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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
info@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck  
Angelique Sorensen.  
wijkblad@wijk-koningshof.nl  
  
Postadres redactie 
Soestburg 9, 2641 MR Pijnacker 
 
Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl  
 
Disclaimer 
Het wijkblad besteedt de grootst mogelijke 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet volledig uit te slui-
ten. 
 
Druk en afwerking 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Verspreiding 
Marnix de Goede en Bart Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2010 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING nr. 3531985 ten name van bewoners-
vereniging KONINGSHOF onder vermelding 
van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 
Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 

junggeburt@planet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan(3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 
Secretaris:  
Erik de Goede (369 72 40) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertenties wijkblad 
Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 

Esther de Ruiter   
Internetsite 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 

Wilco Kronshorst (015 2144648) 

Wijkkontact 
Martha García Gómez (3612057) 
Jenny Wassenaar (19930218) 
Werkgroep Jeugd 
Esther de Ruiter  (06 49687746) 
Sylvia van Reenen (06 53497329) 
Jeugd.koningshof@g-mail.com 
Halloween.pijnacker@g-mail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 
milieu 
Marijke de Wit (369 41 83) 
wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl 

marijke-dewit@planet.nl 
Werkgroep Sport & Spel 
Martin van der Helm (364  03 98) 

Jan Reijnen (06 484 43 081) 

wjvw@kabelfoon.nl  

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  
Magazijn (369 66 05) 
open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

Leo Donck (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 407 89 210) 

materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 

donck@scarlet.nl 

Woningen 
Vacature  

Advertentietarieven per jaar 
= 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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Een nieuw geluid  
Harry Junggeburt schreef in het vorige wijkblad over een nieuwe lente en een 
nieuw geluid. De nieuwe lente is gekomen en met enige horten en stoten is de 
temperatuur gestegen en heeft de zon de Pinksteren voorzien van paar mooie 
dagen. Hopelijk zet zich dat voort in de zomermaanden. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me aan u voor te stellen. Mijn 
naam is Meindert Wiersma en ik word dit jaar 49 jaar. Volgend jaar weet ik 
waar Abraham de mosterd haalt. Ik ben getrouwd en heb een zoon die net 16 
is geworden. Onderhand weet ik dus welke uitdagingen de puberteit met zich 
meebrengt. In het dagelijks leven werk ik bij een inkoopcoöperatie voor bak-
kerijgrondstoffen. Mijn loopbaan ben ik begonnen in commerciële functies en 
de laatste 10 jaar was ik als bestuurder werkzaam. In mijn vrije tijd ben ik 
actief geweest in de bibliotheek en in de deelnemersraad van een pensioen-
fonds. Verder vind ik het leuk om te fietsen en ik mag dan ook graag de cols 
beklimmen die in de Tour de France gereden worden. 
Als opvolger van Harry Junggeburt word ik voor de uitdaging geplaatst om in 
zijn voetsporen als voorzitter te treden. Harry heeft zich de afgelopen vier 
jaar ontplooid als burgemeester van onze wijk en met verve inhoud gegeven 
aan de behartiging van de belangen van de inwoners. Mijn uitdaging is de in-
geslagen weg verder te vervolgen en samen met het bestuur en de vrijwilli-
gers het wonen in de wijk tot een feest te maken. 
Ik ben blij dat ik tegelijkertijd met mijn aantreden een aantal nieuwe be-
stuursleden en vrijwilligers bij u mag introduceren. Angelique Sørensen heeft 
de coördinatie van de redactie op haar genomen en Martha García Gómez en 
Jenny Wassenaar gaan de nieuwe activiteit wijkcontact opzetten. Zij zullen 
zichzelf verder in dit blad aan u voorstellen. Wijkcontact is een nieuwe activi-
teit van de Bewonersvereniging, waarbij het streven is een verbetering van de 
contacten met de bewoners en een actieve benadering van nieuwe bewoners. 
Het wijkfeest stond dit jaar in het teken van “Oranje zonder Grenzen”. Het 
was een fantastische, feestelijke en zonovergoten dag. Er waren veel activitei-
ten georganiseerd, waarvan de kinderen en hun ouders hebben genoten. On-
der leiding van Angelique Sørensen, Esther de Ruiter, Sylvia van Reenen met 
de onmisbare hulp van Leo Donk, Dirk van Reenen en vele vrijwilligers is een 
feest neergezet waar we trots op mogen zijn. Mijn dank aan iedereen die zijn 
steentje aan deze mooie dag heeft bijgedragen. 
Inmiddels staan in september de trimloop en in oktober Halloween alweer 
voor de deur. Verder lopen er nog discussies over het verkeer van de Verleng-
de Europalaan en wordt de huizen in de wijk steeds fraaier met al die mooie 
nieuwe dakgoten. 
Momenteel komt er nog erg veel op me af. Ik zal de zomerperiode gebruiken 
om nieuwe ideeën op te doen voor de vereniging, zodat ik de vereniging kan 
ondersteunen om het de bewoners naar hun zin te maken. Als u daaraan een 
steentje wilt bijdragen, dan zie ik uw berichtje per e-mail op anmi-
me@hetnet.nl met belangstelling tegemoet.  
 
 Meindert Wiersma 
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Even voorstellen  

Bij de algemene ledenvergadering van 22 april jl. 
bleek dat wij in de afgelopen maanden goede zaken 
op de “transfermarkt” hebben kunnen doen. Door 
de overdracht van de voorzittershamer van Harry 
Junggeburt naar Meindert Wiersma is het dagelijks 
bestuur verjongd. In het voorwoord stelt Meindert 
zich voor. Gekscherend (of toch serieus?) riep Har-
ry met enige regelmaat dat hij een dagelijks be-
stuur (lees voorzitter, secretaris en penningmees-
ter) van jonger dan 50 jaar wilde. Die doelstelling is 
gerealiseerd, al zal dat over ruim twee jaar voor 
geen van hen meer opgaan. 

 
 
 
Angelique Sørensen draaide al enige tijd op de 
achtergrond mee, maar heeft nu een vast plek 
in ons bestuursteam gekregen. Angelique is 
betrokken bij de redactie en was een van de 
organisatoren van het “Oranje zonder gren-
zen”-wijkfeest. 

 
 
Last but not least, gaan  
Martha García Gómez en. 
Jenny Wassenaar  
het wijkcontact een nieuw leven  
inblazen. Elders in het wijkblad 
stellen zij zich voor. 
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Contributie 2010  

Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw 
contributie 2010 te voldoen. Ook niet-leden hebben een verzoek gekregen om 
lid te worden door het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van 
zeven euro. 
Dit jaar is er voor het eerst geen acceptgiro verstrekt bij het betalingsverzoek. 
In de praktijk maakt meer dan 80% van de mensen de contributie over door 
middel van elektronisch betalen. Bij de betalingen via de acceptgiro was soms 
niet te achterhalen bij welk adres de betalingen thuishoorden. Zelfs na het 
raadplegen van oude ledenlijsten, telefoonboeken en internet kon ik in een 
aantal gevallen geen adres achterhalen. Betalingen via de acceptgiro zijn bo-
vendien bewerkelijker en duurder. Dit is dan ook de reden dat u dit jaar geen 
acceptgiro ontvangt, maar alleen een verzoek om uw contributie over te ma-
ken. 
Leden die niet bekend zijn met het elektronisch betalen, kunnen het geld be-
talen door een zelfgeschreven bankgiroformulier in te leveren bij de bank. 
Indien u echter alsnog een acceptgiro wenst te ontvangen dan kunt u die op-
halen bij de Serijnenhof 16. Als u ook daartoe niet in de gelegenheid bent, 
neemt u dan contact met mij op zodat ik 
een blanco acceptgiro bij u in de bus kan 
doen. 
Alle leden die in 2010 hun contributie tij-
dig (dus vóór het versturen van de herin-
neringsverzoeken) hebben betaald, ont-
vangen een prachtige vijfkleurige accentu-
eerstift. Ook alle nieuwe leden van 2010 
ontvangen deze stift. Ik hoop dat dit pre-
sentje zoveel mogelijk leden stimuleert om 
ook in 2010 de contributie op tijd te vol-
doen.Door tijdig te betalen bespaart u de 
penningmeester namelijk heel veel tijd. 
Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen 
neemt u dan alstublieft even de moeite dit 
te melden door een mail of een briefje te 
sturen. Wacht dus niet op een herinneringsverzoek. Hiermee doet u mij een 
groot plezier! 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling, 

Halloween op 30 oktober  

Op 30 oktober is het weer zo ver! De werkgroep Jeugd orga-
niseert dan weer een Halloween griezeltocht. De bossages bij 
de Polanen zullen dan weer omgetoverd worden in een super-
griezelig Frotterbos.  
Noteert u die datum dus alvast in uw agenda? Wij hopen op 
uw komst! 
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Tot slot wil ik nog het belang benadrukken van het meegeven van een goede 
omschrijving. Na ontvangst van de contributies kan ik de ontvangstgegevens 
exporteren naar Excel. Door automatisch te sorteren op omschrijving lukt het 
om de ledenlijst vlot bij te werken. Het is daarom van belang dat uw om-
schrijving begint met uw straatnaam en adres. Extra toevoegingen zoals 
“contributie 2010” en of uw naam mogen wel maar dit is geen belangrijke in-
formatie voor mij. In alle gevallen zie ik bij uw betaling namelijk de naam van 
de rekeninghouder die de betaling heeft verricht en bij een ontvangst van 7 
euro weet ik dat het om uw contributie voor 2010 gaat. 
Wim Langelaan  (Penningmeester van Bewonersvereniging Koningshof) 
Serijnenhof 16 
E-mail adres  w.langelaan@xs4all.nl 

Bedrag           : 7 euro 
Gironummer : 3531985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer  

Herinrichting eindevaluatie fase 3 / wijkschouw fase 1 en 2  

Tijdens een eerste verkennende ronde door de wijk met een aantal werk-
groepleden in het najaar 2009 is door ons al een aantal verbeterpunten ge-
constateerd. Deze zijn doorgespeeld naar de gemeente. De gemeente wilde 
eerst zelf de gelegenheid krijgen deze te (laten) herstellen, omdat ze nog vol-
op in de opleveringsprocedure met de aannemer(s) zat. 
In het voorjaar was echter een groot aantal van onze klachten nog niet opge-
lost. Reden waarom wij aan de bel trokken en samen met vertegenwoordigers 
van de gemeente en de wijkmanager Kees Konings medio april door de wijk 
(fase 3) zijn gelopen. Onze opmerkingen, aangevuld met door de gemeente 
nog geconstateerde gebreken, over zowel de bestrating als het groen en alge-
menere zaken zoals straatnaamborden hebben wij verwerkt in een totaalover-
zicht. De gemeente kan zich grotendeels vinden in onze opmerkingen en heeft 
inmiddels actie ondernomen. Wij noemen er een paar. Het plaatsen van bo-
men die volgens het definitief ontwerp wel voorzien waren, maar nog niet ge-
plant. Het aanbrengen van trottoirbanden rondom een aantal groenvoorzie-
ningen. Het herstel van straatwerk in beperkte mate. 

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw 
contributie 2010 te voldoen: 
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Door de gemeente is ons toegezegd dat t.a.v. de bestrating de nog niet her-
stelde ‘gebreken’ zoals spoorvorming, kuilen in het wegdek meegenomen zul-
len worden in het reguliere onderhoud door de gemeente. Dus hopelijk in de 
loop van dit jaar/volgend jaar. Het probleem van de middengoot (streklaag) in 
de bestrating is door de gemeente onderkend, maar hieraan kan niets worden 
gedaan. De afdeling groenvoorziening is graag bereid om samen met ons in 
augustus de beplanting zeer kritisch te beoordelen. De reden hiervoor is dat 
(extra) aanplant en/of vervanging pas weer in het najaar mogelijk is. Wij heb-
ben er het volste vertrouwen in dat de afdeling wijkbeheer/groenvoorziening 
ons hierin tegemoet komt. Het verzoek de soms onleesbare straatnaamborden 
op een aantal huizen in de straten zelf te vervangen heeft de gemeente nog in 
behandeling. De straatnaamborden bij de entree van de woonerven komen in 
ieder geval terug. 

Wijkschouw fase 1 en 2 

Bij een door ons geïnitieerde tussentijdse wijkschouw van de een paar jaar 
geleden geherstructureerde wijkdelen fasen 1 en 2 zijn wij samen met een 
vertegenwoordiger van de gemeente begin mei gestuit op een aantal gebre-
ken. Het gaat om verzakkingen in het wegdek, nog! ontbrekend of niet aange-
slagen groen, kapotte omrandingen van groenvoorzieningen. De gemeente, 
bij monde van de heer C. van Haaster van de afdeling wijkbeheer, heeft be-
loofd de omrandingen te herstellen. De verzakkingen in de straat worden 
meegenomen in het reguliere onderhoud. Het groen in dit deel van de wijk zal 
hij eind augustus met zijn afdeling kritisch doorlopen en waar nodig aanvullen 
en/of vervangen. Denk hierbij aan het gedeelte langs de spoorbaan bij Soest-
burg, het groen rondom de speeltuin aan de Geesterwijk/Geerbron, etc. Wij 
kregen de indruk te maken te hebben met een betrokken en vooral op het 
gebied van groen deskundig gemeenteambtenaar die onze klachten en aanbe-
velingen zeer serieus neemt. 

Meldpunt wijkbeheer 

In het kader van bovenstaande maken wij u er nogmaals op attent dat u ook 
rechtstreeks klachten over bijvoorbeeld verzakking in uw straat, zwerfvuil en 
dergelijke kunt melden via het meldpunt wijkbeheer van de gemeente. De 
ervaring heeft geleerd dat een digitale melding binnen een redelijk snelle ter-
mijn wordt afgehandeld. U krijgt hiervan vervolgens te allen tijde bericht. 
Paul van Winden en Marijke de Wit 
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Wijkcontact nieuw leven ingeblazen!  

In de beginperiode van onze vereniging, in de jaren zeventig en tachtig, was 
de werkgroep “Wijkcontact” een belangrijke activiteit binnen de bewonersver-
eniging. Zonder anderen te kort te doen, speelde ons erelid Pieter Kuip, die 
een paar jaar geleden overleden is, hierbij een belangrijke rol. Hij ging zelfs 
op bezoek bij nieuwe bewoners in de wijk om hen bekend te maken met de 
wijk en met de bewonersvereniging. In de afgelopen één a twee decennia is 
dat verwaterd en op een gegeven moment is de werkgroep zelfs gestopt. Als 
bestuur zijn we daarom erg verheugd dat twee wijkbewoonsters, te weten 
Martha García Gómez en Jenny Wassenaar, het wijkcontact niet leven gaan 
inblazen. Het onderstaande stukje is van Martha en Jenny. 

Even voorstellen 
Hallo, wij zijn Martha en Jenny, we willen ons even voorstellen: we zijn allebei 
begin dertig en hoewel we redelijk kort in Pijnacker wonen, zijn we meteen en-
thousiast geworden tijdens de algemene ledenvergadering 2010 om actief deel 
te nemen aan de activiteiten en plannen van onze bewonersvereniging. Ondanks 
onze verschillende hobby´s en beroepen (Jenny is psychologe en technisch be-
drijfskundige en Martha is juriste) klikte het meteen tussen ons en voelden we 
ons na een paar dagen al een team! 
Samen met Pieter heeft Jenny twee jonge prachtige kinderen: Louise en Nande. 
Ze komt uit de buurt van Leiden en werkt in Den Haag. Ook doet ze mee aan het 
volleyballen in Het Baken op woensdagavond. Martha is getrouwd met Ramon en 
is door de liefde in 2005 naar Nederland gekomen. Ze heeft tot 2009 in Den 
Haag gewerkt bij de Ambassade van Mexico, dat haar land van herkomst is. 
Zelfs al zijn wij niet “geboren en getogen” in de wijk, toch voelen wij ons al hele-
maal thuis hier in de Koningshof. Dit komt mede door de activiteiten die georga-
niseerd worden door de bewonersvereniging. Wij zijn blij dat we de kans hebben 
gekregen ons steentje bij te kunnen dragen en zullen dan ook graag de wijkver-
eniging vertegenwoordigen naar nieuwe bewoners en bij speciale gebeurtenissen 
in het leven van de mensen in de wijk. Uiteraard zullen wij uw deur niet plat lo-
pen als u daar geen behoefte aan heeft, want wij vinden privacy heel belangrijk. 
Hieronder staat aangegeven hoe u ons kunt helpen: 

Nieuwe buren 
Heeft u nieuwe buren gekregen? Stuur dan een mailtje naar wijkcon-
tact@wijk-koningshof.nl om dit te melden. Namens de bewonersvereniging 
worden de nieuwe bewoners verrast met enkele kleine attenties. Ook zal er 
wat informatie worden verstrekt over onze buurt en de wijkvereniging. 

 Bijzondere familiegebeurtenissen 
Bij bijzondere familiegebeurtenissen bij de leden, zoals de geboorte van een 
baby, een huwelijk of een jubileum, willen we graag een kaartje sturen. Ook 
wil de bewonersvereniging haar betrokkenheid tonen bij ernstige ziekte of 
overlijden. Als er in uw gezin of bij u in de buurt reden is voor het zenden van 
een kaartje of het tonen van betrokkenheid, nodigen we u graag uit om een 
email te sturen naar wijkcontact@wijk-koningshof.nl om dit te melden. 
Wij kijken er naar uit u binnenkort te ontmoeten en als u nog leuke tips voor ons 
heeft, dan staan wij daar zeker open voor. 
Martha García Gómez en Jenny Wassenaar 
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“Wijkfeest “Oranje zonder grenzen”  
Om alvast een beetje in de stemming te komen voor het WK voetbal, hebben 
we op 29 mei een “Oranje zonder grenzen”-wijkfeest georganiseerd. Leo, Es-
ther, Angelique, Sylvia, Ineke en Dirk, daarbij geholpen door vele anderen, 
hadden weer iets moois in elkaar gezet.  
Het begon al vroeg, om zeven uur, met het opzetten van allerlei spelletjes en 
onze gloednieuwe partytent. Die hebben we aangeschaft voor wijkfeesten en 
voor de verhuur. U kunt deze (grote!) tent dus ook gaan huren. De dag begon 
met het oplaten van ballonnen, die door het rustige weer heel mooi omhoog 
gingen. Nu maar hopen dat ze ook ver weg geblazen zijn door de wind! Het 
ochtendprogramma bestond uit kinderspelen, waarbij behendigheid en snel-
heid goed van pas kwam. Uiteindelijk waren er alleen maar winnaars, want 
iedereen kreeg en medaille. 
 
Daarna was het de beurt aan gooche-
laar Roberto. Die maakte er een mooi 
spektakel van! Volwassenen en kinde-
ren konden zich uitleven bij de kop 
van jut, het stokkenvangspel en een 
schiettent. In de partytent werd ieder-
een perfect van een drankje en een 
hapje voorzien.  
 
 
 
Wat ook erg in de smaak viel, was het 
rad van avontuur. Leo, Ineke en an-
deren hadden enorm veel prijzen we-
ten te regelen; deels gekocht, maar 
ook heel vaak door sponsors beschik-
baar gesteld. Alle sponsors nogmaals 
hartelijk dank daarvoor! Een leuke 
prijs was de “verrassingstas”. Zoals 
het woord al aangeeft, zaten daar al-
lerlei, heel verschillende prijzen in. 
Dat gaf aanleiding tot de nodige hilari-
teit. Onze nieuwe voorzitter Meindert 
Wiersma sprak als een volleerd   
spreekstalmeester alles aan elkaar.           Sonja Willems met de LCD TV                  
De hoofdprijswinnares  
ging zelfs met een LCD TV met ingebouwde DVD speler naar huis!  
En dat allemaal voor lootjes van € 1,- 
 Wij troffen het enorm met het weer. De hele dag was er een lekker zonnetje, 
en vlak na het wijkfeest begon het hard te regenen. De zondag daarna was 
het weer niet veel anders. Alle aanwezigen hebben zich bijzonder goed ver-
maakt, en dat is waar we het voor doen! 
 
 Erik de Goede 
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Ontwikkelingen in de wijk  

Speelplek Binkhorst/Baaienburg 

De ‘speelplek’ aan de Binkhorst/Baaienburg ondergaat een drastische reno-
vatie. Om die reden zijn in februari de verwilderde struiken en coniferen al-
vast verwijderd. Met de direct omwonenden is over de inrichting gesproken 
en met hun voorstellen is rekening gehouden in het ontwerp. De speelplek is 
bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar met een uitloop naar 8 tot 10 jaar. 
Als valondergrond is gekozen voor Franse zeedenschors. Een bewoner heeft 
om een aantal redenen protest aangetekend. 
 
 Herinrichting Delflanddreef 
Na de bouwvakvakantie medio augustus starten de werkzaamheden. Een 
aantal bewoners, die wonen aan het begin van de wijk, heeft via een hand-
tekeningenactie bezwaar gemaakt tegen het tekort aan parkeerplaatsen aan 
de Delflanddreef. Een vertegenwoordiging van deze bewoners heeft hierover 
inmiddels nader overleg gehad met de gemeente. Hoewel uit onderzoek 
blijkt dat er in de naaste omgeving op de parkeerplaatsen op de woonerven 
nog voldoende parkeerplaatsen vrij zijn, wordt de parkeerdruk aan het begin 
toch als bijzonder hoog ervaren.  
 
 Voorlopig ontwerp basketbalveld op trapveld bij scholen 
De omwonenden van het trapveld bij de scholen hebben in mei van de ge-
meente een brief ontvangen, waarin zij melding maakt van de beoogde her-
inrichting van deze speelweide. Het veld wordt opgehoogd en er wordt drai-
nage aangelegd om de wateroverlast in de toekomst te voorkomen. De doel-
palen komen terug, maar daarnaast komt er als extra sportvoorziening een 
basketbalpaal met een gietrubbervloer. Een aantal omwonenden zal met de 
gemeente hierover in overleg treden. 
 
 Sluipverkeer Verlengde Europalaan/Keijzershof 
De aanwonenden aan de Verlengde Europalaan zijn de afgelopen maanden 
geconfronteerd met een toename van het auto- en vrachtverkeer vanuit Ke-
ijzershof via de Verlengde Europalaan. De gemeente onderkent de proble-
men en vindt deze situatie zeer onwenselijk. De tijdelijke oplossingen zijn 
niet afdoende gebleken. Automobilisten hebben namelijk zelf het heft in ei-
gen hand genomen en de tijdelijke ‘bussluisbarrière’ tussen de Floraweg en 
Zuidweg verwijderd. Ook het fietspad langs de Floraweg werd en wordt als 
autoroute gebruikt ondanks een klappaal in het midden. Inmiddels heeft de 
gemeente een definitieve bussluis geplaatst met aanvullende maatregelen 
aan weerskanten hiervan. De gemeente heeft de politie gevraagd te handha-
ven. Het vrachtverkeer was tijdelijk noodzakelijk en de aanwonenden waren 
hierover geïnformeerd in september 2009.  
 
 Marijke de Wit 
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Start herinrichting fase 4 Koningshof West 

In verband met de rioolvervanging en herinrichtingsplannen is speciaal voor 
het gebied Koningshof West (Rivierenlaangebied) via een oproep in ons wijk-
blad een werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit 9 leden 
inclusief ondergetekenden. Aanmelding voor deelname is nog mogelijk. De 
werkgroep ‘Herinrichting Koningshof West’ heeft op 2 juni overleg gehad met 
de gemeente en informatie gekregen over de herinrichtingsplannen.  
De werkzaamheden van het gehele Rivierenlaangebied worden gefaseerd uit-
gevoerd. Elke fase neemt circa 1 jaar in beslag.  
Fase 4 omvat het deelgebied: Zaan, Volkerak, Regge, gedeelte Rivierenlaan 
tot nr. 164. 
Fase 5: Peizerdiep, Oosterdiep, Rivierenlaan tot nr. 104. 
Fase 6: Nederrijn, Grevelingen, Merwede, Linge, Itterbeek en stukje Rivieren-
laan. 
Fase 7: Krammer, Hunze, Eem, Dinkel, stukje Rivierenlaan. 
Fase 8: Bergse Maas + restant Rivierenlaan. 
 

De Rivierenlaan zal evenals de Delflanddreef voorzien worden van betonklin-
kers in plaats van asfalt. De huidige zwart-grijze klinkers van het voetpad zul-
len vervangen worden door grijze trottoirtegels conform de Delflanddreef. 
Voetpaden op de woonerven zullen worden uitgevoerd met roodkleurige trot-
toirtegels van 20 bij 20 cm. De parkeerplaatsen worden verbreed van 2.20 
naar 2.42m. Dit laatste gaat in het algemeen ten koste van groen. 
 

Op de woonerven komen op de straten klinkers terug. De gemeente is voor-
nemens het oude materiaal te hergebruiken. Indien nodig gecombineerd met 
nieuwe klinkers. Uit de tevredenheidsenquête onder de bewoners van fase 3 
blijkt dat met name hierover de bewoners zeer ontevreden zijn. Wij hopen 
dan ook dat de gemeente hieruit lering trekt en overgaat tot gebruik van 
nieuwe klinkers. Voor de bomen langs de Rivierenlaan heeft de gemeente ge-
kozen voor zuilvormige bomen, terwijl deze laan nu bomen met kronen heeft 
die aan de naam ‘Laan’ recht doen. Gevreesd wordt dat het karakter van deze 
groen laan wordt aangetast. 
 

De werkzaamheden voor fase 4 (de eerste fase in Koningshof West) starten 
na de bouwvakvakantie. Eerst gaan de Nutsbedrijven aan de slag, vanaf okto-
ber gevolgd door de aannemer. Omdat heel veel bomen op de riolering staan, 
kan aan het kappen hiervan niet worden ontkomen. Hiervoor in de plaats ko-
men soms nieuwe bomen. Het totaal aantal bomen neemt echter, vooral in de 
Volkerak, aanzienlijk af. Je ziet dan ook kale woonerven ontstaan. In het plan 
voor fase 4 komen op veel plekken heesters terug op plaatsen waar nu bomen 
staan. Dit heeft gevolgen voor de uitstraling van de wijk. Het totaal aantal 
parkeerplaatsen in fase 4 blijft op één na gehandhaafd. De verbreding van de 
parkeerplaatsen gaat wel ten koste van groen (vooral aan het einde van de 
Rivierenlaan).  
 

 Paul van Winden en Marijke de Wit 
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Impressie algemene ledenvergadering  

 
 
 
Op donderdag 22 april is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. De vergadering 
stond vooral in het teken van een aantal be-
stuurswisselingen. Zo werd de voorzittershamer 
overgedragen van Harry Junggeburt naar Mein-
dert Wiersma. Harry is vier jaar voorzitter ge-
weest en heeft met veel enthousiasme en inzet 
die taak vervuld. Tevens werd Angelique Sören-
sen, die al een tijdje meedraait, officieel be-
noemd tot voorzitter van de werkgroep Redac-
tie. Harry, nogmaals bedankt voor alles dat je in 
de afgelopen vier jaar voor onze vereniging hebt 
gedaan! 
 
 
 
 
 

De reguliere agendapunten werden in hoog tempo afgehandeld. Er waren weinig 
aan- of opmerkingen. Penningmeester Wim Langelaan gaf aan de hand van 
een powerpoint-presentatie een toelichting op de financiële cijfers van 2009. 
Financieel staan wij er goed voor. In 2010 hopen wij (iets) meer geld uit te 
geven dan dat er binnenkomt. In 2009 hadden we een record aantal leden, 
namelijk 660. 
 

De kascommissie was verheugd dat de penningmeester een solide beleid 
heeft gevoerd. Ook werd het materiaalbeheer gecomplimenteerd met de goe-
de boekhouding. De penningmeester streeft ernaar zo weinig mogelijk over-
loopposten te hebben (tussen twee boekjaren), waarmee de kascommissie 
het eens was. 
 

Lieuwe Westerhoff gaf aan de kascommissie te treden. Piet Hoogland geeft aan 
dat het zijn voorkeur heeft ook uit de kascommissie te stappen, omdat hij er al 
erg lang inzit. Als bestuur zullen we op zoek gaan naar twee andere kascommis-
sieleden. Piet en Lieuwe, bedankt voor de vele, vele jaren dat jullie als kascom-
missieleden onze financiën zo nauwgezet gecontroleerd hebben! Mede dankzij al 
jullie aanbevelingen ziet onze financiële administratie er nu zo netjes uit.  
 

Ook dit jaar staan er weer de nodige activiteiten op het programma, waarvan 
er inmiddels al een paar gehouden zijn: het volleybaltoernooi, de gezinsfiets-
tocht en natuurlijk het “Oranje zonder grenzen”-wijkfeest. Na de zomervakan-
tie volgen in ieder geval de trimloop en Halloween op 30 oktober. Een paar 
andere activiteiten zitten nog “in de pijplijn”. 
 

  Erik de Goede 
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Gemeentelijk tevredenheidsonderzoek herinrichting 

Na de algemene ledenvergadering gaf wijkbewoner Sjef Kickken een presen-
tatie over onderhoud van woningen. In 
een interessante presentatie met veel 
foto’s worden veel tips gegeven over het 
onderhoud van huizen. De onderwerpen 
daken, dakgoten, metselwerk, kozijnen, 
schilderwerk, hang- en sluitwerk en elek-
tronische installatie worden besproken. 
Aan de hand van foto’s werd getoond van 
hoe het niet moet. Sommige van deze 
voorbeelden kwamen uit onze wijk, maar 
gelukkig waren de meeste (negatieve) 
voorbeelden van buiten de wijk. 
 
Het volledige verslag van de ledenvergadering en ook de presentatie van Sjef 
Kickken is te vinden op onze website, zie http://www.wijk-
koningshof.nl/archief.html. 

Om te weten te komen hoe de bewoners in het algemeen de renovatiewerk-
zaamheden beoordelen hebben alle 180 huishoudens in het gebied van fase 3 
van de gemeente een enquêteformulier ontvangen. Totaal zijn 69 formulieren 
teruggestuurd, een respons van 38%. De vragen spitsten zich toe op de in-
formatieavond, de communicatie van de bewoners met de gemeente en/of de 
aannemer tijdens de uitvoering, de ondervonden hinder tijdens de uitvoering, 
de gerealiseerde verkeersvoorzieningen zoals parkeren en verkeers- en snel-
heidsremmende maatregelen, de kwaliteit van de bestrating, de groenvoor-
zieningen, de speelplaatsen, de openbare verlichting en tot slot het resultaat 
van de herinrichting in totaal. 
De gemiddelde waardering op alle onderdelen afzonderlijk ligt rond de 6,1. 
De gemiddelde score op het resultaat van de herinrichting in totaal is 6,2. De 
ondervonden hinder tijdens het uitvoeringsproces is als meest negatief be-
oordeeld (waaronder geluidsoverlast, bereikbaarheid, onduidelijkheid over 
zowel de werkzaamheden als de duur van de werkzaamheden van de nutsbe-
drijven, alsmede de onderlinge afstemming hiervan). Het hergebruik van oud 
bestratingsmateriaal wordt met een score van 5,1 slecht gewaardeerd, maar 
ook is men negatief over het groen. De gootinrichting in het wegdek vindt 
men vooral voor fietsers gevaarlijk. Daarentegen scoren de speelvoorzienin-
gen, de inloopavond en de communicatie een ruime voldoende. Over de licht-
masten en verkeersvoorzieningen is men redelijk neutraal. 
Zoals het een goed ondernemer betaamt, zouden bovenstaande conclusies 
moeten resulteren in verbeterpunten bij de vervolgfases.  
 
 Marijke de Wit 
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Geboren  

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 

Vorig jaar was het een zeer prettige verrassing dat Nikoletta Cse, die woont in 
Pijnacker-Noord, zich aangeboden had om als vrijwilligster bij ons materiaal-
beheer te helpen. Daarbij heeft zij o.a. vele spelen en andere materialen 
prachtig beschilderd. Op een gegeven moment meldde Nikoletta dat zij stopte 
met haar werkzaamheden. Daar had zij een heel mooie reden voor; ze was 
zwanger! Op 8 februari is zij bevallen van een zoon, met de naam  
“Vince Gábor”.  
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Koningshof trimloop op 7 september a.s.  

De inmiddels traditionele Konigshof trimloop wordt dit jaar op dinsdag 7 
september 2010 gehouden. Voor de verandering is dat niet op de tweede 
maar op de eerste dinsdag van september. Het wordt de 21ste keer dat de 
spieren en de conditie van de wijkbewoners getest zullen worden. Lopers van 
buiten de wijk zijn uiteraard ook weer van harte welkom. 
 

Het parcours ligt er beter bij dan ooit. De Zuidweg is geasfalteerd, wat ook 
geldt voor het achterste gedeelte van de Overgauwseweg. Met name op de 
Overgauwseweg was het asfalt de afgelopen jaren toch wel erg slecht. Boven-
dien is de Overgauwseweg tegenwoordig een doodlopende weg, wat er toe zal 
bijdragen dat er nog minder verkeer is. Bij de gemeente is al gecheckt of er 
begin september geen grote bouwactiviteiten op het programma staan. Alles 
wijst erop dat het parcours vrij van obstakels zal zijn. 
 

De afgelopen jaren as er een lichte afname te zien in het aantal deelnemers. 
Omdat hardlopen steeds populairder lijkt te worden, hopen wij dat we dit in 
het deelnemersaantallen terug te zien. 
 

Het concept is hetzelfde als in veel voorgaande jaren. De afstanden zijn de-
zelfde jaren: 1 km (start 18:45 uur), 3,3 / 6,6 / 9,9 km (start 19:00 uur). 
Voor de verschillende categorieën zijn er prijzen. Ook het parcours is onveran-
derd. De start is op de Verlengde Europalaan ter hoogte van tuinder Van Dijk. 
Bij de 1 km loop wordt er 500 m in de richting van de Zuidweg gelopen, al-
waar de kinderen omkeren en weer naar de finish rennen. Het “echte” rondje 
van 3,3 km gaat om de plas van Buijsen en is via de Zuidweg, de Overgauw-
seweg, het Nieuwe Hoefpad en weer terug naar de Verlengde Europalaan. 
 

De deelname voor leden van de Bewonersvereniging en voor de kinderen van 
de 1 km-loop is gratis. Niet-leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. Bovendien ont-
vangt ieder kind na afloop een kleine attentie. Iedereen die zich inschrijft, 
ontvangt één gratis consumptie, die genuttigd kan worden in Het Baken. 
 

Noteert u daarom de 7-ste september alvast in uw agenda. De hopelijk mooie 
zomermaanden bieden u alle gelegenheid om in conditie te komen! 
 

 Martin van der Helm, Jan Reijnen en Erik de Goede 
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Stationsstraat 32 

2641 GM Pijnacker 
015-3697376 

 
 Een rustpuntje in het dorp. 

Kom eens kijken naar het ruime 
assortiment van Oberon. 

Voedingssupplementen, homeo-
pathie, 

Weleda en Volatile, boeken en 
cd’s,  
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Wijkschouw  

Gezinsfietspuzzeltocht  

Op zaterdag 24 april is door de bewonersvereniging Koningshof een fietstocht 
georganiseerd door Pijnacker en Nootdorp. Het weer was zeer gunstig. De 
fietsroute liep door een landelijke gebied en was ongeveer 20 km lang. Tij-
dens de tocht moest een aantal vragen beantwoord worden en was er vanzelf-
sprekend een rustpunt om even op adem te komen en iets te nuttigen. 
 
 Eén van de deelnemers maakte van de gelegenheid gebruik om onderweg 
mee te doen aan een wijnproeverij. Ook bezochten sommigen de kaasboerde-
rij en werd na de fietstocht wijn en kaas meegebracht voor een gezellige za-
terdagavond. 
 
 De winnaar is René van Winden uit de Mandenmeesterstraat. De prijs was 
een cadeaubon van €25,-. Er waren echter meer deelnemers die alle vragen 
goed hadden, maar René zat het dichtst bij het juiste aantal huizen in de wijk 
Koningshof. Dit zijn er namelijk 1055 en René had 1200 als antwoord gege-
ven. 
 
 Meindert Wiersma 

Op dinsdag 21 september wordt de jaarlijkse wijkschouw gehouden. Die wordt 
georganiseerd door de gemeente. Wij zullen dan samen met enkele personen 
van de gemeente door de wijk gaan. Dit is dus een mooie gelegenheid om uw 
zegje te doen over iets in de wijk dat mogelijk verbetering behoeft. Als u van 
plan bent om mee te gaan, wilt u ons dat van te voren laten weten (per e-
mail aan secretariaat@wijk-koningshof.nl)? Dan houden wij het overzicht over 

het aantal geïnteresseerden. 
 
 Het bestuur  
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Onderhoudscontracten 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc. 
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet: 

Schoorsteenveger 
Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met Schoor-
steenveegbedrijf Rowito uit Numansdorp (tel. 0186-681377, tussen 16:30 en 
19:30 uur). 
 

Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2010 is € 
19,- voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekosten en 
voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet vaak 
voorkomt, dan zijn de kosten € 13,50. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoor-
ziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven 
voor 2010 zijn gelijk aan die van 2008 en in 2009, omdat eens in de drie jaar 
de tarieven worden aangepast. 
 

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen 
naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereni-
ging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan Rowito. 
 

Onderhoud van de CV-ketel 
Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u con-
tact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie 
in het wijkblad).  
 

Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten 
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een on-
derhoudscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaar-
lijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verholpen. 
Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden, wat altijd gelijk-
tijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening 
gebracht. Voor 2010 zijn de kosten als volgt: 
  

 
 

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

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 

kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2010, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de 
Bewonersvereni-

ging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 77,25 € 87,75 

Onderhoudsbeurt € 40,55 € 53,70 
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MATERIAALBEHEER 
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 

 

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  aanvaarden geen enkele 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

*** GELD NIET VOOR   STRAATKORTING  

BARBECUE € 3,50  PORTOFOON 4 STUKS € 10,00  

BRANDWEERHUISJES € 5,00  RAD van AVONTUUR € 10,00  

DOELSCHOPPEN € 10,00  RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00  RAD vanAVONTUUR BOEKJE € 7,50  

Dr BIBBER € 5,00  RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

DRAADLOZE MICROFOON`S € 15,00  SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 3,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00  SCHIETKAST               (automatisch) incl 1 BUKS € 30,00  

GELUIDSINSTALLATIE  ( met draadloze € 35,00  SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE  (met microfoon) € 25,00  SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GOLFSPEL € 25,00  SCHOMMELBOOT € 10,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00  SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

KAART SPEL € 7,00  SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAASSPEL € 10,00  SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) € 25,00  SPRINGKUSSEN € 100,00  
KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achter-
wand € 35,00  STATAFELS*** € 4,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00  STELTEN € 5,00  

KINDER RAD van AVONTUUR € 5,00  STOKKENVANSPEL € 5,00  

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 4,50  SUIKERSPIN (incl 100 stokjes en suiker) *** € 50,00  

KOP van JUT € 50,00  SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

KRAMEN € 10,00  SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

MEGAFOON € 5,50  TREINTJE € 50,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00  VIER op een RIJ € 10,00  

PARTYTENT Klein 3X3 € 20,00  VIS SPEL € 5,00  

PARTYTENT Groot 4X8    € 75,00  VLAGGEN € 5,00  
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UITLEEN 

 BORG   BORG 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00   HOGEDRUKSLANG € 25,00  

LADDER € 25,00   GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00  

SLEGGER € 15,00   KRUIWAGEN € 15,00  

STEEKWAGEN € 15,00   TAPIJTREINIGER * € 35,00  

BEHANGAFSTOMER € 25,00   BEHANGPLAKTAFEL € 15,00  

ROLSTEIGER € 100,00   KAMERSTIJGER € 25,00  

LIJMKLEMMEN € 15,00   BETONBOORMACHINE ** € 35,00  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00   PLAFONDSTEUNEN € 15,00  

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00   PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00  

OOIEVAAR € 20,00     

* AFNAME ZEEP VERPLICHT   ** BESCHADIGDE BOREN BETALEN  

*** € 2,50 SLIJTAGE     

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

Voor het gebruik van de geleende of gehuurde materialen 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

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. 
Let wel, in het weekeind is de papiercontainer in principe niet voor 
10:00 uur geopend! 

Openingstijden papiercontainer 

Nieuw 
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