij direct enthousiast. Op ver-
zoek van de ijsvereniging heeft John v.d. Born – be-
stuurslid van zowel Senioren Zelfstandig Stevenshof 
als van Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof – teza-
men met enkele senioren direct de handschoen opge-
nomen. 
De opzet is om twee keer in de maand op de dins-
dagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur te klaverjas-
sen. Als echte liefhebbers organiseren de senioren 
dinsdagmiddag 5 april a.s. de openingswedstrijd. Het 
eerste drankje is uiteraard op kosten van de organisa-
tie. 
Het klaverjassen wordt niet (meer) door de jeugd ge-
speeld, hun interesse gaat met recht uit naar de mo-
bieltjes en computers, terwijl de senioren bij wijze 
van spreken met de kaarten in hun handen zijn gebo-
ren. Televisie was er niet in hun jeugd en voor een 
telefoongesprek moesten zij naar de telefooncel. Als 
je geluk had stond er één in de straat waar je woonde. 
‘s-Zomers zaten de jongens op straat te kaarten, vaak 
met hun buurmeisjes. Het leven in een volksbuurt 
speelde zich buiten af. Werd er niet gekaart, dan 
voetbalden de jongens op straat. De meisjes voetbal-
den toen nog niet, zij hadden andere spelletjes zoals 
touwtje springen of knikkeren. Dan kon toen ook ge-
makkelijk, want auto’s waren nergens te bekennen. 
Als je nu door de straten loopt, zie je aan alle kanten 
auto’s geparkeerd staan, tot zelfs op de stoep. Geen 
wonder dat de huidige jeugd ander vertier moest 
zoeken. 

Het buitenleven van toen is veranderd, en het klaver-
jassen wordt tegenwoordig binnen gespeeld. De ge-
zelligheid van vroeger beleeft u zonder twijfel tijdens 
een middagje klaverjassen in de nieuwe kantine van 

de ijsvereniging. Het gaat niet om het winnen maar 
om de gezelligheid. Dat zullen de mannen en de 
vrouwen uit de Stevenshof ondervinden op dinsdag 5 
april a.s. De kantine is gevestigd aan de Dobbedreef 1, 
aanvang 14.00 uur. 

Als de dag van toen. 
Naast het klaverjassen is zonder twijfel ook het sjoe-
len populair. Dames spelen het spel graag. Er wordt 
wel eens gezegd dat klaverjassen en sjoelen broer en 
zus zijn. Omdat zij vaak samen worden gepresen-
teerd. Het sjoelen werd heel populair toen de voorma-
lige wethouder Joop Walenkamp in de jaren ’80 ons 
Wijkfeest opende met een sjoelwedstrijd. Het kostte 
wat kracht, want de sjoelbak is 10 meter lang. Na de 
westrijd mochten de feestgangers gebruik maken van 
de grootste sjoelbak van Nederland. De dames die 
willen sjoelen hoeven niet bang te zijn dat de sjoelbak 
10 meter lang is; de organisatie houdt het netjes op 
2,5 meter. Om de herinnering aan vroeger levend te 
houden, mag er tijdens het sjoelen geneuried worden. 
Bijvoorbeeld: “Als de dag van toen ......”. 
De entree voor zowel het klaverjassen als het sjoelen 
is � 2,00 per persoon. Voor dit bedrag zullen leuke 
prijsjes worden gekocht. Voor meer informatie: 
071-5313458. John v.d. Born

G E Z E L L I G  K L A V E R J A S S E N  I N  D E  N I E U W E  K A N T I N E  V A N  
D E  I J S V E R E N I G I N G  R I J N D I J K - H O G E  M O R S .
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polderpraat@wijkraadstevenshof.nl.  
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Klaverjassers Wim Verboon (voorzitter IJsvereniging, 
Henny Cornet (voorzitter Senioren zelfstandig) en 
organisatoren Toon van Egmond en John van der 
Born (wijkvereniging Wijkraad Stevenshof) in trai-
ning voor de openingswedstrijd. 
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http://www.wijkraadstevenshof.nl/polderpraat/contact
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Wie kent hem niet …….., die geboren kermisman on-
der de naam Jan Overdevest.  

Als een zigeuner trok hij met zijn woonwagen door 
het land. Waar hij ook kwam, overal werd hij en-
thousiast begroet. “Ha, die Jan, leuk dat je er weer 
bent. Wij hebben wel zin in een feestje.” Hij lachte 
zoals altijd en sprong enthousiast op de vrachtwa-
gen van zijn zoon. De kermisattracties kwamen 
voor de dag. Dat bleef niet onopgemerkt, want in 
korte tijd stond er een grote schare kinderen om de 
attracties. Late we eerlijk zijn, er is toch niks mooi-
ers voor kinderen dan de Hollandse kermis. Zo 
kwam Jan Overdevest 26 jaar geleden voor het eerst 
met zijn kermis naar de Stevenshof. Het mooiste 
vond hij het als de kinderen in de draaimolen 
schreeuwden van plezier. “Het doet mij denken aan 

mijn eigen jeugd”, geeft hij toe. Een enkele keer 
zong hij luidt: “Kinderen een kwartje!” Dan zat de 
draaimolen snel vol. Over de jeugd hoefde onze 
zigeuner niet te klagen. De Stevenshof was toen 
een kinderrijke wijk. Nadat het wijkfeest was afge-
lopen, nam hij afscheid van de organisatie en be-
loofde het volgende jaar weer terug te komen. De 
Stevenshof had zijn hart gestolen. Dat werd duide-
lijk toen hij luid toeterend en zwaaiend wegreed. 
Waarheen, dat weet alleen onze zigeuner. Nu, 26 
jaar later en 79 jaar oud, heeft hij zijn woonwagen 
ingeruild voor een appartement in de Mors. Soms 

kijkt hij naar buiten. Het uitzicht boeit hem niet 
echt. Het leven van een zigeuner is voorgoed voor-

bij en dat doet pijn. Niemand hoeft zich af te vra-
gen of hij de kermis mist. Dat is duidelijk te zien. 
Langzaam komt zijn bekende lach weer terug en 
wijst hij naar de vele deuren in zijn appartement. 
“In mijn woonwagen had ik maar één deur.” Met 
andere woorden, dat was genoeg. Het blijft wen-
nen om geen zigeuner meer te zijn. Na een half 
uurtje gezellig kletsen laat Jan mij uit. Eenmaal 
buiten hoorde ik hem luid zingen: “Kinderen een 
kwartje …..”. Helaas is die tijd allang voorbij. Het 
ga je goed zigeuner. Wij zullen je missen. 

De kinderen uit de Stevenshof.

H I J  W A S  M A A R  E E N  Z I G E U N E R .

Muziekles in een mooie ruimte door docenten  
met meer dan 25 jaar ervaring!

DRUMMEN, PERCUSSIE, GITAAR en KEYBOARD
Individueel maar ook groepsles mogelijk. 

KLAPWIJK DRUMS & PERCUSSIE
Leidseweg 246K, Voorschoten

Neem contact op voor een proefles! 
info@klapwijkdrums.nl of kijk op www.klapwijkdrums.nl

LESSONS AREALSO GIVENIN ENGLISH!

DRUMMEN, PERCUSSIE, 
GITAAR EN KEYBOARD

Jan Overdevest  geflankeerd door John van der Born (l)  
en Walter Bunnig (r), de organisatoren die destijds de 
kermis naar de Stevenshof haalden.
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Als deze PolderPraat op uw deurmat valt, heeft 
Winkelcentrum Stevensbloem al een flink deel van 
haar gedaanteverandering ondergaan. Reden voor 
de redactie om op verzoek van de winkeliersvereni-
ging contact op te nemen met een aantal onderne-
mers. Oude bekenden, zoals Van Laarhoven Optiek, 
Bruna, D-Reizen, Panic Fashion, Dirk van den Broek 

en Van Hulst Fietsen, maar ook een nieuw gezicht: 
viswinkel Visspecialist Stevenshof. 
Op onze vraag hoe de ondernemers tegen de ver-
bouwing aankijken, kwam een duidelijk antwoord. 
Paul Monnichmann (Bruna):“De verbouwing was 
broodnodig! Het winkelcentrum was aan het ver-
pauperen, en dat kwam de omzet niet ten goede.” 
Pierre Sikking (Van Hulst Fietsen): “Iedereen heeft 
last van de verbouwing, ook onze bezoekers: min-
der parkeergelegenheid, geluidsoverlast, soms ge-
vaarlijke situaties met hijswerkzaamheden, gesloten 
winkels, onduidelijkheid over wat er wanneer ging 
gebeuren.” Arno van Laarhoven (Van Laarhoven Op-
tiek): “Ik ben blij dat het eindelijk gebeurt, we heb-
ben er lang genoeg op moeten wachten. Het is een 
chaos, er lopen allerlei projecten door elkaar heen, 

maar zonder overlast kan er niet iets moois ont-
staan.” Nico Kulk (Dirk van den Broek): “Natuurlijk 
hebben ook wij de nodige overlast gehad van de 
werkzaamheden. Maar gezien het feit dat iedereen 
(zowel klanten als medewerkers) al zo lang uitkeken 
naar de renovatie van het winkelcentrum heb ik 
weinig mensen gesproken die geen begrip hadden 
voor de situatie. Anneke Martens (D-Reizen): “We 
zitten nu in een uithoek en hoewel onze trouwe 
klanten ons gelukkig wel wisten te vinden, is de 
omzet in onze topperiode dramatisch gedaald.” 
Paul, Pierre en Arno beamen dit. Paul: “Hoe loyaal je 
klanten ook zijn, we merkten dat ze de gezelligheid 
ergens anders gingen zoeken.” Arno vult nog aan: 
“Ik heb me vaak de bekende Chinees op de snelweg 

gevoeld, je weet wel, het huisje midden op de 
snelweg waar omheen een snelweg werd aange-
legd.” Nico: “Voor ons was het vooral logistiek be-
hoorlijk puzzelen. Ons (oude) magazijn werd al vrij 
snel gesloten waardoor wij gebruik hebben moeten 
maken van de aangebouwde lossluis als tijdelijke 
opslag.  Dit had tot gevolg dat de vrachtwagens tij-
dens het laden en lossen de stoep, en zelfs regel-
matig een gedeelte van de weg, afgesloten hebben. 
Veel klanten en bewoners waren er niet van op de 
hoogte dat dit slechts een tijdelijke situatie was.” 
Mia Noordermeer (Panic Fashion): “Wij zijn heel blij 
voor de bewoners, de wijk en de ondernemers dat 
dit centrum nu eindelijk wordt opgeknapt en ieder-
een krijgt er iets geweldigs voor terug.” 
De ontwikkeling van de nieuwe winkelpanden is in 

volle gang. Rian Hoek (Visspecialist Stevenshof): 
“We zijn op dit moment druk bezig met het samen-
stelling van ons assortiment. Op 10 februari heeft 
de sleuteloverdracht plaatsgevonden, waarna de 
aannemers meteen aan de slag zijn gegaan. De 
opening zal ergens in de laatste week van april of 
de eerste week van mei plaatsvinden, afhankelijk 
van hoe snel alles gaat.” Anneke: “Ons nieuwe pand 
wordt op dit moment nog gebruikt door Van Hulst 
Fietsen. Dit betekent dat we de sleutel wat later 
krijgen dan gepland, op 1 april.” Pierre: “Wij ver-
huizen naar de linkerzijde van het winkelcentrum, 
waar nu de Dierenspeciaalzaak is gevestigd. In de 
week van 22 maart verhuizen we onze werkplaats 
en moeten we onze oude winkel opleveren zodat er 
begonnen kan worden aan het pand van D-Reizen.” 
Arno: “Onze winkel is inmiddels in gebruik geno-
men, op 16 februari. Hoewel er nog veel moet ge-
beuren – ondermeer de uitbreiding van onze collec-
tie - zijn we blij dat we al op onze nieuwe stek zit-
ten.” Nico: “Tegen de tijd dat PolderPraat verschijnt, 
zijn ook wij – na 2 weken sluiting - verhuisd, en 
heeft met name onze versafdeling een uitgebreider 
assortiment gekregen.” Paul: “Onze winkel is na-
tuurlijk 3 jaar geleden verbouwd, maar ook wij 
hebben inmiddels een uitbreiding van onze service: 
pasfoto service en schoenreparaties.” Mia: “Wij zijn 
ontzettend blij met onze nieuwe locatie aan de 
voorkant van het centrum, zichtbaar vanaf  “De 
Dreef ”, dichtbij parkeerplaatsen, het Gezondheids-
centrum en het Buurtcentrum.”

W I N K E L I E R S  E N  H E T  W I N K E L C E N T R U M

Paul Monnichmann (Bruna)

Pierre Sikking (Van Hulst Fietsen)

Arno van Laarhoven (Van Laarhoven Optiek)
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De meeste geïnterviewde ondernemers zijn al flink 
wat jaren in de Stevenshof gevestigd. Anneke: “Vol-
gens mij zitten we hier al vanaf het begin, eerst na-
tuurlijk onder de name Globe Reisbureau.” Pierre: 
“Ook wij zijn hier al sinds de opening van het win-
kelcentrum gevestigd. We zochten een goede plek 
om ons bedrijf te kunnen starten en zagen een 
mooie kans in de nieuwe wijk Stevenshof.”  
Paul: “Ik was manager op een postkantoor in 

Oegstgeest toen ze daar een winkel inclusief post-
kantoor van gingen maken. Ik voelde me direct als 
een vis in het water. En toen iets later Bruna werd 
gekocht door Postkantoren B.V. was de link snel 
gelegd.” Arno: “Wij zijn hier in 2000 via Paul terecht 
gekomen. Ik zat op dat moment op de wip bij mijn 
toenmalige werkgever en wilde eigenlijk voor me-
zelf beginnen. Toen de groenteman zijn winkelpand 
wilde verkopen, was de keuze snel gemaakt.” Nico: 
“Ook Dirk (voorheen Digros) is sinds de opening 
van het winkelcentrum in de Stevensbloem verte-
genwoordigd met een supermarkt. Ikzelf ben sinds 
oktober 2014 werkzaam in dit filiaal.” Mia: “De Ste-
venshof leek ons een leuke, jonge, aantrekkelijke 
wijk. Dus toen er 26 jaar geleden een pand vrij 
kwam, werd Panic Fashion geboren.” Uiteraard is 
Visspecialist Stevenshof op een andere manier in 
aanraking gekomen met de wijk. Rian: “Wij zijn in 
de Stevenshof beland door een advertentie van de 
verhuurder in een visblad. Vervolgens zijn we in 
gesprek gegaan en hebben gekozen voor een mooie 
winkel in de promenade.” 
Wat opvalt is dat iedereen eigenlijk goede ervarin-
gen heeft met de wijk en haar bewoners. Paul: “Na 
17 jaar heb je uiteraard een persoonlijke band met 
veel van de vaste klanten en bewoners. Omdat ons 

personeel ook 
in de Stevens-
hof woont, zijn 
we al gauw op 
de hoogte van 
wat er in de 
wijk gebeurt. 
We voelen ons 
soms ook een 
ontmoetings-
plek, in de leu-
ke zin van het 
woord.” Nico: 
“Ook bij ons 
komen veel 
personeelsle-
den uit de Ste-
venshof; zij zijn 
dan ook be-

kende gezichten voor een groot deel van onze klan-
ten.” Pierre: “De Stevenshof is echt een leuke wijk 
met leuke mensen. Wij voelen ons hier thuis en 
hebben na al die jaren hele fijne contacten in de 
wijk. Arno: “Afkomstig uit Brabant en niet woonach-
tig in de Stevenshof, dan ben je natuurlijk een bui-
tenbeentje. Het heeft dan ook heel wat tijd gekost 
om te integreren in de wijk. De laatste 5 jaar is daar 
verandering in gekomen. Door mijn hartklachten 
veranderden de contacten en is er met de vaste 
klanten een echte band ontstaan.” Anneke: “Ook 
wij hebben een hechte band met onze vaste klanten 
in de wijk; zij zijn ons ook tijdens de verbouwing 
trouw gebleven. Fantastisch.” Dat geldt ook voor 
Panic Fashion. Mia: “Wij danken alle klanten voor 
hun begrip en geduld dat niet altijd alles even goed 
bereikbaar was.” 
Tenslotte nog een paar laatste opmerkingen en 
anekdotes. 
Rian: “We hebben verschillende kennissen en be-
kenden in de wijk wonen, wonen zelf vlakbij, dus 
kunnen niet wachten om te beginnen.” Nico: “De 

allereerste dag dat er daadwerkelijk verbouwings-
werkzaamheden aan onze zijde plaatsvonden, ging 
het direct mis. Tijdens het afbreken van de oude 
overkapping aan de achterzijde ging er een grote 
stalen balk door het raam en de daarachter staande 
wijnstelling. Dit leverde buiten een harde klap op 
en een enorme ravage in de winkel. De wijnstelling 
had de klap namelijk niet overleefd.” Paul: “Wat ons 
van de afgelopen jaren het meeste is bijgebleven en 
waar we het thuis nog vaak over hebben is de ge-
boorte van onze tweeling. Er kwamen zoveel reac-
ties dat we er stil van werden. En nu werkt één van 
onze dochters op zaterdag in de winkel. Iets om 
trost op te zijn.” Mia: “Wij zijn 16 februari jl. open 
gegaan in ons nieuwe pand aan de Stevensbloem 41 
en hebben ondertussen al vele positieve reacties 
mogen ontvangen.” 
Arno: “De hele verbouwingsperiode is een leuke 
ervaring geweest, vooral door het enthousiasme 
van de klanten, 
hartverwar-
mend!”

Nico Kulk (Dirk van den Broek)

Anneke Martens (D-Reizen)

Mia & Nick Noordermeer (Panic Fashion)
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Na een fase van slopen en verplaatsen richt de herontwikkeling van de Ste-
vensbloem zich nu op opleveringen en openingen van de nieuwe winkels en 
het openbaar gebied. 
De verbouwing van het winkelcentrum is gestart in juni 2015. Inmiddels is al 
het sloopwerk gereed. Na het sloopwerk is de aannemer begonnen met het 
storten van de nieuwe vloeren en zijn de constructies gemaakt voor de 
nieuwe laad/losruimten voor de supermarken en is de constructie geplaatst 
voor de nieuwe glazen overkapping die de twee delen van het winkelcen-
trum met elkaar verbindt. 
De eerste winkels die zijn opgeleverd en inmiddels ook weer open zijn ge-
gaan zijn Bakkerij Tijsterman en bloemenwinkel Laurens. Beide supermark-
ten zitten in de laatste fase van oplevering en zitten vol in de verbouwing 
om zo snel mogelijk de deuren weer te openen voor haar bezoekers. Sterker 
nog woensdag 17 februari jl. is de AH al  feestelijk geopend. Als de winkels 
klaar zijn, zal ook het laden en lossen inpandig gaan plaatsvinden en zal er 
geen last meer zijn van een stilstaande vrachtwagen midden op de weg. In 
dezelfde week zijn ook de nieuwe winkels van Panic Fashion,Van Laarhoven 
Optiek en Gall & Gall opgeleverd en binnenkort zal ook de nieuwe winkel 
Visspecialist Stevenshof aan het winkelcentrum worden toegevoegd. Delen 
van het openbaar gebied zijn opgeleverd en de aannemer is bezig met de 
nieuwe tegelvloer in de overdekte passage. 
Nu de winkels zo opgeknapt worden, heeft de eigenaar ook besloten de wo-
ningen aan de buitenzijde een opfrisbeurt te geven. Dit houdt in dat de ge-

vels worden opgefrist en opnieuw worden geschilderd. Om de bewoners en het winkelend publiek niet nog 
langer in de rommel te laten zitten, worden de werkzaamheden zodanig ingepland, dat ze gelijktijdig met de 
verbouwingswerkzaamheden gereed zijn. 
In mei moeten alle werkzaamheden zijn afgerond en kan de rust terugkeren in het gloednieuwe centrum en 
kan na een knalfeest het gewone leven in de wijk Stevenshof weer verder met een mooi nieuw winkelcen-
trum. 

Urban Intrest. 

N I E U W E  F A S E  V O O R  V E R B O U W I N G  S T E V E N S B L O E M !
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