
www.wijk-koningshof.nl    

 



2 Bewonersvereniging Koningshof 

 

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 
Aimée de Goede en Max Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2010 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING Postgiro nr. 3531985 ten name van 
bewonersvereniging KONINGSHOF onder 
vermelding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 

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

Redactie en advertenties wijk-

blad 

Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 

Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wilco Kronshorst (015 2144648) 
Wijkkontact 

Martha García Gómez (3612057) 
Jenny Wassenaar  
Werkgroep Jeugd 

Esther de Ruiter  (06 29435954) 
Sylvia van Reenen 
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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Lentekriebels 

Momenteel loopt de winter loopt op z’n eind en we hebben weer een 
behoorlijke hoeveelheid sneeuw gehad. Er leek zelfs even sprake te 
zijn van een Elfstedentocht. Nu hangt de lente al weer in de lucht en 
krokussen geven aan dat de natuur weer aan het ontwaken is. 
 
De bewonersvereniging heeft de afgelopen maanden niet in winter-
slaap doorgebracht en er zijn een aantal zaken voor de wijk opgepakt. 
Zo is er kennismakingsgesprek geweest met onze nieuwe wijkwethou-
der mevrouw J. van Egmond en kwam zij zelfs op onze nieuwjaarsre-
ceptie langs om onze andere vrijwillig(st)ers te ontmoeten.  
 
Als gevolg van de crisis moet ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
haar uitgaven terugschroeven en is er een inspraakavond geweest 
over de gemeenschappelijke bezuinigingen. Vanuit de bewonersvere-
niging hebben we deze avond bijgewoond en waarschijnlijk zal de 
subsidie die wij ontvangen iets worden verlaagd. 
 
Na maanden van werk is de herinrichting van de Delflanddreef begin 
maart afgerond. De Rivierenlaan is nu aan de beurt en dat zal beteke-
nen dat er voor de bewoners rondom de Rivierenlaan soms enige 
overlast zal zijn. 
 
Zo aan het begin van het jaar wordt ook de financiële balans opge-
maakt en we hebben in 2010 wat  meer uitgegeven dan we hebben 
ontvangen. Deze overschrijding was overigens ook begroot. Onze 
penningmeester zal de betreffende cijfers op de jaarvergadering toe-
lichten. 
 
 Voor 2011 hebben we weer een aantal activiteiten op het programma 
staan zoals het volleybaltoernooi, de trimloop en de Halloween. We 
hopen er met u weer een mooi jaar van te kunnen maken! 
 
 Meindert Wiersma 
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Uitnodiging  

1. Opening 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2010 
Op de website (www.wijk-koningshof.nl/archief.html) 
staat dit verslag. 

 3. Financieel verslag over 2010  
De financiële stukken kunnen bij de secretaris opge-
vraagd worden. 

 4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

 5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 
Erik de Goede (secretaris) treedt af en is herkiesbaar. 
Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een 
bestuursfunctie kunnen zich tot drie dagen voor de ver-
gadering melden bij secretaris Erik de Goede. 

 6. Begroting 2011 en vaststellen contributie in 2011 
Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen. In 
2011 bedraagt de contributie dan € 7,- per jaar. 

 7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 
 Wijkblad en Internet-site 

 Wijkontwikkeling & Milieu 

 Sport en Spel 

 Materiaalbeheer 

 Jeugd 

 8. Rondvraag 

 9. Sluiting 

 Vanaf 21.15 uur: Presentatie  

 Paul Geluk en Sjef Kickken spreken over “Wateroverlast in  
kruipruimtes”, gevolgd door informele borrel in het café van Het 
Baken. 
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Financieel jaaroverzicht 2010   

We zijn inmiddels al weer een poosje onderweg in 2011 en dat bete-
kent voor de penningmeester dat de jaarstukken over 2010 opgesteld 
moeten worden. Sinds het aantreden van mijn penningmeesterschap 
zijn een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd. Voorheen hadden we 
de bankrekeningen van onze vereniging verspreid over twee banken, 
inmiddels hebben we alleen nog maar rekeningen bij de ING. Alle be-
taalgegevens kunnen eenvoudig gedownload worden en verwerkt in 
EXCEL en in dat programma kunnen de gegevens vlot gerubriceerd 
worden. Ook de secretaris en voorzitter ontvangen van mij gedurende 
het jaar enkele keren een bijgewerkt overzicht van de financiële stand 
van zaken.  Bij het maken van de jaarcijfers worden ook de gegevens 
van de subadministratie van materiaalbeheer aan de jaarcijfers toege-
voegd. 
 
 
In 2010 zijn in totaal 1.080 financiële transacties uitgevoerd en deze 
zijn in de staat van Baten en Lasten in 32 verschillen posten gerubri-
ceerd. Van iedere rubriek zijn de details makkelijk te achterhalen en 
te controleren. De meeste boekingen vonden plaats onder de rubriek 
“contributie”. Het boekjaar 2010 is afgesloten met een record aantal 
leden van 684  
Een andere vereenvoudiging van de administratie is dat er geen over-
lopende posten meer nodig zijn zoals “nog te betalen kosten” of “nog 
te ontvangen baten”. Dit maakt de jaarcijfers een stuk overzichtelij-
ker. 
 
   
In 2010 hebben we ingeteerd op ons vermogen, wat conform de be-
groting is. Er zijn in 2010 enkele grote eenmalige uitgaven geweest bij 
materiaalbeheer zoals een nieuwe steiger en een geluidsinstallatie. 
Ook het wijkfeest heeft voor extra uitgaven gezorgd. Voor 2011 is een 
begroting gemaakt waarbij de inkomsten en de uitgaven gelijk zijn. 
 
  
De financiële administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een 3-
koppige kascommissie. Dit jaar werd de kascommissie gevormd door 
Jan-Willem Arnold, Bart Jeroen Bierens en Eric van Broekhoven.  
Vervolg op pag 10 
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Vervolg van Pag 9 

Het financiële jaaroverzicht 2010, waaronder de balans, staat van ba-
ten en lasten, begroting 2011, opmerkingen bij financieel overzicht en 
het verslag van de kascommissie kunt u vinden opvragen bij de secre-
taris (secretariaat@wijk-koningshof.nl, 015-3697240). Tijdens de ko-
mende Algemene Ledenvergadering op 21 april a.s. zullen een aantal 
exemplaren van het financiële jaaroverzicht 2010 in geprinte vorm 
beschikbaar zijn. 
  
Bij de verspreiding van het volgende wijkblad zal tevens een brief 
worden bijgevoegd met het betalingsverzoek voor de contributie van 
2011 
 
 Wim Langelaan 
 Penningmeester 
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Oranjehof 

Bij het bejaardenhuis Het Hofland staan de aanleunwoningen momen-
teel leeg. Deze woningen worden “Oranjehof” genoemd en daar heb-
ben tot eind 2010 bejaarden gewoond. Deze aanleunwoningen zijn 
eigendom van woningbouwvereniging Rondom Wonen. 
 
Rondom Wonen heeft een taak om kwetsbare groepen in de samenle-
ving te voorzien van woonruimte en de betreffende aanleunwoningen 
van de Oranjehof wilde men hier ook voor gebruiken. Als huurder was 
de stichting Fonteyenburg naar voren geschoven en deze stichting 
zou patiënten met een GGZ classificatie in deze woningen onder gaan 
brengen. 
 
Nadat bleek dat dit ging om mensen met een historie van alcohol en 
drugsverslaving en een mogelijk strafrechtelijke achtergrond, ont-
stond de nodige commotie in de omliggende wijken. Dit heeft tot di-
verse gesprekken met de gemeente geleid en heeft erin geresulteerd 
dat de stichting Fonteyenburg van de baan is en dat de gemeente nu 
in samenspraak met de wijken, Rondom Wonen en Pieter van Foreest 
zoekt naar een passende toepassing van deze woningen. Pieter van 
Foreest is de eigenaar van het gebouw waarin het Hofland is geves-
tigd. 
 
In  gesprekken met de gemeente is door de betreffende bewonersver-
enigingen duidelijk aangegeven dat het woongenot van de inwoners 
van de omliggende wijken niet in gevaar mag komen. Dit is door de 
gemeente als zodanig ook bevestigd. Er vinden nu gesprekken plaats 
met de gemeente om te definiëren welke groepen van bewoners voor 
Oranjehof voor de omwonenden acceptabel zijn. 
 
De discussie loopt dus nog steeds. Het gaat voor de bewoners van de 
omliggende wijken de goede kant op. Zodra we meer informatie heb-
ben,  zullen wij dat kenbaar maken. Vanzelfsprekend kunt u ook via 
de Telstar of Telstar-Online goed op de hoogte blijven. 
 
 Meindert Wiersma 
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Informatieavond over “Veiligheid in de wijk”  

De bewonersvereniging zal voor de zomervakantie een thema-avond 
over veiligheid organiseren in Het Baken. Een deskundige namens de 
politie en een deskundige op het gebied van hang- en sluitwerk zullen 
dan nader ingaan op de preventiemogelijkheden. Wij lazen in de Tel-
star van 9 maart dat  de gemeente ook voorlichtingsavonden wil orga-
niseren, omdat de teller dit jaar (eind februari) al op zestig inbraken 
staat tegenover totaal 140 in 2010. Wij verwijzen voor preventietips 
ook naar de website van de gemeente. 
 
Voorlopig vragen wij u verdachte omstandigheden onmiddellijk te 
melden aan de politie. Schroom hierbij niet. Wij blijven het vreemd 
vinden dat deze inbrekers in onze toch dichtbevolkte wijk - zonder ge-
zien te worden - zomaar hun gang kunnen gaan. Vooraf inspecteren 
zij vast en zeker de omgeving, ook overdag! 
 
Zodra wij een datum hebben vastgesteld hiervoor, zullen wij het op 
onze website zetten. Via de Telstar zullen wij ook dit aankondigen. Wij 
verzoeken u daarom met enige regelmaat onze website te bekijken. 
 
 Marijke de Wit 
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Inbraakgolf in Pijnacker-Nootdorp en ook in onze wijk 

Omdat onderstaand bericht in de Telstar van 23 februari u misschien 
is ontgaan en omdat de inbraakgolf wel heel dicht bij ons huis komt, 
plaatsen wij deze tips ook in ons wijkblad. 
 
 

Evenals in de gehele gemeente heeft ook de wijk Koningshof de af-
gelopen tijd te maken met veel inbraken. Het is dus van groot be-
lang om uw ogen open te houden en verdachte omstandigheden di-
rect te melden bij de politie (0900-8844). Het is goed om uw woning 
eens te bekijken door de ogen van een inbreker. U kunt uw huis vei-
liger maken door eenvoudige maatregelen te nemen. Die zijn:  
 
 

 Tips om woninginbraak te voorkomen 

• Zorg voor het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk op deu-
ren  

• en ramen. 

• Zorg voor een CQ-strip aan de sluitzijde van een (voor)deur. 

• Gebruik de sloten op deuren en ramen ook echt, ook al bent u  

• maar kort weg. 

• Zorg dat uw houtwerk van deuren, ramen en sponningen in goe- 

• de staat zijn    

• Zorg voor een goed en vrij uitzicht op de woning door bomen en  

• struiken laag te houden en het hebben van goede verlichting  

• om de woning. 

• Zorg dat er geen opklimmateriaal bij de woning aanwezig is,  

• zoals ladders, huisvuilcontainers enz. 

• Zorg dat waardevolle goederen niet van buitenaf zichtbaar zijn. 

• Hang geen touwtje uit de brievenbus. 

• Doe de deuren op het nachtslot als u weggaat of naar bed gaat. 

• Haal de sleutels uit het slot en zorg dat de sleutels niet te zien      

• zijn. 

• Leg geen sleutel onder de deurmat, op de deurpost of op een  

• zichtbare plek. 

• Laat genoeg licht branden, zodat het lijkt alsof u thuis bent. 

• Doe uw gordijnen overdag open.          Vervolg op 17 

•  
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Vervolg van pag 15 

 

Met een gerust gevoel op vakantie? 

• Vraag buren, familie of een kennis om op uw huis te letten. 

• Controleer of alle ramen en deuren afgesloten zijn en de sloten 

•  niet stuk zijn. 

• Zorg dat het lijkt of er iemand thuis is. 

• Laat niet weten dat u op vakantie bent via uw voicemail,  

• e-mailassistent of via social media (Hyves, Twitter, Facebook, …). 

• Houd de gordijnen open en laat te planten voor de ramen staan. 
 

• Vraag iemand of hij de brievenbus regelmatig leegt en laat te  

• post neerleggen waar deze van buitenaf niet te zien is. 

 

 Tot zover de berichtgeving uit de Telstar. 
 

 Marijke de Wit 

Activiteiten in 2011  

Jeugd 

De werkgroep Jeugd is ook in 2011 weer van alles van plan. Vast on-
derdeel is hierbij Halloween, dat dit jaar op 29 oktober zal plaatsvin-
den in het Frotterbos.  

Wijkontwikkeling 

De werkgroep wijkontwikkeling houdt zich bezig met de dagelijkse za-
ken die in de wijk spelen. Ook in 2011 zal veel aandacht uitgaan naar 
de “herinrichting van de wijk”. Zo wordt gestart met de herinrichting 
van de Rivierenlaan en zijstraten. Verder zijn er tal van andere onder-
werpen als de verkeersveiligheid, hondenpoep, regulier onderhoud 
door de gemeente, die ook nauwgezet in de gaten gehouden zullen 
worden. 

Wijkcontact 

Bij bijzondere familiegebeurtenissen bij leden van de bewonersvereni-
ging, zowel bij positieve (geboorte, huwelijk of jubileum) of negatieve 
(ziekte, overlijden) en andere zaken (nieuwe buren), wil de bewoners-
vereniging haar betrokkenheid tonen. Daarvoor zorgt de werkgroep 
wijkcontact. Als er in de buurt een reden is voor het tonen van betrok-
kenheid, dan vragen wij bewoners ons daarop te attenderen en een 
email te sturen naar wijkcontact@wijk-koningshof.nl.  
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Redactie/website 

De werkgroep redactie zorgt er ieder jaar voor dat vier keer per jaar 
een wijkblad verschijnt. Dat zal in 2011 niet anders zijn. Via onze 
website www.wijk-koningshof.nl houden wij u ook op de hoogte van 
wat er speelt in de wijk. 

Materiaalbeheer 

Ook in 2011 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, 
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. Zie 
www.wijk-koningshof.nl en klik dan in de colofon op 
“materiaalbeheer”. 

Sport&spel 

De werkgroep Sport&Spel organiseert ook in 2011 een “Koningshof 
volleybaltoernooi”. Op 3 april zal dat plaatsvinden. Dit is de 30ste keer 
dat er een (jaarlijks) volleybaltoernooi georganiseerd is. Daarnaast zal 
begin september de “Koningshof trimloop” weer gehouden worden. 

 
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. 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 volleybal gespeeld. Enthousiaste 
sportievelingen van elk niveau zijn welkom. Kom gewoon woensdag-
avond eens naar de sportzaal in Het Baken om de sportieve sfeer te 
proeven! 
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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 
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Wijkontwikkeling 

Stand van zaken herinrichting fase 4  

Fase 4 omvat de Regge, het Volkerak, de Zaan en de Rivierenlaan 101 
t/m 121 en 148 t/m 176. De nutsbedrijven Eneco en Dunea zijn eind 
februari begonnen met de werkzaamheden. Ook is een aantal bomen 
al gekapt. Komende tijd zal de bestrating in het achterste deel van de 
Regge tot de brug naar de scholen worden opengebroken. De scholen 
zijn geïnformeerd, zodat die op hun beurt de ouders weer in kennis 
kunnen stellen van een omlooproute naar de brug en de scholen. Het 
verkeer wordt voorlopig via de Zaan omgeleid.  
De aannemer voor de riolerings- en bestratingswerkzaamheden was 
bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet geselecteerd. Het is 
echter wel de bedoeling, zodra de nutsbedrijven circa 50% van het 
werk hebben gedaan, de aannemer hierop aansluit. Volgens de laatste 
prognose is fase 4 over een jaar afgerond. 

Delflanddreef 

De nieuwe Delflanddreef ligt er. Nagenoeg precies volgens planning 
ondanks de vorstperiode in december. De gemeente streeft ernaar 
nog in het vroege voorjaar de nieuwe beplanting aan te brengen en 
daar waar nodig de verloren gegane planten te vervangen. Ook zullen 
de perken schoongemaakt worden. Aan het begin van de Delfland-
dreef is in de straatstenen 30 (km) gemarkeerd om extra duidelijk aan 
te geven dat het om een 30 km straat gaat! De bewonersvereniging is 
zeer tevreden met het resultaat en heeft de gemeente dan ook ge-
complimenteerd. Ook zijn we blij met de ondergrondse glascontainer. 

Beplanting fase 1, 2 en 3 (gebied aan weerskanten Delfland-

dreef) 

De gemeente is al begonnen met het aanvullen en/of vervangen van 
planten in de groenvoorzieningen op de woonerven in het gebied rond 
de Delflanddreef. Een groot aantal planten 
en struiken was niet voldoende aangeslagen en/of inmiddels verloren 
gegaan. Ook moeten her en der groenstroken aangevuld worden.  
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Maximum snelheid woonerven / Viktor-veiligpoppen 

In onze wijk, maar vanzelfsprekend ook elders in de gemeente, kom 
je op sommige woonerven ‘slowmannetjes’ tegen. Helaas is het nog 
steeds nodig om bewoners en bezoekers erop te attenderen dat op 
woonerven rustig (maximaal 15km) gereden moet worden. Een aantal 
bewoners heeft gevraagd of de bewonersvereniging deze poppen 
eventueel wil aanschaffen en vervolgens uitlenen aan leden via onze 
materiaal uitleen service. Het bestuur heeft echter besloten aan dit 
verzoek niet te voldoen. Het is van mening dat de bewoners van een 
straat deze gezamenlijk zouden kunnen aanschaffen. Het aan een ket-
ting leggen is wel aan te bevelen. Overigens hebben wij dit verzoek 
doorgespeeld naar de gemeente, die hierop afwijzend heeft gerea-
geerd, omdat het voor haar ondoenlijk is. 
 

Bezuinigingen/fietsbrug Popelenburg 

In verband met de bezuinigingen zal deze brug voorlopig niet ten uit-
voer komen. De gemeente heeft echter de aanleg van deze brug 
alsnog op de prioriteitenlijst gezet. Deze prioriteitenlijst is door B en 
W opgesteld vanwege de bezuinigingen en de tengevolge daarvan te 
maken keuzes door de gemeenteraad, het hoogste rechtscollege van 
de gemeente. In de komende maanden moet de raad besluiten, welke 
projecten op deze lijst doorgang vinden en welke  vooralsnog sneuve-
len c.q. worden uitgesteld.  
 

Om tot weloverwogen beslissingen te komen, zijn de politieke partijen 
een maatschappelijke dialoog aangegaan met burgers en maatschap-
pelijke organisaties en heeft een paar duizend inwoners een enquête-
formulier ontvangen.  
 

 Marijke de Wit 

Iedere maandag, 
woensdag en vrijdag 

Materiaaluitleen in Het Baken 

  

Zondag 3 april Koningshof volleybaltoernooi 

Donderdag 21 april Algemene ledenvergadering en 

presentatie over “vocht in kruipruimtes” 

N.t.b. Informatieavond over veiligheid 

Dinsdag 6 september Koningshof trimloop 

Vrijdag 28 oktober Trick-or Treat 

Zaterdag 29 oktober Halloween 

Zondag 4 december Sinterklaas 

Activiteitenkalender 
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Vervanging van dakpannen 

In het vorige wijkblad hebben wij een oproep gedaan om het pro-
bleem van poreuze dakpannen in onze wijk te inventariseren. De pro-
blematiek blijkt heel lokaal te zijn. We hebben alleen reacties ontvan-
gen uit de Peizerdiep, het Volkerak en de Regge. In de Peizerdiep was 
het probleem het meest urgent, want aldaar is een heel blok van be-
woners ingegaan op de offerte van het bedrijf Geraerds uit Breda. Dit 
bedrijf hadden we in het december-wijkblad al genoemd.  
 
In de Volkerak is het opvallend dat alleen de huizen met oneven huis-
nummers problemen hebben. Een blok van 6 (of zelfs wel 9) aaneen-
gesloten huizen laat de dakpannen vervangen. De huizen met even 
nummers zijn blijkbaar anders gelegen, want die hebben blijkbaar 
geen problemen. Ook de bewoners van de Volkerak zijn in zee gegaan 
met het bedrijf Geraerds. Hopelijk kunnen die de werkzaamheden uit-
voeren voordat de straten opgehaald worden in het kader van de ver-
vanging van het diepriool. 
 
De overige geïnteresseerden dienen op individuele basis te beslissen 
of ze de dakpannen laten vervangen. Voor het bedrijf Geraerds maakt 
dat niet zoveel uit, omdat ze volgens eigen zeggen zo goedkoop zijn 
dat er zelfs bij een groepsactie heel weinig van de prijs af zal gaan. 
Per dag zijn ze in staat de dakpannen van één huis in z’n geheel te 
vervangen. 
 
Hiermee eindigt ook de bemoeienis van de bewonersvereniging bij de-
ze actie. Zoveel hebben wij overigens niet gedaan. De bewoners van 
de Peizerdiep hadden immers zelf een grondig onderzoek uitgevoerd 
en waren met Geraerds uit Breda op de proppen gekomen. 
 
Alles nu overziend, blijken zo’n 15 huizen problemen te hebben met 
poreuze dakpannen en soms al lekkages. Dit zijn de aantallen die bij 
ons bekend zijn. Voor een wijk als de onze, met honderden huizen 
met dakpannen, valt dat aantal mee. Aan de andere kant staat vast 
dat andere huizen in de toekomst ook problemen zullen krijgen. Voor 
een wijk met inmiddels zo’n 30 tot 35 jaar oude woningen is dat geen 
gewaagde voorspelling.  
 
 Erik de Goede 
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Wateroverlast in kruipruimtes;  

presentatie bij de ledenvergadering 

In het vorige wijkblad heeft onze wijkbewoner Paul Geluk een uitge-
breid stuk geschreven over het probleem van wateroverlast in kruip-
ruimtes. Hij is toen ingegaan op de verschillende opties die er zijn om 
dit tegen te gaan. De mogelijkheden zijn zand, lichte ophoogmateria-

len als Bims en Chips, schelpen, kalkkorrels en folie onder de vloer. 

Op onze website vind u uitgebreide informatie van Paul hierover. 
 

Omdat ons niet bekend was in hoewel huizen in onze wijk dit pro-
bleem speelt, hebben we in het december-2010 een oproep gedaan. 
Inmiddels hebben meer dan twintig personen interesse getoond. 
Daarom hebben de besloten in aansluiting op de algemene ledenver-
gadering een informatieavond te organiseren over dit onderwerp in 
Het Baken. Hoe we dit precies zullen inkleden, weten we nog niet. Zo-
wel Paul Geluk als Sjef Kickken zijn bereid een bijdrage te leveren. De 
ledenvergadering is van 20:00 tot 21:00 uur. Dus op donderdag 21 
april van 21:15 tot 22:00 uur is er een informatiebijeenkomst 
over wateroverlast in kruipruimtes. 
 

Degenen die interesse hebben getoond, zullen persoonlijk uitgenodigd 
worden. Anderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Komt u ook? 
 

 Erik de Goede 
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Impressie nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie op 22 januari was bijzonder geanimeerd. Onder 
de vele aanwezigen waren onze wijkwethouder mevr. J. van Egmond, 
ex-voorzitter Harry Junggeburt en erelid Eep van Dijk met echtgenote 
Rita. In zijn speech blikte voorzitter Meindert Wiersma nog even terug 
op de vele activiteiten uit 2010: Met Halloween, een wijkfeest, een 
volleybaltoernooi, een trimloop en een gezinsfietspuzzeltocht was het 
een geslaagd jaar. Ook het vele werk bij materiaalbeheer en wijkont-
wikkeling werd aangestipt. In 2011 staan wederom vele activiteiten op 
het programma, waar u elders in dit wijkblad meer over kunt vinden. 
 

Tevens werden de prijzen uitgereikt van de ballonnenwedstrijd bij het 
wijkfeest. Jessy Molenaar en Marit Elferink waren de gelukkigen en 
staan samen met onze voorzitter op de foto. Jessy heeft een 
“gelukkige hand” met ballonnen, want op Koninginnedag was hij ook 
al in de prijzen gevallen met een ballonnenwedstrijd! 
 

Na de uitreiking van de prijzen bleef het nog lang gezellig in Het Ba-
ken! 
 

 Het bestuur 
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Kleurplaat 
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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 2011 is  
€ 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekos-
ten en voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet 
vaak voorkomt, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij 
onvoorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze 
tarieven voor 2011 zijn gelijk aan die van 2012 en in 2013, 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 Ro-
wito. 
 

 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 adverten-
tie 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 
jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verhol-
pen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden (voor 
 € 25,50), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkos-
ten worden niet in rekening gebracht. Voor 2010 zijn de kosten als volgt: 
 

 

 
 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verba-
kel 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 schoorsteenve-

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2011, 

inclusief 6% BTW 

Voor leden van de Be-

wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 78,80 € 89,50 

Onderhoudsbeurt € 41,40 € 54,60 

Onderhoudscontracten 
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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 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
***PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

*** GELDT NIET VOOR   STRAATKORTING  

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

Dr BIBBER ? 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  

ZENUWSPIRAAL € 5,00  RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

ROOKMACHINE INCL ½ L  Vloeistof € 10,00  SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 4,00  

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

GELUIDSINSTALLATIE ( met draadloze Mic) € 50,00  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 achterwand € 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) € 5050  SUIKERSPIN (incl 50 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  DICO VERLICHTING € 25,00  
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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 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

Nieuw 

Op de homepage van onze gemeente (zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl) of via onze eigen website www.wijk-konigshof.nl kunt u 
rechtstreeks doorklikken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vra-
gen, verzoeken en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, 
speelterreinen, overlast, schades, vernielingen etc. doorgeven aan de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente meldingen (er is sprake van 
direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen 
echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de storings-
dienst, tel: 015 - 369 22 81. U kunt na de toon uw bericht inspre-
ken. Dan wordt u teruggebeld. Het is onze ervaring dat het Meldpunt 
wijkbeheer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 
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