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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. 
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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 2012 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:  
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anmime@hetnet.nl 
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Werkgroep Sport & Spel 
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Materiaalbeheer  
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Donkere dagen 
Het is koud en guur en de zon laat zich begin december weinig zien. 
De dagen worden ook weer korter en een groot deel van het leven 
speelt zich af in het donker. Als we dan terugkijken op het afgelopen 
jaar en alvast vooruitblikken op 2013, dan is er ook niet veel reden 
om zaken zonnig in te zien. 
 

De crisis manifesteert zich in alle lagen van de economie en van links 
en rechts komen de berichten over faillissementen en tegenvallende 
resultaten. Schraalhans is keukenmeester en dat belooft weinig 
goeds. Daarnaast neemt de tolerantie zichtbaar af en zijn vrijwilligers 
op het voetbalveld hun leven al niet meer zeker. Het lijkt wel of de 
voorspellingen van de Maya kalender uit aan het uitkomen zijn. 
 

Bij de bewonersvereniging hadden wij dit jaar te maken met het over-
lijden van Marijke de Wit. Marijke heeft zich tien jaar met hart en ziel 
voor onze vereniging ingezet en in het bijzonder voor het groen in de 
wijk. Met veel waardering kijken wij daarop terug. 
 

Dan glijden vanzelf mijn gedachten weer naar deze mooie wijk, waar 
Sinterklaas begin december met veel plezier vele kinderen en volwas-
senen heeft verblijd, waar de Koningshofloop weer een succes was en 
waar de vereniging weer de bewoners heeft ondersteund in het on-
derhoud van hun woningen. 
 

Een wijk waar de vrijwilligers een leuke wijnproef avond met elkaar 
hadden en waar een mooi 2013 voor de deur staat met een feestelijke 
verjaardag van de vereniging. Dan wordt ik weer blij van binnen en 
kijk uit naar bergen sneeuw met de kerst en stapels oliebollen die met 
champagne worden weggespoeld.  
 

Fijne kerstdagen en de beste wensen voor een fantastisch 2013. Voor 
de bewonersvereniging is dat een jubileumjaar, want dan bestaan wij 
35 jaar. 
 
Meindert Wiersma 
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Ledenaantal 

Ook dit jaar hebben zo’n 600 wijkbewoners de contributie overge-
maakt, waarvoor dank! In de afgelopen jaren bent u van ons gewend 
dat de leden hiervoor een aardigheidje ontvangen. Onze penning-
meester is er ook dit jaar weer in geslaagd een leuke en nuttige gad-
get te bedenken tegen een lage prijs. De leden hebben een handig 
notitieboekje ontvangen. In het weekend van 20 en 21 oktober heb-
ben onze leden een gadget ontvangen. Dit geeft ook het belang aan 
van het tijdig overmaken van de contributie. Als u dat pas aan het 
eind van het jaar doet, wat natuurlijk altijd mag, dan loopt u de gad-
get mis. Wij hebben dit jaar veel leuke reacties ontvangen over dit 
notitieboekje. Zo hebben wij ook iemand met dit boekje in onze lokale 
supermarkt gesignaleerd  

Het is altijd een enorme klus voor onze penningmeester om alle 
adressen te achterhalen. Alle 591 leden, die medio oktober de contri-
butie overgemaakt hadden, hebben inmiddels de gadget ontvangen. 
Het kostte moeite om de laatste adressen te achterhalen, Wij hebben 
zelfs via Internet en Facebook gezocht en het is uiteindelijk gelukt om 
iedereen een gadget uit te reiken! 
 

Alle leden ontvangen deze decembereditie van het wijkblad. Dit is af-
gesproken tijdens de algemene ledenvergadering van april 2012. Net 
zoals in 2011 ontvangen alleen onze leden dit wijkblad. De andere 
drie wijkbladen (in maart, juni en september) zijn wel huis-aan-huis 
verspreid. 
 
Het bestuur 
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Wijkontwikkeling 

De afgelopen maanden was er bij de verbindingen naar en van onze 
wijk het nodige aan de hand. Om te beginnen werd onlangs de Tuin-
dersweg in gebruik genomen. Lange tijd een verloren streep asfalt, 
maar nu een stuk gebruiksgemak voor de wijkbewoners en voor ieder-
een die de wijk bezoekt. 
 

Voetgangers en (brom)fietsers 
hebben sinds kort een tweede 
brug om van Koningshof naar   
Keijzershof te gaan en omge-
keerd. De brug kreeg al de infor-
mele naam ‘Frotterbrug’ (een ge-
volg van de Halloween evenemen-
ten in onze wijk). Niet iedereen is 
blij met de brug. De toekomst zal 
leren hoe de verdeling van baten 
en lasten in de praktijk zal uitpak-
ken. 
 

De RandstadRail heeft ons dorp kwalitatief hoogwaardig openbaar ver-
voer gegeven. Het lawaai blijkt voor de ‘langswonenden’ echter tegen 
te vallen. Klachten – ook vanuit onze wijk – hebben geleid tot activi-
teiten van de vervoerders HTM en RET en enkele betrokken gemeen-
ten. Het hoe en wanneer slijpen van de rails blijkt hier een heel be-
langrijke factor. Hierover is bij ‘light-rail’ veel minder kennis dan bij 
het klassieke spoor. Er is nu besloten om een speciaal meetprogram-
ma uit te voeren, dat moet leiden tot meer kennis, beter slijpen en 
minder geluidsoverlast. Op drie locaties zal gemeten gaan worden, te 
weten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Pijnacker. Overal 
speelt dezelfde problematiek. Momenteel wordt uitgezocht waar in 
Pijnacker het beste gemeten kan worden. 
 

Tot slot nog een andere zaak. Recent ontvingen (veel) bewoners in 
onze wijk een nieuwsbrief in de bus met informatie over de herin-
richting en de aanleg van nieuwe riolering in Koningshof-West. Bin-
nenkort beginnen de voorbereidingen op papier van fase 5 
(Peizerdiep, Oosterdiep en Rivierenlaan). Medio volgend jaar hoopt de 
gemeente dan over een voorlopig ontwerp met de bewonersvereniging 
en met de bewoners van dit deel van Koningshof te overleggen. De 
eerste spade zal op zijn vroegst eind volgend jaar de grond in gaan. 
 
Steven Duursma 
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Gescheiden afval in Koningshof 

In het vorige wijkblad moesten we melden, dat het Ryck-filiaal bij 
Het Baken plotseling was gesloten. In de afgelopen maanden is er 
een flink debat in de gemeenteraad geweest over de wenselijkheid 
om met het Ryck-experiment door te gaan. Uiteindelijk is besloten 
om dat niet te doen en in de plaats daarvan een onderzoek te doen 
hoe wel het doel van 65% afvalscheiding kan worden gerealiseerd. 
Bovendien moet dat gebeuren op een zo gebruikersvriendelijke en 
kosteneffectieve manier. 
 

Vanuit het bestuur hebben we er bij de gemeente meteen op aange-
drongen dat bij Het Baken weer zo snel mogelijk plastic gescheiden 
kan worden weggegooid. Wij kregen snel een toezegging op dit punt 
en bovendien zou dan onze aanvullende wens om alle afvalcontai-
ners (dus ook die voor glas en textiel) op het parkeerterrein een 
plaats te geven, kunnen 
worden gerealiseerd. In-
middels is alles op orde. 
Wel willen wij graag een 
tweede container voor 
plastic afval, want het 
aanbod van plastic afval 
in onze wijk is groot. 
 
Wij zijn ervan overtuigd 
dat onze wijkbewoners 
milieubewust zijn en 
daarom graag hun afval 
willen scheiden. Eveneens 
dat ze het belangrijker 
vinden, dat ze dat op een gemakkelijke manier kunnen doen 
(wegbrengen bij Het Baken of inzameling huis aan huis), dan dat ze 
een heel kleine financiële vergoeding zouden kunnen krijgen door 
daar speciaal mee naar de sportvelden in noord of naar de winkels 
aan de Klapwijkseweg te gaan. 
 

De papiercontainer bij Het Baken – die mede door vrijwilligers vanuit 
de bewonersvereniging wordt beheerd – krijgt door dit alles zijn ou-
de functie weer volledig terug. 
 

Steven Duursma 
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Kortingsbonnen 

Brasserie en Restaurant Brocante 

Gratis 1 fles huiswijn naar keuze rood of wit 

Bij een diner van 4 personen 

Bij inlevering van deze bon. 

Emmapark 88, tegenover de ingang van de Rabobank 
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Stratenpuzzel bewonersvereniging  
Koningshof 

Leer uw wijk kennen door het oplossen van de onderstaande woord-
zoeker. Zoek in onderstaande puzzel 20 straten op uit onze wijk, 10 
uit de omgeving van de Delflanddreef en 10 uit de omgeving van de 
Rivierenlaan. In deze woordzoeker staan de straten van links naar 
rechts (2 keer), van boven naar beneden (3 keer), van rechts naar 
links (6 keer), van onder naar boven (3 keer) en diagonaal (6 keer). 
Als de twintig straten zijn weggestreept blijven er letters over die in 
ongewijzigde volgorde een zin vormen die iets met onze wijk te ma-
ken heeft. 
 

Op basis van deze informatie moet deze puzzel op te lossen zijn. De 
oplossing is zeer zeker niet eenvoudig. Vanaf 2 januari zal op onze 
website de namen van de 20 straten bekend gemaakt worden 
(www.wijk-koningshof.nl). Vanaf dat moment zal het puzzelen een-
voudiger worden. De oplossing kan ingeleverd worden bij Erik de 
Goede, Geesterwijk 4, of per e-mail (secretariaat@wijk-
koningshof.nl). 
 

Onder de goede oplossingen die ingeleverd zijn vóór 2 januari wordt 
een cadeaubon van € 50,- verloot. Onder de goede oplossingen die 
zijn ingeleverd vanaf 2 januari t/m 15 januari wordt een cadeaubon 
van € 25,- verloot. Uitslag en naam van de prijswinnaars zal vanaf 
16 januari worden vermeld op de website. 
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oplossing 

Ingeleverd door:  
Naam       ……………………….. 
Adres       ……………………….. 
Datum     ………………………… 
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NLdoet op 15 en 16 maart 2013  

Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2013 “NLdoet”. Dit 
is de grootste vrijwilligersactie van Nederland, waar duizenden orga-
nisaties in het land aan meedoen (www.NLdoet.nl). NLdoet zet vrij-
willige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag
(deel) de handen uit de mouwen te steken. Vrijwilligers zijn het 
kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat 
daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de sa-
menleving zijn. Daarnaast draagt NLdoet bij aan een goed imago 
van het vrijwilligerswerk. Ook laat NLdoet zien hoe leuk vrijwilligers-
werk kan zijn! 
 

In 2012 werden er 17 klussen aangeboden door 14 organisaties in 
Pijnacker, zie http://www.vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl. Het 
zou erg leuk zijn als in 2013 ook in Koningshof meegeklust wordt. 
Heeft u een leuk idee? Laat het ons dan weten, aan wijkcon-
tact@wijk-koningshof.nl. 
 

Jenny Wassenaar en Martha García-Gómez  

Wijkactie voor het reinigen van ventilatie-
systemen  

Op 1 oktober is RCO-Ventilatie uit Delft begonnen met het reinigen 
van het ventilatiesysteem in huizen in de wijk Koningshof. Op de on-
derstaande twee foto’s kunt u het verschil zien hoe het er bij de se-
cretaris uitzag. Waarschijnlijk weten maar weinigen dat een ventila-
tiesysteem zo vol kan zitten met stof! Als je een probleem niet kan 
zien, dan denk je er 
eigenlijk ook niet 
over na. 
 
 
 
 
 
Ruim vijftig huizen uit de wijk hebben meegedaan, waardoor wij van 
een succes kunnen spreken. Eind oktober is deze wijkactie afgerond. 
Voor meer informatie over het reinigen van uw ventilatiesysteem 
verwijzen wij naar http://www.stofomovernatedenken.nl. 
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Scheurvorming in muren? 

Enkele bewoners van onze wijk hebben ons geattendeerd op scheu-
ren die in de afgelopen jaren in de muren van hun huizen zijn ont-
staan. Zij hebben een ernstig vermoeden, dat deze het gevolg zijn 
van de trillingen die veroorzaakt worden door grondtransporten 
i.v.m. de herinrichting van onze wijk en door heiwerkzaamheden aan 
de rand van Koningshof. Overleg met de gemeente over veroorzaak-
te schade heeft tot niets geleid. Het achteraf leveren van een bewijs 
is heel lastig en bijzonder kostbaar. 
 
Omdat er in Koningshof-West in de komende jaren nog verder groot-
schalig zal worden heringericht en de riolering zal worden vervan-
gen, is in het bestuur het volgende besproken: 
Wij willen graag zo goed mogelijk weten hoeveel bewoners denken, 
dat bij hen in de afgelopen jaren scheuren in de muren zijn ont-
staan als gevolg van werkzaamheden in en om onze wijk. En na-
tuurlijk ook hoe ernstig de schade is (doorgeven aan ste-
ven.duursma@xs4all.nl). 

Gewapend met deze informatie willen wij in ons overleg met de ge-
meente aan de orde stellen of de werkzaamheden zo kunnen 
worden uitgevoerd dat het scheurrisico wordt beperkt. En verder 
dat wordt gemeten hoe ernstig de trillingen zijn. 

Bewoners geven wij het advies om voor de aanvang van grootschali-
ge werkzaamheden (fase 5 Peizerdiep, Oosterdiep en Rivieren-
laan zijn als eerste aan de beurt) hun huismuren buiten en bin-
nen te fotograferen). 

 
Steven Duursma 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

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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Vrijwilligersavond bij Tante Boefie 

Op vrijdagavond 16 november was er een zeer geslaagde wijnproef-
avond voor onze vrijwilligers bij Tante Boefie. Het was leuk om te 
zien dat velen van onze vaste kern van vrijwilligers aanwezig waren, 
meestal vergezeld van echtgenoot of echtgenote. Tijdens de wijn-
quiz werden wij op heel leuke en informatieve wijze door vinoloog 
Pieter Paul Maassen (www.radder.nl) bijgepraat over de vele ver-
schillende wijnen. Onze ex-voorzitter Harry Junggeburt bleek 
een wijnkenner te zijn, maar werd bij de wijnquiz net afgetroefd 
door Ineke Donck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is de eerste keer dat wij iets dergelijks georganiseerd hebben 
voor onze vrijwilligers, en dit smaakt (letterlijk en figuurlijk) naar 
meer. Paul en Jenny, bedankt voor het organiseren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Bestuur 
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Impressie “Werk in Uitvoering” 

In onze wijk Koningshof is op 6 en 7 oktober voor de vierde keer 
“Werk in Uitvoering” gehouden. Dit werd georganiseerd door Lieke 
Boere en Janneke van Kan. In negen huizen in de wijk (en een beet-
je erbuiten) was er werk te zien van schilders, beeldhouwers, en ie-
mand met kalligrafisch- en knipwerk. Op zondag waren er twee mi-
niconcerten te beluisteren. Voor de eerste keer was deze gebeurte-
nis via het wijkblad bekend gemaakt aan de leden van wijkvereni-
ging Koningshof. De organiseren waren daar in eerste instantie een 
beetje huiverig voor, omdat zij geen idee hadden hoeveel mensen 
erop af zouden komen. Het was gezellig druk, waar de aankondiging 
in het wijkblad ook wel een beetje bij geholpen zal hebben. Alle 
deelnemers kijken terug op een zeer geslaagd weekend en iedereen 
was blij met de belangstelling uit de wijk. 
 

Dat het weer ook nog meewerkte was natuurlijk een cadeautje. Er 
zijn veel geïnteresseerde bezoekers geweest en er hebben zich 
al vier potentiële nieuwe deelnemers gemeld! De bedoeling is dat er 
in de toekomst iedere twee jaar een ”Werk in Uitvoering” zal plaats-
vinden. Als er in de wijk mensen zijn die ook willen laten zien waar 
ze mee bezig zijn, dan kunt u contact zoeken met Anja Brand 
(info@anjaranja.nl). 
 

Er waren vele prachtige uitingen van 
kunst te bewonderen. Dan is het mis-
schien niet erg gepast om één kunst-
werk extra aandacht te geven, maar dat 
doe ik toch. Er was namelijk een kunst-
werk dat opviel door de grootte, de een-
voud en het verrassingseffect. Op de 
Eikenduinen stond (en staat nog 
steeds!) een “gebreide boom”. Op de 
foto ziet u links Nel van Meurs, die het 
meeste heeft gebreid, met daarnaast 
een dochter en een kleindochter. De 
boom staat in het midden. Met dank aan 
Linda Vaandering voor het aanleveren 
van de foto. U kunt deze boom dus nog 
steeds komen bewonderen! 
 

Erik de Goede 
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Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie is zo’n moment om vrijwilligers te bedanken 
voor alles wat er in het afgelopen jaar gedaan is. Ook in 2012 heb-
ben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereniging ingezet. 
Daarom nodigen wij u en uw gezin graag uit voor een informele 
nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en een drankje 
willen we graag met u terugkijken op 2012, maar vooral vooruitblik-
ken op 2013. De nieuwjaarsreceptie van de bewonersvereniging Ko-
ningshof wordt gehouden op: 
 

zaterdag 12 januari 2013 van 15.00 tot 17.00 uur bij C`est la 
vie Hazelaarplein achter Tout le Monde 
 

Niet alleen de vrijwilligers, maar uiteraard alle leden zijn van harte 
welkom. Wij hopen u dan ook op 12 januari te ontmoeten! 
 

Het Bestuur 

Sinterklaas in Koningshof 

Ook dit jaar heeft Sinterklaas 
onze wijk weer vereerd met een 
bezoekje. Dit jaar kwam de sint 
al op 2 december en had hij de-
ze keer een vrouwelijke piet bij 
zich. Een vijftal leden van de be-
wonersvereniging werd bezocht 
en werd overladen met peperno-
ten en ander snoepgoed. Dit 
werd door iedereen, en vooral 
de kinderen, erg op prijs ge-
steld. De familie Brand kwam zelfs met een zeer originele reactie in 
de vorm van een rijm: 
 

U gaf een goede hint,  
voor het bezoek van de Sint. 
Wellicht kunt u hem nog bijtijds laten weten, 
dat we heerlijk van de pepernoten hebben gegeten.  
Zo’n bezoek in deze tijden,  
kon ons echt verblijden. 
Terwijl op televisie de sterren gaan ranken, 
wilt u dan namens ons de Sint, zijn Piet en fotograaf bedanken!  
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35-jarig jubileumfeest in 2013  

In 2013 bestaat de Bewonersvereniging Koningshof 35 jaar. Daar 
mogen wij best trots op zijn. Het is niet veel bewonersverenigingen 
gegeven om zo lang te blijven bestaan. Je ziet dat bewonersvereni-
gingen na zo’n 5 a 10 jaar meestal een moeilijke periode hebben. 
Dan zijn de aanloopproblemen van de wijk meestal achter de rug en 
wordt het enthousiasme minder. Ook in onze wijk trad er na zo’n tien 
jaar een dip op. In 2008, in het jaar van het 30-jarig jubileum, heb-
ben wij dat in een historisch overzicht beschreven. 
 

Onze bewonersvereniging is in al die jaren gelukkig blijven bestaan. 
Ons unieke materiaalbeheer heeft daar zeker aan bijgedragen. In ons 
gemeente zijn er sowieso vrij veel bewonersverenigingen met een 
lange historie. In een gemeente met zoveel inzet voor vrijwilligers-
werk is dat op zich ook niet zo’n verrassing. 
 

Ons jubileumjaar 2013 zullen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Hoe wij dat zullen inkleden, weten wij nog niet. Binnenkort gaan de 
bestuursleden een keer brainstormen hierover. Leven er in de wijk 
overigens nog leuke ideeën hierover? Dan horen wij die graag van u. 
 

Het bestuur 
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Volleybaltoernooi in 2013 

Hierbij nodigen wij u uit om net als voorgaande jaren weer mee te 
doen met ons Koningshof volleybaltoernooi in 2013. Momenteel is 
nog niet bekend op welke datum het volleybaltoernooi gehouden zal 
worden. Wij verwachten dat het in maart 2013 zal zijn. Het zal voor 
de 32ste keer zijn dat dit toernooi gehouden is. Volgend jaar bestaan 
wij 35 jaar, wat betekent dat er bijna ieder jaar een volleybaltoer-
nooi gehouden is!  
 

Het doel van het toernooi is om in een gezellige sfeer volleybal te 
spelen, waarbij ook de contacten weer eens kunnen worden aange-
haald. De plaats van handeling is de sporthal in Het Baken. 
 

In 2012 pakte ’t Zooitje de beker weer terug, die ze in 2011 kwijt 
waren geraakt. Zullen bijvoorbeeld T-recs of de brandweer er deze 
keer wel in slagen ’t Zooitje een pootje te lichten? 
 

Het programma en bijbehorende overige informatie wordt ongeveer een week van 
tevoren rondgestuurd. 
 

Voor vragen en aanmelding graag even contact opnemen met: 
 Wim van Wijk,  Bergse Maas 39,  tel. 015-3697626 
 E-mail : wjvanwijk@kabelfoon.nl 

Inschrijfformulier Koningshof volleybaltoernooi  

Teamnaam  

Contactpersoon (teamleider)  

Adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Volleyballers en Badmintonners gevraagd 
Iedere woensdagavond wordt er van 19:00 tot 20:30 uur gevolley-
bald en gebadmintond in de sporthal van Het Baken. Er is ruimte 
voor enkele nieuwe leden, zowel voor het volleybal als voor het bad-
minton. Als u interesse heeft, dan kunt u altijd een keer komen kij-
ken op de woensdagavond. Voor meer informatie kunt u ook Wim 
van Wijk (015-3697626) bellen. 
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Interesse voor deelauto’s in Koningshof? 

Autodelen wordt steeds populairder. Wat is autodelen? Bij autodelen 
maak je gebruik van speciale deelauto’s die op speciaal gereserveer-
de parkeerplekken in de buurt geparkeerd staan. Met een abonne-
ment kun je als inwoner of bedrijf 24 uur per dag een deelauto re-
serveren. Met een chipkaart open je de gereserveerde auto en kun 
je hem gebruiken. Je betaalt voor het abonnement en de gereden 
ritten. Op deze manier worden uw autokosten variabel en maakt u 
waarschijnlijk vaak een bewustere keus om de auto te laten staan. 
Wellicht neemt u dan vaker de fiets of het openbaar vervoer, of gaat 
u thuiswerken. Dat is gunstig voor uw portemonnee en het milieu.  
 

Onze gemeente probeert ook het gebruik van deelauto’s te bevorde-
ren, zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/Ruimte-voor-
deelautos-in-PijnackerNootdorp.htm. Deelauto’s hebben immers een 
positief effect op de mate van het autogebruik, de parkeerdruk en 
de luchtkwaliteit. Om een deelautoplaats te realiseren, is een mini-
mum aantal abonnees nodig. Personen die zich bij de gemeente als 
belangstellende aanmelden, worden doorverwezen naar Green-
wheels of naar andere aanbieders. Maar omdat Greenwheels in Pijn-
acker al enkele abonnees heeft, lijkt deze aanbieder het meest 
kansrijk. Een andere aanbieder is overigens “Wheels for all”, die 
weer anders werkt dan Greenwheels. Zie hiervoor de site  
autodate.nl. 
 

Greenwheels werkt als volgt: als er voldoende abonnees zijn in een 
wijk, dan overwegen zij er een auto neer te zetten. Dit kan eerst 
een auto zijn zonder vaste plek op proef en daarna een vaste plek, 
centraal in de wijk. Greenwheels bepaalt dit dus zelf. De gemeente 
legt alleen op verzoek van Greenwheels een plek aan en heeft daar-
bij invloed op de precieze locatiekeuze. Het is dus zaak om te be-
werkstelligen dat zo veel mogelijk mensen zich daadwerkelijk aan-
melden als abonnee.  
 

Daarom wil onze gemeente graag weten of er meer belangstelling is 
voor deelauto’s. Bij de gemeente hebben zich inmiddels enkele be-
langstellenden gemeld, waaronder ook één persoon uit onze wijk. 
Wij vermoeden dat er veel meer geïnteresseerden in onze wijk zijn. 
Wie laat in Koningshof zijn of haar milieubewuste hart spreken en 
meldt zich ook aan? Laat het onze gemeente dan weten via 
info@pijnacker-nootdorp.nl of via telefoonnummer 14 015 (t.a.v. de 
heer Molenaar). 
 

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

Volg ons op  

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

 Wijkkoningshof 
 

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

 

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

twitterprofiel. 
 

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

Extra vrijwilliger(s) gezocht voor wijkcontact 
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De energierekening (deel 6) 

Op basis van de Europese klimaatdoelstellingen moet in 2020 in Ne-
derland 20% van de energie duurzaam opgewekt worden. Ook de 
CO2-uitstoot moet met hetzelfde percentage verminderd worden. 
Dat zijn ambitieuze doelstellingen.  
 

Er zijn ook veel andere redenen denkbaar voor Nederland om meer 
gebruik te maken van duurzame energie. Olie en gas worden steeds 
schaarser. Een toenemende vraag naar energie van de opkomende 
markten zal de prijzen opdrijven. Afhankelijk zijn van de Arabieren 
voor de schaarse olie en afhankelijk zijn van het Kremlin voor het 
schaarse gas is geen prettig vooruitzicht. Alleen dat al maakt zelf-
voorzienigheid in energie van groot belang. Kolen stoken om aan 
onze energiebehoefte te voldoen, heeft rampzalige gevolgen voor 
het milieu. Ook kernenergie is geen goed alternatief, omdat dit te 
onveilig is en omdat er nog geen goede oplossing is voor de opslag 
van het kernafval. Hoe mooi zou het zijn als Nederland in haar ener-
giehuishouding net zo onafhankelijk zou kunnen zijn als Zwitserland 
met haar waterkrachtcentrales.  
 

Op macroniveau is onze invloed beperkt tot het recht op het uitbren-
gen van een stem bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het milieu-
vraagstuk was echter nauwelijks een politiek item bij de laatste ver-
kiezingen. Op microniveau kunnen wij wel heel veel doen, bijvoor-
beeld energie besparen en zelf energie opwekken. In de periode van 
1 april tot 1 oktober is het mij gelukt om qua elektriciteitsgebruik 
energieneutraal te zijn. Dankzij mijn 16 zonnepanelen en dankzij 
een lange vakantie is mijn elektriciteitsmeter in deze periode met 81 
kWh teruggedraaid. Ik vind het heel plezierig om minder afhankelijk 
te zijn van een energieleverancier. 
 

Uit een ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis komt naar voren 
dat 68% van de woningbezitters belangstelling heeft voor zonnepa-
nelen. Er zijn inmiddels al heel wat bewoners bij ons in de wijk die 
daadwerkelijk panelen hebben aangeschaft. Andere wijkbewoners 
zijn nog veel fanatieker in energiebesparende maatregelen dan ik. 
Met elkaar kunnen we zo een mooie bijdrage leveren aan de ambitie 
van de 20% reductie van de CO2- uitstoot! 
 

Wim Langelaan 
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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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Wijkactie voor het vernieuwen van voegwerk 

Na onze oproep in het wijkblad van september hebben ongeveer 25 
personen interesse getoond om het voegwerk te laten vernieuwen. 
Wij hebben hiervoor drie bedrijven benaderd en hen om een offerte 
gevraagd. Uit de offertes hebben wij het bedrijf Van der Bijl Voeg-
werken Den Haag (http://www.werkspot.nl/profiel/j-c-van-der-bijl-
voegbedrijf) uitgekozen. Zij kwamen met een zeer scherpe offerte. 
De randvoorwaarden zijn ook prima: bijvoorbeeld 10 jaar garantie 
op het voegwerk en de werkzaamheden worden conform onze aan-
vraag uitgevoerd. Ook hebben wij de referenties nagetrokken. Bo-
vendien heeft dit bedrijf al werkzaamheden in onze wijk uitgevoerd 
en dat is prima gegaan. 
 
 

Wij hebben aan Van der Bijl Voegwerken de gegevens van de geïnte-
resseerden doorgespeeld. Dit betekent dat deze personen door hen 
benaderd zal worden voor een offerte. Met dank aan Theo Termos-
huizen en Herman Stikkel voor de ondersteuning bij het opstellen en 
beoordelen van de offertes. 
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Schoorsteenveger 
 

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

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

Onderhoud van de CV-ketel 

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

 
 

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

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

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2013, 
inclusief 21% btw 

Voor leden van de Be-
wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 82,55 € 95,60 

Onderhoudsbeurt € 44,65 € 58,- 

Onderhoudscontracten 
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MATERIAALBEHEER 

UITLEEN 

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

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

BETONBOORMACHINE ** € 35,00 

BETONBOORHAMER **  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00 

GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00 

HOGEDRUKSLANG € 25,00 

KAMERSTEGER € 25,00 

KRUIWAGEN € 15,00 

LADDER € 25,00 

LIJMKLEMMEN € 15,00 

OOIEVAAR € 20,00 

PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00 

PLAFONDSTEUNEN € 15,00 

ROLSTEIGER € 100,00 

SLEGGER € 15,00 

STEEKWAGEN € 15,00 

TAPIJTREINIGER * € 35,00 

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00 

WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 
BIJTELS BETALEN 

 

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

voor het gebruik van de geleende of gehuurde  
materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

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

Nieuw Generator 

AANHANGWAGEN 20,00 

ABRAM/SARAPOP 5,00 

BARBECUE 3,50 

DISCO VERLICHTING 25,00 

DOELSCHOPPEN 10,00 

DOELSHOPPEN KLEIN 5,00 

Dr BIBBER 25,00 

ELEKTRO GENERATOE 25,00 

FEESTVERLICHTINGEN 10,00 

GELUIDSINSTALLATIE 25,00 

GELUIDSINSTALLATIE 2 (met microfoon) 50,00 

GOLFSPEL 25,00 

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

KAART SPEL 5,00 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 
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KAASSPEL 10,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) 25,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand 35,00 

KINDER KOP van JUT 15,00 

KINDER RAD van AVONTUUR 5,00 

KOGELTJES          (doosje van 300 st.) 4,50 

KOP van JUT 25,00 

KRAMEN 10,00 

MEGAFOON 5,00 

ONDERUIT SPEL 10,00 

Party Tent KLEIN 15,00 

Party Tent GROOT 50,00 

MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

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

RAD vanAVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st.) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl. 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st.) 1,50 

SCHIETTENT    (incl. 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr. 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr. 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

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

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks 10,00 

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks 20,00 

TREINTJE 50,00 

VIER op een RIJ 10,00 

VIS SPEL 5,00 

ZENUWESPIRAAL 5,00 
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