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Jarig 

De winter leek voorbij en maart liet zich van een zonnige kant zien. 
Helaas werden de prille lentekriebels weer snel verstoord door een 
aantal witte koude dagen in het midden van de maand. Gelukkig wor-
den de dagen alweer wat langer en zodra de klok is omgezet kan de 
lente komen. 
 

De lente is welkom en de zomer zeker ook dit jaar, omdat wij een lus-
trum gaan vieren. We bestaan dit jaar 35 jaar en dat gaan we vieren 
op 21 september. De voorbereidingen zijn al gestart en ik adviseer u 
om deze datum alvast te reserveren in uw agenda. In de middag van 
15:00 tot 19:00 uur zullen er tal van feestelijke activiteiten worden 
georganiseerd. Meer hierover volgt zo spoedig mogelijk. 
 

In de nawinter bleken vele kopstukken het genoeg te vinden, koningin 
Beatrix stopt ermee, de paus is ermee opgehouden en ook Sacha de 
Boer houdt het voor gezien. Voor de voorzitter zijn dat gevaarlijke tij-
den, want zijn termijn zit er dit jaar op en er zijn dit jaar verkiezingen 
voor deze fel begeerde positie. U kunt zich aanmelden bij het secreta-
riaat als u zich verkiesbaar wilt stellen. 
 

Naast de verjaardag hebben we dit jaar wederom een breed scala aan 
activiteiten gepland. Na een afwezigheid van één jaar staat de Hallo-
ween weer op de planning. Dit jaar is er ook weer een trimloop en op 
24 maart is het volleybaltoernooi gehouden.  
 

Een belangrijk onderwerp dit jaar is wijktoezicht. In Klapwijk loopt dit 
al een jaar met succes. Binnenkort zijn wij in Koningshof aan de beurt. 
Wij hopen dat veel bewoners zich als wijktoezichthouder zullen aan-
melden en in groepjes van twee door de wijk gaan lopen!  
 

In het afgelopen jaar is de website vernieuwd en de ervaringen en re-
acties zijn positief. Er zijn nog een aantal wensen naar voren gekomen 
vanuit de bewoners. Wij doen ons best om deze aanpassingen voor u 
door te voeren. 
 

De afgelopen maanden is er ook regelmatig contact geweest met de 
gemeente over een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld de Frotterbrug en 
het milieuparkje bij Het Baken. Het is prettig om te ervaren dat er een 
goed contact is met de gemeente. 
 

Ik wens u een zonnige en vrolijke lente en op weg naar een spannen-
de verkiezingsstrijd bij de algemene ledenvergadering op dinsdag 23 
april leen ik graag de gevleugelde woorden van de grote bewonersver-
eniging aan de andere kant van de oceaan: “YES WE CAN”. 
 

Meindert Wiersma 
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Uitnodiging 
 

voor de Algemene Ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Koningshof 

op dinsdag 23 april 2013 
om 20.00 uur in Het Baken 

 

1. Opening  

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2012 
Op de website (www.wijk-koningshof.nl) staat dit verslag. 

3. Financieel verslag over 2012 

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 
Meindert Wiersma (voorzitter) treedt af en is herkiesbaar. 
Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een be-
stuursfunctie kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering 
melden bij secretaris Erik de Goede. 

6. Begroting voor 2013 

7. Vaststellen contributie 2013 
Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen. In 2013 be-
draagt de contributie dan € 7,- per jaar. 

8. Koningshoffeest i.v.m. 35-jarig jubileum 

9. Wijktoezicht 

10. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

 wijkblad en website, wijkontwikkeling, wijkcontact,  
 

  sport en spel, materiaalbeheer, jeugd en woningen 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
 

Vanaf 21.30 uur: informele borrel in het café in Het Baken 
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Koningshoffeest 2013 

Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Bewonersver-
eniging Koningshof zal er op zaterdag 21 september 2013 een 
leuk feest georganiseerd worden op het grasveld voor Sporthal 
’t Baken. Het Koningshoffeest zal van 15:00 tot 19:00 uur 
plaatsvinden. 
 

Omdat de Bewonersvereniging Koningshof dit jaar haar 35-jarig be-
staan viert, vonden we het weer tijd voor een feest in de wijk. De op-
zet van het nieuwe ‘Koningshoffeest’ zal anders zijn dan de vorige 
‘wijkfeesten’. Ook de locatie is anders: het speelveld voor de sporthal 
bij Het Baken aan het begin van onze wijk. 
 

Tussen 15:00 uur en 19:00 uur zullen er diverse activiteiten georgani-
seerd worden voor alle leeftijden. Dus voor ieder wat wils! Wat er alle-
maal gaat gebeuren houden we nog even geheim. Daarover in een 
volgend wijkblad meer. We werken in ieder geval aan een gevarieerd 
aanbod en uiteraard houden we rekening met de inwendige mens. No-
teert u in ieder geval zaterdag 21 september van 15:00 – 19:00 
alvast in uw agenda! 
 

Paul Geluk 
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Contributie in 2013 en jaarrekening in 2012 

De afgelopen jaren werden de leden die op tijd hun contributie betalen 
beloond met een gadget. Doel van deze actie is te stimuleren op tijd 
de contributie te voldoen. Het betaalgedrag is het afgelopen jaar in-
derdaad beter dan voorgaande jaren. In het weekend van 20 en 21 
oktober hebben 591 leden een handig notitieblokje met Konings-
hofembleem ontvangen. Het voorgaande jaar hadden 535 leden op 
tijd betaald. Het totaal aantal leden van 692 is precies gelijk gebleven 
in vergelijking met 2011. 

De financiële jaarcijfers van 2012 zullen binnenkort worden voorge-
legd aan de driekoppige kascommissie. De voorlopige versie van de 
jaarcijfers laten een tekort zien van bijna € 1.300,-. In 2011 was er 
een overschot van bijna € 2.500,-. De resultaten schommelen dus 
sterk van jaar tot jaar. Het tekort van 2012 is vooral te verklaren 
door lagere inkomsten uit oud papier (wij krijgen nog een compensa-
tie van meer dan € 1.000,- van Rijck over 2012) en door de aankoop 
van een computer bij materiaalbeheer. Eind 2012 heeft de vereniging 
nog ruim € 12.000,- in kas. Ook voor 2013 komt de begroting uit op 
een tekort. Dit komt vooral door het te organiseren Koningshoffeest 
in verband met ons 35-jarig jubileum. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 april zal een besluit 
genomen worden over de contributie van 2013. Het bestuur stelt voor 
het contributiebedrag te handhaven op € 7,-. Wacht u dus alstublieft 
met betalen van uw contributie 2013 tot het wijkblad van juni waarin 
de definitieve hoogte van de contributie bekend wordt bekendge-
maakt. 
 

Wim Langelaan, penningmeester 
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In het wijkblad van december hebben wij geschreven dat ongeveer 25 
personen interesse getoond hebben om het voegwerk te laten ver-
nieuwen, en dat wij het bedrijf Van der Bijl Voegwerken Den Haag 
(http://www.werkspot.nl/profiel/j-c-van-der-bijl-voegbedrijf) hiervoor 
uitgekozen hebben. Sindsdien zijn er extra aanmeldingen binnengeko-
men, waardoor wij nu op z’n 35 geïnteresseerden zitten. Bovendien 
was Van der Bijl zelf een flyeractie in de wijk begonnen, waardoor nog 
meer personen zich aangemeld hebben. 
 

Iedereen heeft inmiddels een offerte ontvangen. De werkzaamheden 
zijn medio maart gestart. Vanwege de koude winter kon er niet eerder 
gestart worden. Waarschijnlijk zal Van der Bijl extra personeel inzet-
ten, waardoor met twee ploegen in plaats van één gewerkt zal wor-
den. Hierdoor kan ook het tijdschema behoorlijk versneld worden.  
 

De offertes van Van der Bijl zijn zeer aantrekkelijk qua prijs. Hierbij is 
nog een extra voordeel gekomen door de btw-verlaging. Per 1 maart 
2013 is de btw op arbeidsloon bij renovatiewerkzaamheden verlaagd 
van 21% naar 6%. Hierdoor heeft Van der Bijl een extra korting toe-
gepast op de toch al lage offertes. Alle geïnteresseerden hebben hier-
van bericht gekregen. 
 

Erik de Goede  

Wijkactie voor het vernieuwen van voegwerk 
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Wijkontwikkeling 

Het experiment om met behulp van Ryck meer afval te scheiden heeft 
ook in onze wijk voor onrust gezorgd. Nadat we onze weg hadden ge-
vonden naar het afvalstation tegenover ‘Het Baken’, werd dit filiaal zo-
mer vorig jaar vrijwel van de ene dag op de andere gesloten. Nadat de 
gemeenteraad december jl. besloot om helemaal met Ryck op te hou-
den, hebben we ons deel van ellende gehad die in de hele gemeente 
ontstond. Avalex bleek namelijk niet bij machte om de ‘klassieke’ inza-
meling van gescheiden afval weer snel op peil te brengen. Vanuit de be-
wonersvereniging hebben we bij wijkwethouder José van Egmond tijdig 
en verschillende keren aangedrongen op het plaatsen van voldoende 
containers. Daarnaast om deze containers met een voldoende frequentie 
te legen. Gelukkig is de situatie sterk verbeterd. 
 

De ‘Frotterbrug’ (de brug die ter hoogte van Popelenburg onze wijk ver-
bindt met Keijzershof) gaf ook aanleiding tot contacten met de gemeen-
te. Kort na het openstellen van de brug bleek dat wandelaars niet veilig 
waren, omdat fietsers liever het wandelpad kozen dan hun eigen fiets-
pad. Overleg tussen enige ambtenaren, leden van de werkgroep wijk-
ontwikkeling en enkele betrokken ‘Popelenburgers’ leidde tot de conclu-
sie dat de geplaatste rood-witte hekjes de fietsers op het verkeerde pad 
brachten. Er is afgesproken dat gedurende twee maanden het aantal 
hekjes wordt gehalveerd om te kunnen volgen of dit tot een verbetering 
lijdt. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn. 
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Aan de rand van Koningshof (daar waar de Verlengde Europalaan en 
Floralaan elkaar ontmoeten) zijn enorme hoeveelheden zand gestort. 
Het is de voorbelasting voor de verbindingsweg die de Floralaan zal 
moeten gaan verbinden met de rotonde in de Tuindersweg. Nadat de 
voorbelasting het water uit de onderliggende grond heeft geperst en 
weer is weggehaald, kan met de aanleg van de weg worden begonnen. 
Dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen. 
 

Iets verder weg aan dezelfde kant van onze wijk zijn er plannen om 
vier windturbines langs de N470 te plaatsen (vergelijkbaar met de 
windturbines aan de oostzijde van Zoetermeer bij de A12). Wij volgen 
met belangstelling de discussie die daarover wordt gevoerd, vanwege 
de vraag of de windturbines wel of niet tot ernstige overlast in Konings-
hof zou kunnen leiden. Eerst is echter de vraag of de gemeente de pro-
vinciale besluitvorming op dit punt wil en kan doorbreken. De provincie 
heeft namelijk recent bepaald, dat alleen op een aantal andere (in haar 
ogen meer geschikte) locaties geconcentreerd windturbines mogen 
worden geplaatst. Elders in dit wijkblad staat een stuk dat volledig over 
dit onderwerp gaat. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 

Meldpunt Leefomgeving 

Vroeger was er bij de gemeente een ‘meldpunt wijkbeheer’, waar u vra-
gen en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, 
overlast, schades, etc. kon doorgeven aan de gemeente. Enige tijd ge-
leden is de website van de gemeente vernieuwd. Hierbij is ook het 
‘meldpunt wijkbeheer’ veranderd. 
 

Dit heet voortaan ‘meldpunt leefomgeving’ en is te vinden op de home-
page van de gemeente, zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Rechts-
onder vindt u het logo van ‘meldpunt leefomgeving’. Dit werkt net zoals 
vroeger bij het ‘meldpunt wijkbeheer’. Wij merken dat de gemeente 
adequaat reageert op verzoeken die ingediend worden. Maak er dus 
a.u.b. gebruik van. Wij worden nog regelmatig benaderd voor zaken die 
u zelf via ‘meldpunt leefomgeving’ kunt aanmelden. Dat vinden wij ove-
rigens geen enkel probleem. U mag ons altijd benaderen als u ergens 
mee zit, maar het werkt sneller als uw probleem of vraag direct op de 
website van de gemeente wordt ingevuld. 
 

Het bestuur 



14 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Kerkweg 41 Pijnacker 
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Wijktoezicht in Koningshof  

Op 1 mei 2012 is wijktoezicht in Klapwijk gestart. Voor degene die niet 
weet wat dit inhoudt, bij wijktoezicht leveren bewoners als ‘extra ogen 
en oren in de wijk’ zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de ei-
gen leefomgeving. Dit doen zij door in groepjes van twee personen 
door de wijk te lopen en verdachte zaken te signaleren en te melden 
aan de politie en de gemeente. Het heeft een preventief karakter. 
Doelstellingen zijn: 

• het vergroten gevoel van veiligheid, 

• het verminderen kans op woning- en auto inbraken, 

• het laten afnemen van overlast en vandalisme, en 

het versterken van het wij-gevoel, de zelfredzaamheid en de leefbaar-
heid in de wijk. 
 

Begin dit jaar hebben alle betrokkenen geëvalueerd hoe het er tot nu 
toe gaat in Klapwijk. De reacties waren overwegend positief. Er zijn 
vooral veel onveilige situaties bij buurtbewoners gesignaleerd (open 
deuren of ramen bijvoorbeeld) en aandachtspunten rondom de open-
bare ruimte. Er waren enkele keren verdachte omstandigheden die 
aan de politie zijn doorgegeven. De lopers in Klapwijk hebben 
veel positieve reacties van en contacten met de buurtbewoners gehad. 
 

Mede daardoor heeft het College per brief de wijktoezichthouders in 
Klapwijk gecomplimenteerd met de resultaten en is besloten hiermee 
door te gaan. Het dient nog wel door de gemeenteraad goedgekeurd 
te worden, maar dat zal naar verwachting geen probleem zijn. 
 

Tevens is duidelijk geworden dat het wijktoezicht op korte termijn ook 
in Koningshof zal starten. Zeer recent hebben wij vernomen dat er op 
maandag 25 maart een wijkveiligheidsavond zal zijn in het gemeente-
huis. Hierbij zal voorlichting gegeven worden aan wijkbewoners uit 
Koningshof en zal ongetwijfeld een oproep gedaan worden om mee te 
doen. Hoe meer handjes, hoe gemakkelijker het werk verdeeld kan 
worden. Doet u ook mee? 
 

Het onderwerp van veiligheid in de wijk zal ook aan de orde komen bij 
de presentatie van wijkagent Ad van Houdt, die voorafgaande aan de 
algemene ledenvergadering gehouden zal worden. De wijkagenten in 
onze gemeente zijn namelijk ook nauwgezet betrokken bij het wijktoe-
zicht. 
 

Erik de Goede 
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Scheurvorming in muren? 

Enkele bewoners van onze wijk hebben ons geattendeerd op scheuren 
die in de afgelopen jaren in de muren van hun huizen zijn ontstaan. 
Zij hebben een ernstig vermoeden, dat deze het gevolg zijn van de 
trillingen die veroorzaakt worden door grondtransporten i.v.m. de her-
inrichting van onze wijk en door heiwerkzaamheden aan de rand van 
Koningshof. Overleg met de gemeente over veroorzaakte schade heeft 
tot niets geleid. Het achteraf leveren van een bewijs is heel lastig en 
bijzonder kostbaar. 
 

Om de omvang van scheurvorming in muren in onze wijk te kunnen 
inschatten, hebben wij in het december wijkblad een oproep gedaan. 
Acht personen hebben hieraan gehoor gegeven. De reacties zijn door 
ons verzameld. Hieruit is geconcludeerd dat: 

• Hoewel er contact gezocht is met de gemeente, dat nergens tot 
een reparatie of schadevergoeding heeft geleid. 

• Er een concentratie van problemen is ter hoogte in de Rivieren-
laan ter hoogte van de Eem. De eerst stevige en later meer be-
scheiden verkeersdrempel is daarvan een belangrijke oorzaak.  

 

Onze voorlopige conclusie is dat een schadeclaim bij de gemeente wei-
nig kansrijk is. Er zal met de gemeente daarom vooral over preventie-
ve maatregelen moeten worden gesproken i.v.m. de volgende fase 
van de vernieuwing van de riolering etc. Daarbij kun je denken aan: 
beperken omvang en snelheid van de transporten, een effen rijweg, 
meetapparatuur om frequentie en heftigheid van de veroorzaakte tril-
lingen te kunnen monitoren. De uitkomsten van de inventarisatie zul-
len wij benutten in het overleg met de gemeente. Dit onderwerp zal 
onze aandacht blijven houden. 
 

Daarnaast geven wij bewoners het advies om voor de aanvang van 
grootschalige werkzaamheden (fase 5 Peizerdiep, Oosterdiep en Rivie-
renlaan zijn als eerste aan de beurt) hun huismuren buiten en binnen 
te fotograferen. 
 

Steven Duursma en Erik de Goede 
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Wijkactie ‘veilig wonen’ 

Met de helaas maar voortdurende inbraken in onze gemeente, waaron-
der ook in Koningshof, blijft het zaak aandacht te houden voor ‘veilig(er) 
wonen’. Op 5 maart jl. hebben alle inwoners van onze wijk zelfs een 
brief van de politie gekregen om extra te letten op de kwaliteit van het 
hang- en sluitwerk.  
 

Daarom kwam het goed uit dat wij recent benaderd zijn door deuren-
specialist Simon Maree. Dit bedrijf is al 30 jaar een gespecialiseerd be-
drijf in deuren en alles daarom heen, Sinds 10 jaar hebben zij ook een 
showroom in Berkel en Rodenrijs (www.simonmaree.nl, zie ook http://
www.youtube.com/watch?v=xvV68ntmSjI). 
 

Dit bedrijf heeft meerdere wijkverenigingen benaderd om huizen, indien 
nodig, veiliger te maken. Het idee hierbij is als volgt. Voor een bedrag 
van € 30,- komt dit bedrijf een woningcheck bij u doen. Zij inspecteren 
uw gehele huis en maken daar een rapport van. Tevens zullen zij u een 
vrijblijvende offerte doen om uw huis veiliger te maken. Bij opdrachtver-
lening wordt het bedrag van € 30,- er weer vanaf gehaald, en betaalt u 
de woningcheck in feite niet. Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd en 
uw huis hiermee veiliger is gemaakt, dan ontvangt u een certificaat. Met 
dit certificaat kunt u als huiseigenaar korting krijgen op de inboedelver-
zekering, maar het belangrijkste is natuurlijk dat uw huis veiliger is. 
 

De wijkactie bestaat uit het feit dat deze woningcheck normaliter € 45,- 
kost. Leden van onze bewonersvereniging krijgen € 15,- korting en be-
talen dus slechts € 30,-. En reden te meer om de jaarlijkse contributie 
van € 7,- te voldoen! 
 

Persoonlijk heb ik meteen deze woningcheck laten uitvoeren. Bij mij 
steekt bij de voordeur een deel van het cilinderslot uit. Dit is een van de 
veiligheidsrisico’s die in de brief van de politie genoemd worden. Hier-
door wilde ik haast maken met het veiliger maken van ons huis. Simon 
Maree is onlangs bij mij langs geweest. Dat heeft veel nuttige informatie 
opgeleverd. Ons huis bleek toch minder veilig dan ik had dacht. Bij slo-
ten die al 35 jaar in een huis zitten kan je zoiets wel verwachten, maar 
ook bij ramen die vrij recent geplaatst waren bleken helaas niet zo veilig 
te zijn. Binnenkort ontvang ik een rapport hierover en ga dan alles eens 
rustig bekijken. 
 

Indien u ook een woningcheck wil laten uitvoeren, dan dient u zelf con-
tact op te nemen met deurenspecialist Simon Maree (010-5115905 of 
06-53782246). 
 

Erik de Goede 
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Windmolens langs de N470? 

Op 5 maart hield de gemeente een goed georganiseerde bijeenkomst, 
waarbij zowel vóór- als tegenstanders van windmolens in Pijnacker-
Nootdorp van zich lieten horen. Uit een peiling bleek dat in de zaal on-
geveer net zoveel voor- als tegenstanders aanwezig waren. 
 

Er waren drie inleiders: de eerste spreker ging in op het onderzoeks-
rapport waarin de ca. 10 mogelijke locaties voor de plaatsing van 
windmolens in Pijnacker-Nootdorp werden gepresenteerd. Daarna 
mochten een tegenstander en een voorvechter wat vertellen. Vervol-
gens kwam nog het nieuwe beleid van de provincie aan de orde. 
 

Het nieuwe beleid van de provincie is dat windmolens gegroepeerd 
geplaatst moeten worden. Ze hebben daarbij een aantal locaties op 
het oog, zoals de Maasvlakte. Daarbij komt Pijnacker dus niet aan de 
orde. In Pijnacker-Nootdorp is de grootste locatie ergens langs de 
spoorlijn/A12 in het Balijgebied of Nootdorp, waar slechts 5 of 6 wind-
molens kunnen staan. 
 

De locatie langs de N470 tussen Overgauwseweg en Emerald, waar 
enkele tuinders concrete plannen hebben voor plaatsing van windmo-
lens, maakt weinig kans. Niet alleen omdat er daar maar maximaal 
drie windmolens geplaatst zouden kunnen worden, maar ook omdat 
daar de maximale hoogte 51 meter is in verband met o.a. de nabijheid 
van het vliegveld. De normaal benodigde hoogte voor een windmolen 
is ca.100 meter. 
 
 

De gemeente gaat nu 
een standpunt bepalen 
om dit mee te nemen in 
de structuurnota die hal-
verwege 2013 voorge-
legd wordt aan de raad.  
 

Paul van Winden 
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Activiteiten in 2013 

In korte stukjes lichten wij toe wat onze werkgroepen dit jaar van plan 
zijn. 
 

Wijkontwikkeling 
Het veel te vroege overlijden van Marijke de Wit betekende een ern-
stig verlies voor de werkgroep. Steven Duursma en Paul van Winden 
hebben de activiteiten van de werkgroep voortgezet. Sinds kort heb-
ben Paul Geluk en Henri Lansink de werkgroep verder op sterkte ge-
bracht. 
 

De volgende onderwerpen hadden de belangstelling van de werkgroep 
en gaven aanleiding tot verschillende activiteiten: 
• Het gescheiden inzamelen van afval bij ‘Het Baken’ 
• Fietsers op het voetgangerspad van de ‘Frotterbrug’ 
• Geluidsoverlast van de RandstadRail 
• Plannen om langs de N470 vier grote windturbines te plaatsen 
• Scheurvorming in huizen als gevolg van grondtransporten i.v.m. 

vernieuwing riolering en herinrichting van onze wijk 
• De verwaarloosde staat van verschillende bruggetjes. 
Het komende jaar zal naar verwachting het starten van een volgende 
fase van de herinrichting van onze wijk tot intensief overleg met de 
gemeente aanleiding geven. 
 

Jeugd 
De werkgroep Jeugd zal in 2013 weer een Halloweenfeest organiseren. 
Bij het Koningshoffeest op 21 september zullen er ook de nodige acti-
viteiten voor kinderen zijn.  
 

Wijkcontact 
Onze werkgroep Wijkcontact blijft doorgaan zowel bij positieve 
(geboorte, huwelijk of jubileum), negatieve (ziekte, overlijden) of an-
dere zaken (bijv. nieuwe buren) haar interesse te tonen. U kunt hen 
daarop attenderen door een email te sturen naar wijkcontact@wijk-
koningshof.nl). 
 

Materiaalbeheer 
Ook in 2013 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren of le-
nen bij ons materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals twee 
steigers, een geluidsinstallatie, een ladder, een behangafstomer, boor-
machines) tot tal van spelletjes (zoals Rad van Avontuur, Kop van Jut, 
Schiettent). Op drie avonden in de week kan men langskomen bij ons 
materiaalbeheer in de parkeergarage van het Baken. Zie www.wijk-
koningshof.nl en klik dan op “materiaalbeheer”. 
 

 



22 Bewonersvereniging Koningshof 

 



www.wijk-koningshof.nl  23 

 

op zaterdag en zondag is de papiercontainer  
geopend van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer 
geopend van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
 

GEEN DOZEN OF STAPELS PAPIER  
BIJ DE CONTAINER NEERZETTEN 

 

  

Openingstijden papiercontainer 

Sport&spel 
De werkgroep Sport&Spel organiseerde ook in 2013 een “Koningshof 
volleybaltoernooi”. Op 24 maart j.l. heeft dit plaatsgevonden. Dit was 
de 32ste keer dat er een (jaarlijks) volleybaltoernooi georganiseerd is. 
Daarnaast zijn wij van plan in september weer de “Koningshof trim-
loop” te organiseren. Daartoe zal wel een nieuw parcours uitgestip-
peld moeten worden, omdat de Tuindersweg het oude parcours door-
snijdt. Dat is te gevaarlijk geworden. 
 

Verder huurt de wijkvereniging al jaren achtereen wekelijks op de 
woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur de gehele zaal van Het 
Baken. Gedurende het seizoen, dat gelijk loopt aan het schooljaar, 
wordt er badminton en volleybal gespeeld. Momenteel zijn wij op 
zoek naar sporters. Enthousiaste sportievelingen van elk niveau 
zijn van harte welkom. Kom gewoon woensdagavond eens naar de 
sportzaal in Het Baken om de sportieve sfeer te proeven! 
 

Redactie en website 
De werkgroep redactie zorgt er ieder jaar voor dat vier keer per jaar 
een wijkblad verschijnt. Via onze website www.wijk-koningshof.nl 
houden wij u ook op de hoogte van wat er speelt in de wijk. Boven-
dien twitteren wij ook; surf naar twitter.com en via de zoekfunctie 
ga dan naar Wijkkoningshof  en dan vindt u ons.  
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Website en vacature websitebeheerder 

Zoals u weet, hebben we vanaf september vorig jaar een nieuwe web-
site, zie www.wijk-koningshof.nl. Deze nieuwe website heeft in ze-
ven maanden tijd 1.605 bezoekers gehad. Niet slecht voor een bewo-
nersvereniging van een wijk met ongeveer 1.000 huizen. Hieronder 
ziet u de bezoekersaantallen per dag vanaf de introductie van de nieu-
we website. 

Onze secretaris Erik de Goede zet regelmatig actuele berichten op 
deze site. Als er een bericht wordt geplaatst, dan wordt er automa-
tisch een tweet verstuurd zodat volgers geattendeerd worden. Dit 
verklaart de pieken in de bezoekersaantallen. De overige bestuursle-
den krijgen binnenkort nog les van hem om te leren hoe we artikelen 
kunnen plaatsen op onze site. Als u wilt, dan kunt u heel eenvoudig 
reageren op artikelen op onze site www.wijk-koningshof.nl.  
 
 

Vacature websitebeheerder 
Onze websitebeheerder Jan Reijnen heeft aangegeven hiermee te 
stoppen. Jan, bedankt voor de vele jaren dat je dit uitstekend hebt 
gedaan! Dit betekent dat wij op zoek moeten naar een nieuwe web-
sitebeheerder. Wij zoeken dus iemand die dit leuk vindt en die, bij 
voorkeur, ook enige kennis heeft van WordPress, of zich daarin wil 
verdiepen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secre-
taris (secretaris@wijk-koningshof.nl). 
 

Wim Langelaan 
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twitter 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws  
over onze wijk en onze bewonersvereniging?  

Volg ons op  

        
Surf naar twitter.com en via de zoek functie ga dan naar:  

 Wijkkoningshof 
 

U heeft geen twitteraccount nodig  
om de berichtjes op ons profiel te kunnen lezen! 

 

Hebt u al een twitteraccount? Dan kunt u klikken op 'follow'.  
U ontvangt dan automatisch het laatste wijknieuws op uw eigen 

twitterprofiel. 
 

Bij wijkcontact willen wij bij bijzondere (familie-)gebeurtenissen bij 
leden van de bewonersvereniging onze betrokkenheid tonen. Bij ge-
boorte van een baby of huwelijk willen wij graag en kaartje sturen. 
Heeft u nieuwe buren gekregen? Ook bij ernstige ziekte of overlijden 
willen wij onze betrokkenheid tonen.  
Wij verrassen de nieuwe bewoners graag met enkele kleine attenties. 
Ook zal er dan informatie gegeven worden over onze buurt en over de 
bewonersvereniging.  
 
Ook zijn wij betrokken bij andere activiteiten van de bewonersvereni-
ging. Zo helpen wij mee met het organiseren van de wijkborrel, die 
binnenkort gehouden zal worden. Bij al deze activiteiten kunnen wij 
wel wat extra handjes gebruiken. Bovendien levert dit ook weer nieu-
we ideeën op. Hebt u zin en tijd om ons te komen helpen? Alvast be-
dankt! 
 
Jenny Wassenaar en Martha García-Gómez 

Extra vrijwilliger(s) gezocht voor wijkcontact 
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Nieuwjaarsreceptie en uitslag stratenpuzzel  
Op zaterdag 12 januari is onder goede belangstelling de nieuwjaars-
receptie van de bewonersvereniging Koningshof gehouden bij C ‘est la 
Vie. Voorzitter Meindert Wiersma keek nog even terug naar alle acti-
viteiten in 2012 en ging in op ons jubileumjaar 2013. Dit jaar bestaan 
wij namelijk 35 jaar! Daar zijn wij redelijk trots op, want dit is niet 
veel bewonersverenigingen gegeven.  
 

Ook de prijzen van de stratenpuzzel werden uitgereikt. Bijna 50 per-
sonen hebben meegedaan aan de stratenpuzzel, die in het december-
wijkblad (alleen verspreid onder leden) stond. Dank voor de vele 
complimenten die wij over deze puzzel ontvangen hebben. Alle inzen-
dingen van deze woordzoeker waren goed. Als alle straten uit onze 
wijk waren “weggestreept” bleef de volgende zin over ”Het bestuur 

wenst u een heel fijn jubileumjaar” 
 

De eerste prijs, zijnde een cadeaubon van € 50, is gewonnen door 
mevr. A. van Doorn. De tweede prijs, zijnde een cadeaubon van € 25, 
is gewonnen door mevr. M. Vollebregt-Kerklaan. De prijzen zijn uitge-
reikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van 12 januari jl. Op de foto staan 
mevr. A. van Doorn (links), voorzitter Meindert Wiersma en 
M. Vollebregt-Kerklaan (rechts). 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd bij de nieuw-
jaarsreceptie nog gezellig nagepraat. 
 

Wim Langelaan 
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Hoe raak je de weg kwijt op weg naar Koningshof? 

Met de huidige navigatiesystemen hebben automobilisten het tegen-
woordig een stuk makkelijker. Een navigatiesysteem brengt u vrijwel 
altijd naar de juiste plek. Velen vinden dit een prachtig product, wat ook 
wij beamen. Helaas blijken de navigatiesystemen lang niet altijd goed te 
werken voor onze eigen wijk. 
 

Als een navigatiesystemen niet goed werkt, dan kan dat uiterst hinder-
lijk zijn. Voor Koningshof is dat het geval als je vanuit zuidoostelijke 
richting (bijvoorbeeld Rotterdam of Berkel) komt. Dan word je door Ke-
ijzershof geleid. Via de Floralaan en vervolgens over de Verlengde Euro-
palaan word je naar Koningshof gestuurd. Tussen de Floralaan en de 
Verlengde Europalaan zit echter een bussluis, waardoor je niet verder 
kunt. Dan sta je op 50 m afstand van Koningshof, maar moet je kilome-
ters omrijden om in Koningshof te komen. 
 

Dan zou het helpen als je via de Tuindersweg naar onze wijk wordt ge-
stuurd. Navigatiesystemen herkennen de Tuindersweg echter nog niet, 
terwijl deze weg toch al sinds 12 oktober 2012 in gebruik is. Hierdoor 
word je vanuit Keijzershof nog steeds door het centrum van Pijnacker 
geleid als je naar Koningshof wilt. Dat is meer dan 5 km (om) rijden! 
 

Het probleem van de Tuindersweg is door ons al enige tijd gelden aan-
gekaart bij de gemeente. Het schijnt dat gemeenten sinds 1 januari 
2013 de plicht hebben om nieuwe of aangepaste wegen door te geven 
aan een centraal register. Tot op heden heeft dit nog niet tot een verbe-
tering geleid voor Koningshof. 
 

Het bekendste navigatiesysteem is natuurlijk de TomTom. Op 1 maart 
jl. is er een belangrijke (inter) nationale update van TomTom versche-
nen. Wij hebben onmiddellijk deze versie gedownload, maar de hierbo-
ven beschreven problemen zijn helaas nog niet opgelost. Inmiddels zijn 
deze problemen bij TomTom aangemeld. Hopelijk bespoedigt dit een wel 
werkende versie. 

Ook bijvoorbeeld de ANWB routeplanner heeft hier last van. Dit komt 
waarschijnlijk omdat alle navigatiesystemen van dezelfde database ge-
bruiken. Wij blijven hier dus achteraan gaan, totdat onze wijk vanuit 
alle richtingen goed bereikbaar is met navigatiesystemen. 
 
Erik de Goede en Steven Duursma 
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De energierekening (deel 7) 

Eind februari kreeg ik de meterstandenkaart in de brievenbus. Net 
zoals vorig jaar heb ik de standen opgegeven per 1 maart. Dat is een 
mooie datum, want dat is het einde van de meteorologische winter. 
In vergelijking met vorig jaar heb ik veel minder elektriciteit ver-
bruikt. Dit is te verklaren doordat ik op 1 maart 2012 nog maar 9 
maanden over zonnepanelen beschikte. Nu hebben mijn 16 zonnepa-
nelen het hele jaar voor mij geproduceerd. 
 
Mijn gasverbruik is bij deze keer enorm toegenomen ten opzichte van 
vorig jaar. Deze toename laat zich verklaren door de veel koudere 
winter. Deze drie wintermaanden verstookte ik 1.035 kuub en dat 
was vorige winter 868 kuub. Het is sowieso opvallend hoe duur de 
wintermaanden zijn in energiekosten (en hoe goedkoop de zomer-
maanden). Niet alleen omdat je veel meer gas verstookt, maar ook 
omdat je door de kortere dagen en andere tijdsbestedingen in de 
winter veel meer elektriciteit verbruikt. De drie wintermaanden kostte 
mij € 840,- aan energiekosten. Over de drie zomermaanden krijg ik 
per saldo zelfs € 10,- terug van het energiebedrijf. In de zomermaan-
den is mijn elektriciteitsmeter per saldo teruggedraaid en is het ver-
bruik van gas minimaal dankzij het voorverwarmde water van mijn 
zonneboiler. De drie wintermaanden zijn verantwoordelijk voor ruim 
60% van mijn jaarverbruik aan energie. Als ik ooit gezond oud mag 
worden, dan ga ik ieder jaar overwinteren in een heel warm oord.  
 
Als u geïnteresseerd bent in mijn maandstanden aan geproduceerde 
zonne-energie, volg mij dan via Twitter: @wimlangelaan. 
 
Wim Langelaan 
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Materiaalbeheer geanalyseerd 

Zoals u elders in dit wijkblad hebt kunnen lezen, bestaan wij dit jaar 35 
jaar. Daar zijn wij als bewonersvereniging best wel trots op. Het is na-
melijk niet zoveel bewonersverenigingen gegeven om zo lang te blijven 
bestaan. Regelmatig komt het voor dat na zo’n vijf à tien jaar de klad 
erin komt, omdat de meeste problemen in een wijk dan opgelost zijn. 
 

Gelukkig is dat niet het geval in onze wijk en bestaat onze bewonersver-
eniging nog! In al die jaren hebben meer dan 130 (!) vrijwilligers hier-
aan bijgedragen. Binnenkort zullen wij deze lijst van vrijwilligers op onze 
website zetten. Zonder personen hierbij tekort te willen doen, is het dui-
delijk dat onze vrijwilligers bij materiaalbeheer een extra pluim verdie-
nen. Leo Donck is al bijna dertig jaar bij het materiaalbeheer betrokken 
en Dirk van Reenen al meer dan twintig jaar. Ons materiaalbeheer is 
gestart in de tachtiger jaren en heeft de grens van 10.000 dagen daar-
om gepasseerd! Dat is een ongekend aantal.  
 

Bovendien wordt van alle spullen precies bijgehouden hoe vaak het ver-
huurd of uitgeleend is. Dat biedt ons de mogelijkheid om deze cijfers op 
een rij te zetten. In het begin (1984 t/m 1992) werden er alleen spellen 
‘verhuurd’. Bekende voorbeelden zijn vier-op-een-rij, de sjoelbakken, 
schiettent en het rad van avontuur. Vanaf 1993 is er ook ‘uitleen’ moge-
lijk. Bekende voorbeelden hiervan zijn de hogedrukreiniger, behangaf-
stomer, tapijtreiniger en de rolsteiger. In het afgelopen jaar (2012) is er 
een ‘topscore’ gehaald. Er werden maar liefst 364 artikelen verhuurd of 
uitgeleend. Dit is bijna een record. Alleen in 2002 is een hogere score 
gehaald met 382 artikelen. 
 

In de afgelopen tien jaar zijn er gemiddeld ruim 300 artikelen door wijk-
bewoners gebruikt; bij de spellen (verhuur) meer dan 200 per jaar en 
bij de uitleen (gereedschap e.d.) meer dan 100 per jaar. Dit geeft aan 
dat materiaalbeheer steeds meer in een behoefte voorziet. Het moge 
duidelijk zijn dat wij ook daar trots op zijn. 
 

Erik de Goede 
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Schoorsteenveger 
 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met 
Schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam; 010-4843756 van 
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.00 
tot 12.00 en b.g.g.– 06-16038603. 
 

Dit bedrijf is sinds kort werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2013 
is € 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, admini-
stratiekosten en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal betaalt u 
€ 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in on-
derling overleg een prijs wordt bepaald. U dient zelf contact op te 
nemen met dit bedrijf, waarbij u kunt verwijzen naar de korting via 
de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben 
wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan  ‘t Westen.  
 

Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt 
u contact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (015-
3695358). U kunt een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Ook kunt u 
een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onderhoudscon-
tract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks 
twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verhol-
pen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden 
(voor € 26,70), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onder-
houd. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. De kosten zijn: 
 

 
 

 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij 
Verbakel het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersver-
eniging! De korting is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, 
die € 7,- bedraagt.  
 

 Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenve-

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2013, 
inclusief 21% btw 

Voor leden van de 
Bewonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 82,55 € 95,60 

Onderhoudsbeurt € 44,65 € 58,- 

Onderhoudscontracten 
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MATERIAALBEHEER 

UITLEEN 

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in overleg). 
Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan  
uitsluitend op maandag, woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in ons 
magazijn in de parkeergarage onder "Het Baken". Reserveringen kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

BETONBOORMACHINE ** € 35,00 
BETONBOORHAMER **  
BOMENSNOEISCHAAR € 15,00 
GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00 
HOGEDRUKREINIGER € 35,00 
HOGEDRUKSLANG € 25,00 
KAMERSTEGER € 25,00 
KRUIWAGEN € 15,00 
LADDER € 25,00 
LIJMKLEMMEN € 15,00 
OOIEVAAR € 20,00 
PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00 
PLAFONDSTEUNEN € 15,00 
ROLSTEIGER € 100,00 
SLEGGER € 15,00 
STEEKWAGEN € 15,00 
TAPIJTREINIGER * € 35,00 
TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00 
WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 
BIJTELS BETALEN 

 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de geleende of gehuurde  
materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  
kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

Nieuw Generator 

AANHANGWAGEN 20,00 

ABRAM/SARAPOP 5,00 

BARBECUE 3,50 

DISCO VERLICHTING 25,00 

DOELSCHOPPEN 10,00 

DOELSHOPPEN KLEIN 5,00 

Dr BIBBER 25,00 

ELEKTRO GENERATOE 25,00 

FEESTVERLICHTINGEN 10,00 

GELUIDSINSTALLATIE 25,00 

GELUIDSINSTALLATIE 2 (met microfoon) 50,00 

GOLFSPEL 25,00 

GROEPENKAST          (incl. 100  mtr. kabel) 5,00 

KAART SPEL 5,00 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 
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KAASSPEL 10,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) 25,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand 35,00 

KINDER KOP van JUT 15,00 

KINDER RAD van AVONTUUR 5,00 

KOGELTJES          (doosje van 300 st.) 4,50 

KOP van JUT 25,00 

KRAMEN 10,00 

MEGAFOON 5,00 

ONDERUIT SPEL 10,00 

Party Tent KLEIN 15,00 

Party Tent GROOT 50,00 

MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 0,25 

RAD vanAVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st.) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl. 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st.) 1,50 

SCHIETTENT    (incl. 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr. 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr. 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

SUIKERSPIN (incl. 50 stokjes en suiker) 50,00 

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks 10,00 

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks 20,00 

TREINTJE 50,00 

VIER op een RIJ 10,00 

VIS SPEL 5,00 

ZENUWESPIRAAL 5,00 
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