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Voorwoord 

Beste mensen, 
Het spits van het nieuwe jaar is er weer vanaf. Ook in 2009 zullen wij als be-
wonersvereniging proberen het nodige te doen om het wonen in onze wijk zo 
prettig mogelijk te houden. Hiervoor zijn de nodige buren van u regelmatig in 
touw. Denk daarbij vooral aan de mensen die het mogelijk maken dat u als lid 
van de vereniging gratis allerlei gereedschappen en materialen kunt lenen. Of 
elke woensdagavond recreatief kunt volleyballen of badmintonnen in Het Ba-
ken, maar ook aan de kinderactiviteiten die dit jaar weer worden georgani-
seerd. Daarnaast wordt regelmatig met de gemeente overlegd over de werk-
zaamheden in de wijk om de overlast zoveel mogelijk binnen de perken te 
houden. Niet dat dit altijd het gewenste resultaat heeft, maar toch wordt op 
die manier de gemeente een beetje scherp gehouden. Waar mogelijk probe-
ren wij invloed uit te oefenen op plannen die in de toekomst gevolgen hebben 
voor de leefbaarheid in onze wijk zoals de (fietspad)ontsluiting van de wijk 
Keizershof en de bouw van Tuindershof. Gelukkig is er een afzonderlijke 
klankbordgroep van actieve betrokkenen die dat laatste voor haar rekening 
neemt. Verder hebben wij een eerste contact gelegd met de Toerclub Pijnac-
ker. Dat zijn de fietsers die elke zondag de omgeving van Het Baken onveilig 
maken en van 22-25 juni de avondfietsvierdaagse organiseren. Een van de 
bestuursleden is Koos Vonk van de Rivierenlaan. Toerclub Pijnacker is ge-
vraagd om een “fotofietspuzzeltocht” te organiseren voor onze leden. Geïnspi-
reerd door het succes van het lustrumfeest wordt overigens dit jaar mogelijk 
ook weer een feestavond georganiseerd. 
Toch zou er nog meer kunnen gebeuren. Zo missen wij al een paar jaar een 
werkgroep woningen. Daardoor wordt onvoldoende gebruik gemaakt van het 
gezamenlijk organiseren van (onderhouds)werkzaamheden. In het verleden 
zijn er met succes acties geweest voor de schuifpuien en dubbel glas. Maar er 
staat meer onderhoud voor de deur, nu de meeste woningen in de wijk zo´n 
dertig jaar oud zijn. Het zo goed zijn als de bouwkundig deskundigen onder 
ons eens willen adviseren wat er aan onze huizen de komende jaren gedaan 
moet worden, zodat wij voor die werkzaamheden ook weer kortingen kunnen 
bedingen. Hierbij doen wij daarom een oproep om u te melden voor hetpro-
ject “onderhoud woningen”.  
Ons jaarlijkse volleybaltoernooi zit er ook weer op. Het bestuur van de bewo-
nersverenging heeft met zijn gelegenheidsteam aardig gepresteerd mede 
dankzij versterking van de jonge beloften Robert-Jan Stikkel en Florian 
Hoogerdijk. Wispex is zijn wisselbeker weer kwijt en die gaat dit jaar weer 
terug naar Trecs, die in het verleden ook al regelmatig de winnaar was.  
Het belangrijkste was dat wij genoten hebben van een sportieve en gezellige 
middag! Ongetwijfeld wordt het ook gezellig met het paaseieren zoeken dat 
de commissie Jeugd gaat organiseren. Voor meer informatie daarover, zie 
onze website! 
 
 Harry Junggeburt 
 voorzitter 
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Van de redactie 

Beste wijkbewoners,  
Hierbij het eerste wijkblad in 2009. Zoals u van ons gewend bent staat ook 
deze uitgave weer vol met luchtige en “minder luchtige” informatie met be-
trekking tot onze wijk. We komen als redactie steeds meer tot de conclusie 
dat de bewonersvereniging Koningshof een actieve vereniging is, zeker als je 
er vanuit gaat dat de wijk alweer ruim 30 jaar oud is. Bij nieuwe wijken zie je 
vaak dat er in het begin veel enthousiasme is op het gebied van wijk- of be-
wonersverenigingen, maar dat later veel initiatieven een stille dood sterven. 
Dit is gelukkig niet het geval bij onze wijkvereniging; het bestuur is, na een 
lange periode zonder voorzitter te hebben gezeten al weer jaren voltallig; het 
materiaalbeheer draait op volle toeren; de commissie wijkontwikkeling is de 
laatste jaren zeer actief; er is een enthousiaste groep Jeugd en Sport. 
 
Maar er zijn ook mensen die zich bezighouden met het wijkblad en de websi-
te. 
Met betrekking tot “communicatie” en “pr” hebben we nu een hechte groep 
van vier wijkbewoners die zich met deze zaken bezig houden. Hierbij stellen 
we ons nogmaals voor: 

• Jan Reijnen is de webmaster en weet alles van de software waarmee we 
onze website vormgeven en actueel houden. Als er iets aan de website 
moet veranderen is Jan degene die dat voor ons doet. 

• Wilco Kronshorst is webredacteur en probeert de website actueel te 
houden met wijknieuwtjes. Wilco let inhoudelijk op de website en is be-
heerder van de nieuwe Hyvesgroep “Wijkvereniging Koningshof Pijnac-
ker” 

• Leo Donck is redacteur van het wijkblad; hij zorgt voor de samenstel-
ling van het wijkblad en zorgt ervoor dat het wijkblad op de juiste tijd 
bij de drukker ligt en op de juiste tijd op uw voordeurmat valt. Tevens 
fungeert hij als “accountmanager” met betrekking tot de advertenties. 

• Jos Verbeek is eindredacteur en algemeen lid van deze werkgroep. 
 
Toch is het niet alleen goud wat er blinkt…..als redactie zijn we wel blij dat we 
iedere keer een goed gevuld wijkblad hebben, maar missen helaas een beetje 
de input van de wijkbewoners anders dan die van de bestuursleden en/of 
werkgroepleden van de bewonersvereniging. 
Dus mocht u voor de volgende uitgaven van het wijkblad een bijdrage hebben 
schroom dan niet om contact met ons op te nemen.  
We wensen u veel leesplezier, 
 
Namens de redactie van het wijkblad en de website, 
Jos Verbeek  
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Bingo,fietsen en wandelen, volleybal en badminton 

Als bewonersvereniging hebben wij dit jaar behoorlijk wat activiteiten op het 
programma staan (en in het vat zitten). Daarnaast gebeurt er natuurlijk veel 
meer in onze wijk. Zo is Het Baken al jarenlang het start- en eindpunt voor 
de avondfietsvierdaagse, die de Toerclub Pijnacker elk jaar organiseert. 
Dit jaar zal dat van 22 tot 25 juni zijn, dus u kunt dan elke avond een leuk 
fietstochtje maken van zo’n 25 km. en zo uw omgeving nóg beter leren ken-
nen. 
 
Op 9 juni begint dit jaar de avondwandelvierdaagse. Dit jaar is Het Baken 
voor het eerst het startpunt en op vrijdag 12 juni worden de wandelaars 
daar ook met muziek en gladiolen feestelijk binnengehaald. Trouwens wist u 
dat de avondvierdaagse door een heuse stichting Wandelevenementen 
Pijnacker wordt georganiseerd? En dat deze stichting meer tochten houdt 
die zelfs regionale faam genieten en op de landelijke wandelkalender staan? 
Al deze tochten starten en eindigen dit jaar bij Het Baken. Zo is er op 9 mei 
de “25 van Pijnacker” voor de echte doorzetters. Meer voor elk wat wils is 
er de “Vier Windstrekentocht” op 27 juni. Bij dit evenement kun je in-
schrijven voor afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 (!) kilometer.  
 
De uitbaters van het sportcafé “Het Baken”doen ook hun best om wat gezel-
ligheid te brengen. Zo zijn er van tijd tot tijd themafeestjes die voor ieder-
een toegankelijk zijn. Binnenkort worden er iedere twee weken op de 
woensdagavond ook bingoavonden georganiseerd. Als u er van houdt, dan 
bent u van harte welkom bij de BINGO in HET BAKEN op 1 april, 15 
april, 29 april, 13 mei en 27 mei. Bovendien is er op 6 mei een extra  
bingo-avond. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de bingo begint om  
20.00 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen! 
 
Dat komt goed uit voor de recreatiesporters van de bewonersverenging die 
op woensdagavond volleyballen en badmintonnen. Deze avonden worden 
goed bezocht en eindigen meestal met een gezellige derde helft. Wel is het 
verzoek van de badmintonspelers: er kunnen nog een aantal mensen bij! 
Kom gewoon eens een keer meedoen.  
 
 Harry Junggeburt 

Jos 
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Bestuursfuncties  

Er wordt best veel gemopperd dat mensen tegenwoordig niet meer bereid 
zouden zijn om vrijwilligerswerk te doen of op andere manieren mee te hel-
pen om verenigingen en andere organisaties draaiende te houden. Ik ben 
het daar volstrekt mee oneens! Als je ziet wat er allemaal gebeurt, alleen al 
binnen onze bewonersvereniging, dan vind ik dat best knap. Het gaat er 
maar om hoe je het brengt of presenteert. Een organisatie die past in deze 
tijd en met de tijd meegaat, vindt best mensen die iets willen doen. 
Natuurlijk is het anders dan “vroeger”. Toen was alles veel beter, de vereni-
gingen waren groter en je had meer verenigingen. Dat hoor je. Maar ook het 
grote aantal verenigingen en de grotere verenigingen waren een tijdsver-
schijnsel. De tijd ligt gelukkig ver achter ons dat de meeste mensen geen 
tijd of geld hadden om naast hun werk nog te denken aan pleziertjes. Het 
begrip ontspanning bestond nog nauwelijks. De meeste sporten worden pas 
zo´n honderd jaar gedaan, of zelfs nog korter. Televisie was er niet. Dus als 
je voetbal of tennis of een andere sport leuk vond, dan moest je het wel zelf 
gaan doen. Meestal gebeurde dat dan ook nog primitief op een of ander 
knollenlandje waar je van de boer mocht voetballen. De eerste grote sport-
hallen of kunstijsbanen bestaan misschien vijftig jaar, net als profvoetbal. 
En dat geldt ook voor de televisie. 
Ik wil alleen maar zeggen dat wij nu meer kunnen kiezen en ook nog eens 
vééél meer vrije tijd hebben. Die vrije tijd wordt dan gebruikt voor alles en 
nog wat. Niet alleen kijken wij uren naar informatieve programma´s op tv. 
Ook zitten wij uren achter de pc in onze vrije tijd te werken aan het oplos-
sen van wereldproblemen en games. Daarnaast hebben wij ook nog onze 
hobby’s. Een van de hobby’s van veel mensen is ook dan vrijwilligerswerk 
en andere vergelijkbare activiteiten. Toen wij vorig jaar een jubileumfeest 
mochten vieren, waren er meer dan zestig mensen in de weer om er iets 
moois van te maken.  Wij hebben een vaste kern zo´n 20 actieve leden die 
van alles en nog wat doen voor de bewonersvereniging. Als er iets georgani-
seerd moet worden, dan lukt het telkens weer om nieuwe mensen te vinden. 
Een oproep in een wijkblad als de onze werk natuurlijk niet. Het gaat er om 
mensen direct aan te spreken en te vertellen waar het om gaat. Meestal zijn 
het gewoon leuke klusjes waar je zelf veel voldoening van hebt en anderen 
veel plezier van hebben. Bovendien hoeven die niet eens zoveel tijd te kos-
ten. Zelf hoeft u het natuurlijk niet te doen, maar praat er eens over met uw 
buren of vrienden. Misschien vinden die het wel leuk om: 

te vervullen om mee te helpen om dit jaar weer een feest te  
organiseren; 
om ons te helpen met het beoordelen van offertes voor collectieve 
contracten; of 
om een jaar gewoon “mee te lopen” in het bestuur; om in de toe-
komst mogelijk een bestuursfunctie. 

* 
 

* 

 

* 

Ik hoop dat dit werkt, want volgend jaar heeft de bewonersvereniging ook 
nog een nieuwe voorzitter nodig. De huidige voorzitter gaat namelijk (nog) 
minder werken en krijgt het dan veel te druk met andere leuke dingen. 
 Harry Junggeburt 
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Kennismaking met nieuwe wijkwethouder Oudhof  

Op 29 januari jl. heeft de Bewonersvereniging Koningshof kennisgemaakt met 
onze nieuwe wijkwethouder, de heer Nico Oudhof. Bij het gesprek was ook 
wijkmanager Kees Konings aanwezig. Namens onze vereniging waren Harry 
Junggeburt, Erik de Goede en Marijke de Wit daarbij. Met de vorige wijkwet-
houder, de heer De Vries, stond een principeafspraak gepland voor ja-
nuari/februari 2009. Echter, door alle politieke ontwikkelingen in onze ge-
meente, die u ongetwijfeld in de Telstar heeft gelezen, is het niet van een 
kennismakingsgesprek met de heer De Vries gekomen. 
 
Wij waren positief verrast dat wij na twee weken van zijn aantreden al bij de 
heer Oudhof langs mochten komen. Bovendien was het gesprek op de dag 
dat de nieuwe wethouders De Jong en Oudhof ’s avonds in een belangrijke 
raadsvergadering door de oppositie (Groen Links) in het politieke zadel ge-
houden werden. Kortom, onze nieuwe wijkwethouder had die dag ook iets 
anders aan zijn hoofd! 
 
De wethouder gaf in het gesprek aan dat hij onze bewonersvereniging een 
bloeiende en actieve organisatie vindt, met wie de gemeente goed overleg 
voert. Dit werd door ons beaamd, waarbij wij wel opmerkten dat wij het lastig 
vinden de bewoners echt betrokken te krijgen en te houden. Samen met de 
gemeente en in het bijzonder met het Bureau Vrijwilligerswerk zouden we 
hieraan kunnen werken. 
Ook het wijkgericht werken, wat momenteel veel aandacht krijgt binnen onze 
gemeente, werd besproken. Van de ervaringen bij de pilot Delfgauw kan wor-
den geleerd, maar dat wil niet zeggen dat in alle wijken op dezelfde manier 
zal worden gewerkt. Wij waren het eens dat dit per wijk op zijn eigen manier 
moet worden ingevuld. Verder gaf de heer Oudhof aan graag te willen bevor-
deren dat de bewonersverenigingen onderling meer zaken afstemmen waar 
dat zinvol is. Dat vinden wij dus ook. 
Andere onderwerpen, zoals het vervangen van het diepriool en de verkeers-
problemen op de Delflanddreef hierdoor, kwamen ook aan de orde. De mees-
te tijd werd echter besteed aan de “Fietspadontsluiting voor Keijzershof”, dat 
nadrukkelijk ook onze wijk aangaat. De wethouder gaf aan dat hij begrepen 
heeft dat dit een lastig punt is. De gemeente is momenteel aan het nadenken 
over deze problematiek. In het kennismakingsgesprek is afgesproken dat als 
de plannen verder zijn uitgewerkt door de gemeente, dit teruggekoppeld zal 
worden naar ons. Wel hebben wij benadrukt dat de plannen dan nog aange-
past moeten kunnen worden en dat wij niet voor voldongen feiten komen te 
staan. 
 
Het was een prettig gesprek, waarbij duidelijk was dat de wethouder niet veel 
tijd nodig heeft om zich te verdiepen in de onderwerpen die in onze wijk spe-
len.  
 
 Het bestuur 
 Foto van de wethouder op pag 8 
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Speelterreinen fase 3 – oproep aan bewoners om mee te 
denken!  

De gemeente werkt op dit moment voorstellen uit voor de drie speelplekken 
in de 3e fase van de ‘Wijkverbetering’ in de wijk Koningshof. Zodra de ge-
meente een voorlopig ontwerp heeft, nemen zij contact op met de bewoners-
vereniging om dit ontwerp te bespreken. Daarna pas wordt het ontwerp defi-
nitief gemaakt. De gemeente heeft ons gevraagd enthousiaste bewoners te 
zoeken die mee willen denken. Ik doe een beroep op u zich hiervoor aan te 
melden ter voorkoming van teleurstellingen nadien. 
 
 U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden bij Marijke de Wit (telefoon 
015.3694183) of per e-mail: wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl. 
 
 Marijke de Wit 

Zinken daken vernieuwen?  

Ons huis is in 1978 opgeleverd en bij de bouwkundige keuring van het huis 
van onze nieuwe buren bleek dat het zink aan de voorkant in slechte staat 
was. Een paar jaar geleden hebben wij ook al de dakgoot zink aan de achter-
kant moeten laten vervangen. Toen ik het bouwkundige rapport van de buur-
man had gelezen, ben ik eens gaan informeren naar de levensduur van zink. 
Dat blijkt zo´n 30 jaar te zijn. Inmiddels heb ik een aantal offertes ontvangen 
en die variëren van € 100,- tot € 140,- per meter. Van een bewonersvereni-
ging in Gouda hoorde ik dat als je dit collectief laat doen, de prijzen nog een 
stuk lager kunnen uitkomen. Dit hangt uiteraard af van het aantal deelne-
mers. 
 
 Omdat onze wijk ruim dertig jaar bestaat, vermoed ik  dat meer mensen in 
Koningshof met dergelijke plannen rondlopen. Misschien is het een idee om 
dit gezamenlijk op te pakken, zoals we in 2007 bijvoorbeeld gedaan hebben 
met de dubbele beglazing. Toen deden er meer dan vijftig huishoudens mee 
en was er een wijkkorting van 15% afgesproken met een glashandel. 
 
 Mocht u hiervoor belangstelling hebben, meldt dit dan bij voorkeur per e-mail 
aan ons, bij secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl). 
Graag hierbij uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Bij voldoende 
belangstelling gaan wij uitzoeken hoeveel korting dat kan opleveren. Ook zoe-
ken wij mensen die bereid zijn om te helpen bij het organiseren van dit pro-
ject.  
 
 Harry Junggeburt 
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Fietsverbinding Keijzershof/Koningshof naar het  
centrum  

Momenteel is er veel aandacht in de wijk voor de aan te leggen fietsverbin-
ding van Keijzershof naar het centrum van Pijnacker. Die verbinding zou 
door onze wijk Koningshof moeten gaan en er is een discussie waar die ver-
binding dan zou moeten komen.  
 
Er is sprake van een aan te leggen fietsbrug bij de Popelenburg voor fiets-
verkeer via de Popelenburg/Serijnenhof naar de Delflanddreef en het cen-
trum van Pijnacker. De omwonenden van deze straten hebben zich in ge-
sprekken en in briefwisseling met de gemeente alsmede door middel van 
inspraak tijdens een vergadering van de commissie Ruimte en Wijken fel 
gekeerd tegen deze plannen vanwege de onveilige situatie. 
 
Inmiddels heeft ook een bewoner namens de omwonenden aan het Ooster-
diep zijn zorgen geuit. Zij vrezen op hun beurt voor een extra toename van 
het fietsverkeer en hebben gepleit voor een eerlijke verdeling van de nega-
tieve gevolgen van deze toename. Ook een andere betrokken bewoonster 
uit onze wijk heeft bezwaar gemaakt richting gemeente en gewezen op de 
ondoordachtheid van de plannen vanwege de nu al aanwezige onveilige ver-
keersknelpunten vanaf het begin van de Delflanddreef (vanaf de Serijnen-
hof) naar het centrum van Pijnacker. 
 
Op basis van de diverse meningen, gecombineerd met onze eigen visie, zijn 
wij als bewonersvereniging van mening dat een verantwoorde keuze pas 
gemaakt kan worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn, waaron-
der - niet onbelangrijk - de te verwachten toename van de hoeveelheid 
fietsverkeer tengevolge van de bouw van Keijzershof. Bovendien leidt vol-
gens ons in het algemeen goed overleg met de gemeente tot de beste op-
lossing en moet de mening van de direct betrokkenen het zwaarst wegen. 
Natuurlijk kan zich de situatie voordoen dat door de gemeente van de voor-
keur van de meerderheid van de bewoners moet worden afgeweken. In dat 
geval zal de gemeente dat zeer goed moeten kunnen onderbouwen. 
 
Kortom voor de bewonersvereniging redenen om zowel een brief te sturen 
naar het College van B&W als dit onderwerp te bespreken met onze wijk- en 
tevens verkeerswethouder, de heer N. Oudhof. In de brief en het gesprek 
hebben wij onze mening kenbaar gemaakt en ook nog een aantal randvoor-
waarden genoemd, als toch gekozen wordt voor een extra ontsluiting naast 

de bestaande verbindingen. Deze randvoorwaarden zijn : 
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De wegen in de directe nabijheid van de bruggen zelf dienen veilig te 
zijn voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Daarom moet 
er ook aandacht aan worden besteed dat fietsers en bromfietsers op 
de woonerven stapvoets rijden, net als auto’s dat behoren te doen. 
Er komt in de directe omgeving van de bruggen en op de bruggen 
een verbod voor bromfietsers, ondersteund door fysieke maatrege-
len zoals het plaatsen van fietssluizen. Dit is voor de bewonersvere-
niging van cruciaal belang. 
Dit verbod voor bromfietsen, gepaard gaand met fysieke maatrege-
len en handhaving dient (ook) bij het Oosterdiep te komen, omdat 
de bewoners daar nu al veel overlast ondervinden van brommers en 
zelfs motoren.  
Het behoud van groen heeft een hoge prioriteit  

* 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

 

* 

In het gesprek met de kersverse wethouder opperde hij een alternatief plan, 
gesitueerd buiten onze wijk, maar dat bijdraagt aan een veilige doorstroming 
van het fietsverkeer naar bijvoorbeeld het Stanislas College. Deze en andere 
opties worden nu door de gemeente bestudeerd.  
 
 Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
 
 Marijke de Wit  
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Activiteiten in 2009 door de werkgroepen  

In dit stukje zullen we in het kort toelichten wat onze werkgroepen dit jaar 
van plan zijn. 
 
 Jeugd 
De werkgroep Jeugd is ook in 2009 weer van alles van plan. Vast onderdeel is 
hierbij Halloween, dat dit jaar op 31 oktober zal plaatsvinden in het Frotter-
bos. De woensdag daarvoor (28 oktober) zal er voor de allerjongsten (t/m 7 
jaar) Trick-or-Treat zijn. Op Tweede Paasdag (13 april) worden er door de 
hele wijk paaseieren verstopt, die kinderen kunnen gaan zoeken. Daarnaast 
leven er nog veel andere ideeën, waar momenteel nog niets over verklapt kan 
worden. Kortom, 2009 belooft ook weer een zeer leuk jaar te worden met tal 
van kinderactiviteiten. 
 

 Wijkontwikkeling 

De werkgroep wijkontwikkeling houdt zich bezig met de dagelijkse zaken die 
in de wijk spelen. Ook in 2009 zal veel aandacht uitgaan naar de 
“herinrichting van de wijk”. Momenteel wordt in fase 3 gewerkt aan het ver-
vangen van het diepriool en de bijbehorende herbestrating. De wijk Keijzers-
hof wordt ook steeds zichtbaarder, wat ook voor onze wijk gevolgen heeft. Zo 
zal er in 2009 veel aandacht zijn voor de “fietspadverbinding van Keijzershof 
naar ons centrum”, want dat gaat ook door onze wijk. Verder zijn er tal van 
andere onderwerpen als de inrichting van de wijk, de verkeersveiligheid, hon-
denpoep, regulier onderhoud door de gemeente, die ook nauwgezet in de ga-
ten gehouden zullen worden. 
 
 Redactie/website 
De werkgroep redactie zorgt er ieder jaar voor dat vier keer per jaar een wijk-
blad verschijnt. Dat zal in 2009 niet anders zijn. Via onze website www.wijk-
koningshof.nl houden we via onze redactie proberen wij de bewoners op de 
hoogte van wat er speelt in de wijk. 
 
 Materiaalbeheer 
2009 is het 25-ste jaar waarin wijkbewoners materialen en spellen kunnen 
huren of lenen bij ons materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals 
ladder, behangafstomer, boormachines) 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.  
 
 PC-contact 
De werkgroep PC-contact heeft in het verleden vele avonden in Het Baken 
georganiseerd, waarbij steeds een ander onderwerp op computergebied be-
handeld werd. Veel onderwerpen zijn inmiddels al een keer behandeld, waar-
door er momenteel een gebrek is aan onderwerpen. Om die reden is er in 
2008 slechts één PC-contact avond georganiseerd. Het is onduidelijk hoe het 
in 2009 zal lopen. 
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Sport&spel 

De werkgroep Sport&Spel organiseert ook in 2009 een “Koningshof volleybal-
toernooi”. Op 8 maart heeft dat plaatsgevonden, waarvan u elders in dit wijk-
blad een verslag vindt. Dit was de 28ste keer dat er een (jaarlijks) volleybal-
toernooi georganiseerd is. Normaliter is de “Koningshof trimloop” de tweede 
belangrijke activiteit van de werkgroep. Wij zoeken een paar enthousiaste 

mensen die bereid zijn om wat extra tijd te steken in het organiseren 

van de trimloop dit jaar. Wim van Wijk beschikt over een uitgewerkt draai-
boek en is ook wel bereid om te adviseren. Hij heeft echter geen tijd om de 
verantwoording voor de organisatie op zich te nemen.  
 
 Verder huurt de wijkvereniging al jaren achtereen wekelijks op de woensdag-
avond van 19.00 uur tot 20.30 uur de gehele zaal van Het Baken. Door het 
neerlaten van de flexibele wand wordt de zaal in tweeën gedeeld. Gedurende 
het seizoen, dat gelijk loopt aan het schooljaar, wordt er badminton en vol-
leybal gespeeld. Enthousiaste sportievelingen van elk niveau zijn welkom. 
Kom gewoon woensdagavond eens naar de sportzaal in Het Baken om de 
sportieve sfeer te proeven! 
 
 Woningen 

De werkgroep woningen is al enige jaren niet bemenst. Dat hoeft niet erg te 
zijn als er wel af en toe mensen zijn die eenmalig een project willen doen, 
zoals wij nu voorstellen met dakgoten. Indien wij merken dat er een bepaald 
onderwerp leeft in de wijk, proberen wij dat op te pakken. De laatste keer is 
dat in 2007 geweest, toen meer dan vijftig huishoudens profiteerden van een 
wijkkorting van 15% bij het vervangen van dubbel glas via Riboglas uit Delft. 

PAASEIERENZOEKEN 
Hallo Jongens en Meisjes 

Op tweede paasdag hebben we een leuke activiteit  
Voor jullie bedacht 

PAASEIEREN ZOEKEN 

Met behulp van een schatkaart 

Als jullie zin hebben geef je op 
Jeugd.koningshof@gmail.com 

Daar staat ook de tijd en de startplaats op 
Sabrina, Esther & Sylvia 

Jeugd  
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Kleurplaat kan je inleveren op: Keizershof 14 of  Soestburg 9 

Naam    :………………………………………………… 

Adres    :…………………………………………………. 

Leeftijd :…………………………………………………. 
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Financieel jaaroverzicht 2008 van de  
Bewonersvereniging Koningshof 

Het financiële jaaroverzicht 2008, waaronder de balans, staat van baten en 
lasten, begroting 2009, opmerkingen bij financieel overzicht en het verslag 
van de kascommissie kunt u vinden opvragen bij de secretaris 
(secretariaat@wijk-koningshof.nl, 015-3697240). 
 
 Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 23 april a.s. zullen een 
aantal exemplaren van het financiële jaaroverzicht 2008 in geprinte vorm be-
schikbaar zijn. 
 
 J. (Jan) Zijp 
Penningmeester Bewonersvereniging Koningshof. 
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Uitnodiging  

voor de Algemene Ledenvergadering van de 

Bewonersvereniging Koningshof 

op donderdag 23 april 2009 

om 20.00 uur (precies) in Het Baken 

1. Opening 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2008 

 Op de website (www.wijk-koningshof.nl/archief.html) staat dit verslag. 
 
3. Financieel verslag over 2008  

 
4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 

 Jan Zijp (penningmeester) treedt af en is niet herkiesbaar. Voor deze 
 vacature draagt het bestuur Wim Langelaan voor. Tegenkandidaten die 
 zich beschikbaar willen stellen voor deze bestuursfunctie, kunnen zich 
 tot drie dagen voor de vergadering melden bij secretaris Erik de Goede.
 In het bestuur zijn er vacatures voor de werkgroepen Sport&Spel en 
 Woningen. Het bestuur heeft geen kandidaten voor deze werkgroepen. 

6A. Begroting voor 2009 

6B. Vaststellen contributie 2009 

 Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen. In 2009 bedraagt de 
 contributie € 7,- per jaar. 
7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

 Wijkblad en Internet-site 

 Wijkontwikkeling & Milieu 

 Sport en Spel 

 Materiaalbeheer 

 PC-contact 

 Jeugd 
 
8. Over de jongeren in de wijk 

 Manuel Lime Jongerenwerker STJJMH  (van 21.15 tot 21.45 uur)  
 
9. Rondvraag 

 

10. Sluiting 
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Nieuwjaarsreceptie 

Op 17 januari jl. is de nieuwjaarsreceptie van de Bewonersvereniging Ko-
ningshof gehouden. Zoals altijd, vond dat plaats in het sportcafé van Het 
Baken. Voorzitter Harry Junggeburt blikte nog even terug op het lustrumjaar 
2008, waarin de bewonersvereniging 30 jaar bestond. Dat is iets wat niet al 
te veel bewonersverenigingen lukt in Nederland. In 2008 zijn de nodige acti-
viteiten georganiseerd, met als hoogtepunt het wijkfeest van 20 september 
2008. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was het wijkfeest een groot suc-
ces, met activiteiten voor jong tot oud. 
 
Bij het wijkfeest werden er ook ballonnen opgelaten, waarvoor de prijzen bij 
de nieuwjaarsreceptie werden uitgereikt. De eerste prijs was voor Rowena 
Kuster. Haar ballon landde in Evreux in Frankrijk, dat zo’n 500 km van 
Pijnacker ligt! De tweede prijswinnaar heeft zich niet gemeld, waardoor er 
maar twee prijswinnaars waren. Bij de derde prijs, die voor Leightonn 
Steenvoorden was, hoort een leuk verhaal. Zijn ballon belandde in de 
Noordzee in de buurt van Westkapelle. Een voorbijvarend schip nam de 
moeite de ballon op te vissen uit zee. Een week later, toen ze weer aan wal 
waren, stuurde de kapitein van het schip “De Menkar” de kaart per post te-
rug. Op de foto staan Rowena, Leightonn en Esther de Ruiter van de werk-
groep jeugd. 
 
 Het bestuur 
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Wijkgericht werken door de gemeente  

Uit het leefbaarheidsonderzoek dat iedere twee jaar wordt gehouden in onze 
gemeente blijkt dat het goed toeven is in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. 
De inwoners ervaren de leefbaarheid beter dan gemiddeld in Nederland. Al-
leen als het gaat om verkeersoverlast en speelvoorzieningen zijn de inwoners 
minder tevreden. Ook zijn er verschillen per wijk. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp wil een stapje verder gaan en heeft de ambitie uitgesproken om de 
bestaande en nieuwe wijken te ontwikkelen tot excellente leefgemeenschap-
pen. Wijkgericht werken is hierbij de slogan die gehanteerd wordt. 
 
 In de Telstar is al enige aandacht besteed aan “wijkgericht werken”, maar 
wat is dat nu precies? Op hoofdlijnen komt het er op neer het “woonklimaat in 
de wijken samen met de bewoners te verbeteren”. Daarbij moet gedacht wor-
den aan de sociale samenhang in te wijk te bevorderen, het jeugdbeleid te 
stimuleren, vrijwilligerswerk te stimuleren, te letten op de bedrijvigheid in de 
wijk (lees kleine bedrijven en éénmanszaken), etc. Dit alles is in een gemeen-
telijk beleidsplan vastgelegd, dat eind 2008 door de raad is goedgekeurd. 
 
 Als Bewonersvereniging zijn we betrokken geweest bij de voorbereidingen 
van dit beleidsplan. Zo is er medio 2008 een speciale bijeenkomst geweest 
waar alle bewonersverenigingen uit onze gemeente uitgenodigd waren. Ook 
hebben we schriftelijk gereageerd op het conceptbeleidsplan. Uit de beant-
woording van onze vragen en opmerkingen blijkt dat men dit onderwerp zeer 
serieus neemt, want tot in detail is alles beantwoord. Onze reactie over deze 
beleidsnota was overigens positief.  
 
 Voor iedere wijk zal er een wijkplan gemaakt worden. Er wordt eerst een 
analyse van de wijk uitgevoerd, waarna prioriteiten geformuleerd worden. Dat 
wordt vastgelegd in een wijkplan. Er worden drie typen van wijken onder-
scheiden: “beheerwijken”, “intensief beheerwijken” en “ontwikkelingswijken”. 
Beheerwijken zijn wijken waar geen of weinig problemen zijn. De wijk moet 
schoon, heel, veilig en sociaal blijven. Bij wijken waar intensief beheer aan de 
orde is, is extra inspanning nodig om een bepaald onderdeel weer op orde te 
brengen. Het kan dan zowel gaan om de woonomgeving (groen, grijs, spelen) 
als om de sociale situatie op het terrein van bijvoorbeeld jongeren of ouderen. 
Ontwikkelingswijken zijn wijken waarin veranderingen (van onderdelen) van 
de bestaande fysieke en sociale structuur van de wijk nodig zijn. Deze veran-
deringen grijpen dieper in en duren langer. Deze etikettering van de wijken 
geeft een eerste indruk van hoe in die wijk de gemeente en betrokken instan-
ties wijkgericht zullen gaan werken. Wij verwachten dat onze wijk te zijner 
tijd in de categorie “beheerwijk” ingedeeld zal worden. Zo sprak de burge-
meester bij de opening van ons 30-jarig lustrumfeest lovende woorden over 
onze wijk. Hij had het zelfs over “de mooiste wijk van de gemeente!”. 
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Delfgauw is de eerste wijk waarvoor het wijkgericht werken concreet opge-
pakt is. In februari 2009 is dat gestart. Om het wijkgericht werken te laten 
slagen is een actieve bijdrage van bewoners essentieel. Daarom zal aan de 
inwoners van Delfgauw om nieuwe ideeën gevraagd worden, waarbij het zelfs 
mogelijk is dat de wijkmanager persoonlijk door de straat rijdt en bij mensen 
aanklopt. Wanneer onze wijk aan de beurt is, is nog niet bekend. 

 
 Of een wijk zich tot een excellente leefgemeenschap ontwikkelt, zal vooral 
blijken uit het tweejaarlijkse leefbaarheidsonderzoek in onze gemeente. Daar 
rollen immers “harde cijfers” uit. In maart 2009 zijn hiervoor weer vragenfor-
mulieren naar 3600 inwoners uit 16 wijken gestuurd, waaronder onze wijk. Bij 
voorgaande onderzoeken scoorde de wijk Koningshof steevast het hoogst qua 
ingevulde formulieren. Vult u deze keer uw formulier weer in? Alvast dank 
hiervoor! 
 
 Erik de Goede en Marijke de Wit 
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Koningshof volleybaltoernooi  

Op 3 maart 2009 jl. heeft weer de jaarlijkse editie van het Koningshof-
volleybaltoernooi plaatsgevonden. Het was de 28ste keer in het 31-jarige be-
staan van de Bewonersvereniging Koningshof dat dit toernooi werd gehouden. 
Negen teams streden om de grote wisselbokaal. Evenals in voorgaande jaren, 
stond de gezelligheid en sportiviteit weer voorop. Het is leuk om te zien hoe 
de betere teams rekening houden met de iets mindere teams. Het is echt een 
gezelligheidstoernooi. Hierdoor waren in alle wedstrijden vele leuke rally’s te 
zien en was er veel te genieten voor al het publiek dat naar de sporthal van 
Het Baken was gekomen. Op de prachtige foto van de 11-jarige Bart Langel-
aan is dat ook te zien. 
 
 Maar natuurlijk moet er een winnaar komen. Vorig jaar moest het Trecs team 
tot enige verrassing de titel aan Wispex laten. Dit jaar bleek er niemand op-
gewassen tegen hen en ging de bokaal weer naar Trecs. De brandweer uit 
Pijnacker bood zoals ieder jaar goed tegenstand, maar uiteindelijk waren onze 
brandweermannen van “Steeds Paraat” toch niet opgewassen tegen Trecs. De 
volledige uitslag is: 
         1. Trecs     16 ptn 
         2. Steeds Paraat    14 ptn 
         3.River Cracks I    11 ptn 
         4. Bergse Maatjes deel II  10 ptn 
 5.Het Baken     7 ptn 
 6.Bewonersvereniging Koningshof 7 ptn 
 7.Wispex I     5 ptn 
 8.River Cracks II    1 ptn 

   9.Wispex II     1 ptn 
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Wist u overigens dat bij het volleybaltoernooi: 
 Al in de eerste toernooiminuut Alwin Mensink uitviel met een flink   
 geblesseerde enkel? Hij is van ons woensdagavondteam dat mee                             
 deed onder de naam Het Baken. Het viel achteraf gelukkig mee. Vol
 gend jaar beter, Alwin! 
 
 Bekerhouder Wispex het dit jaar niet opnieuw kon waarmaken. 
 Daarom zette Hans Weerheim een nieuwe troef in: Wispex 2 ging 
 succesvol voor de poedelprijs.  
 
 Onze aspirant-penningmeester Wim Langelaan in het team van het 
 bestuur van Koningshof een aardig partijtje meespeelde en dat dit 
 zeker een versterking was. 
 
 De Bergse Maatjes deel II ondanks versterking met een paar net
 werkdames en good (old?) Peet de Bruin net niet in de prijzen vie
 len; maar het ging toch vooral om de gezelligheid? 
 
 Rivercracks I er met de 3e prijs vandoor ging en daarmee het sterk
 ste team uit onze eigen wijk was! Eigenlijk zijn zij dus de Konings
 hofkampioenen! 
 
 Steeds Paraat van de brandweer dit jaar de strijd om de 1e plaats 
 verloor en alweer van Trecs. 
 
 Het personeelsbeleid van de brandweer moet worden herijkt: men 
 was niet in staat een team samen te stellen met ten minste één  
 dame. 
 
 Het bestuursteam de beste prestatie ooit behaalde: met hulp van 
 wat extra talent in de vorm van Salam, Robert-Jan en Florian. Ge
 lukkig was ook Coby zo sportief om weer mee te spelen. 
 
 Hoe Rivercracks II ook zijn best deed, de poedelprijs aan hun neus 
 voorbij ging. 
 
 De organisatie ook dit jaar weer op rolletjes ging. Jammer dat onze 
 (sinds jaar en dag) toernooileider Hans zich ´s middags moest laten 
 vervangen. Maar hij kondigde aan volgend jaar weer van de partij te 
 zijn.  
 
 Ook na de prijsuitreiking het nog geruime tijd gezellig was in  het 
 café van Het Baken, waar de bar het druk had iedereen te voor
 zien van de nodige bitterballen, vlammetjes en passende drankjes. 
 
 Harry Junggeburt en Erik de Goede  
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STROOKJE NIEUWE LEDEN 

Ja ik word lid van de bewonersvereniging Koningshof 
Naam:……………………………………………………… ………… 
Voorletters:……………………………………………….…………. 
Adres:…………...…………………………………………….……… 
Postcode/ huisnummer:……..…………................... 
Plaats:…………...…………………………………………….……… 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
E-mail……………………………………..…………………………... 
 
Handtekening:……………..…………..Datum:…………….. 
 
(kosten per kalenderjaar € 7.00) 
 
Inleveren bij secretariaat: Geesterwijk 4 
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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 2008 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 zijn 
ook in 2009 en in 2010 van toepassing zijn, 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 2009 zijn de kosten als volgt: 

Prijzen in 2009, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de 

Bewonersvereniging 
Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 75,75 € 86,85 

Onderhoudsbeurt € 39,75 € 53,- 

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! 
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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 
aansprakelijkheid Voor het gebruik van de geleende materialen 

BARBECUE € 3,50   RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

BRANDWEERHUISJES € 5,00   RAD van AVONTUUR BOEKJE € 7,50  

SPRINGKUSSEN € 100,00   RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

STATAFELS € 4,00   SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 3,00  

Dr BIBBER € 5,00   SCHIETKAST               (automatisch) incl 1 BUKS € 30,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00   SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE 1 (met microfoon) € 30,00   SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GELUIDSINSTALLATIE 2 € 25,00   SCHOMMELBOOT € 10,00  

GOLFSPEL € 25,00   SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00   SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAART SPEL € 7,00   SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KAASSPEL € 10,00   STELTEN € 5,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) € 25,00   TREINTJE € 50,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand € 35,00   VIER op een RIJ € 10,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00   VIS SPEL € 5,00  

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

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 4,50   RAD van AVONTUUR € 10,00  

KOP van JUT € 50,00   SUIKERSPIN (incl 100 stokjes en suiker) € 50,00  

KRAMEN € 12,50   SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

MEGAFOON € 5,50   SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00   PARTY TENT € 20,00  

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 



26 Bewonersvereniging Koningshof 

 

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 20:00 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! 

Materiaalbeer is gesloten op 10 april 2009 

Openingstijden papiercontainer 


