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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
secretariaat@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 2014 wordt waarschijn-
lijk 8,50 Euro per huishouden (na ALV). Lid 
worden kan door 8,50 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 (3697240) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie, advertenties wijkblad 
Erik de Goede  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 
Bas Lijster en Michelle de Lange 
Wijkkontact 
Jenny Wassenaar (06-19930218) 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 
Sylvia van Reenen 06-53497329 
Anne v/d Berg 06-3194168 
Jeugd.koningshof@gmail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 
milieu 
Steven Duursma (3696810) 
steven.duursma@xs4all.nl 
Werkgroep Sport & Spel 
vacature 

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  
Magazijn (3696605) 
open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

Leo Donck (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 42622292) 
materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl 

leodonck@scarlet.nl 

Woningen 
Anneke Haak 

Advertentietarieven  
per jaar = 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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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 

Partytent KLEIN 15,00 

Partytent 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 van AVONTUUR 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 (Ex 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 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden  
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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 

 Generator € 25,— per periode, excl. brandstof 

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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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 ELEKTR *** € 35,00 

WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 
BIJTELS BETALEN 

 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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Onderhoudscontracten 

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 van maandag tot vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur. 
 

Het tarief voor 2014 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal. Dit is in-
clusief BTW, administratiekosten en voorrijkosten. Als u een tweede 
rookkanaal heeft, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn 
dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt be-
paald.  U dient zelf contact op te nemen met deze firma, 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 Fa. 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 onderhoudscontract wor-
den er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks twee sto-
ringen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkostenvrij) verholpen. Een me-
chanisch ventilatieonderhoud wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het 
CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 
2014 zijn de kosten als volgt: 

De prijzen zijn lager dan in 2013, omdat de btw verlaagd is. U ziet dat al 
bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt 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 schoor-

steenveger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2014, 
inclusief 6% btw 

Voor leden van de  
Bewonersvereniging 

Voor  
niet-leden 

Onderhoudscontract € 73,80 € 85,50 

Onderhoudsbeurt € 39,65 € 51,90 

Mechanisch ventilatie € 23,85 € 24,35 
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Lentekriebels  

Op het moment dat ik de woorden zoek om het voorwoord te schrij-
ven, schijnt de zon over het balkon de kamer in. De lente is vroeg be-
gonnen dit jaar. Eind maart schijnt de zon al volop en worden wij ver-
wend met temperaturen die naar de 20 graden gaan. 
 

Deze lente staat voor een nieuw begin van de bewonersvereniging. Er 
komt namelijk een nieuwe voorzitter, omdat uw huidige voorzitter is 
verhuisd naar het centrum van Pijnacker. Daarmee komt deze felbe-
geerde positie vrij. Tijdens de komende algemene vergadering zal 
door het bestuur een kandidaat-voorzitter worden voorgesteld aan de 
leden, wat niet wegneemt dat andere kandidaten zich kunnen aanmel-
den. 
 

De Olympische Winterspelen hebben ons verwend met een ongekende 
medaillescore en er waren ook een aantal verrassende winnaars. De 
bewonersvereniging heeft ook een groot aantal winnaars kunnen lau-
weren tijdens de vrijwilligersavond bij ‘De Drie Heeren’. Er werden 
verschillende soorten bier geproefd en de winnaar van de kerstpuzzel 
werd bekend gemaakt. 
 

Voor het komend jaar kijken we weer uit naar de prestaties van onze 
voetballers in Brazilië. Dichter bij huis kijken we ook weer uit naar een 
mooi nieuw jaar met tal van uitdagingen voor de bewonersvereniging. 
Er wordt al weer druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de Hallo-
ween, het wijktoezicht bouwt verder aan de veiligheid in de wijk en er 
wordt ook weer druk gewerkt aan de leefbaarheid in de wijk. 
 

Het was een genoegen en een eer om in de afgelopen jaren uw mooie 
vereniging als voorzitter te mogen vertegenwoordigen. Ik kijk terug 
op een prettige en positieve samenwerking met een grote groep en-
thousiaste vrijwilligers, die er aan bijdragen dat deze wijk zo fantas-
tisch is om in te wonen. 
 

Ik wens u allen een prachtige lente en een schitterende zomer en 
wens de nieuwe voorzitter veel plezier in de samenwerking met de 
vrijwilligers bij het verder bouwen aan deze mooie bewonersvereni-
ging. 
 

Meindert Wiersma 
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Financieel resultaat 2013 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik zojuist de kascontrole achter de 
rug. Een driekoppige commissie heeft de over 2013 gevoerde admi-
nistratie gecontroleerd. De belangrijkste uitgaven van onze bewoners-
vereniging waren de kosten van materiaalbeheer, het wijkblad, het 
wijkfeest en het sporten in Het Baken. De belangrijkste inkomsten 
waren de contributie, de opbrengst van het oud papier en de subsidie 
van de gemeente. Over 2013 hebben we een klein overschot van € 
264,- geboekt. Dit was echter het laatste jaar dat wij de volledige ge-
meentesubsidie hebben ontvangen ter grootte van € 2.476,-. In 2014 
zal de subsidie worden gehalveerd en in 2015 zullen wij geen subsidie 
meer ontvangen. Hierdoor zal de contributie, die sinds het eurotijd-
perk op € 7,- staat, waarschijnlijk worden verhoogd naar € 8,50 in 
2014 en € 10,- in 2015 en de daaropvolgende jaren. Ik gebruik het 
woord waarschijnlijk, omdat deze contributieverhoging nog moet wor-
den goedgekeurd bij de komende algemene ledenvergadering. In ver-
gelijking met andere wijkverenigingen hebben wij de afgelopen jaren 
een lage contributie gehad, die nu door het wegvallen van de subsidie 
noodgedwongen wordt verhoogd. Andere bewonersverenigingen zul-
len waarschijnlijk hetzelfde doen. 
 

Het ledental van onze vereniging is in 2013 afgesloten met een re-
cordaantal van 696! In totaal 591 leden zijn beloond met een gadget 
als dank voor een tijdige betaling. 101 leden betaalden pas na één of 
meerdere rappelverzoeken en negen leden zijn als wanbetaler afge-
voerd. Het betaalverzoek voor 2014 zal tegelijk met het wijkblad van 
juni worden verspreid. Ook voor dit jaar proberen we weer een leuke 
gadget te regelen voor alle leden die tijdig betalen. 
 

Wim Langelaan, penningmeester 
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Uitslag kerstpuzzel 

In de kerstpuzzel 2013 werd wederom getoetst hoe het gesteld is met 
de stratenkennis van de bewoners van onze wijk. In een kerstboom 
met dertien takken moesten straatnamen ingevuld worden. Als de let-
ters van de stam van de kerstboom in de goede volgorde werden ge-
zet, dan leidde dit tot de volgende oplossing: “VRIJWILLIGERS”. Zoals 
u op onze website en in andere artikelen in dit wijkblad kunt lezen is 
het bestuur op zoek naar vrijwilligers. Als u een positieve bijdrage wil 
leveren aan onze wijk, meld u dan aan. 
 
De puzzel was zeker niet eenvoudig. Er waren tien inzendingen ge-
stuurd naar de onze secretaris, die allemaal goed waren. Onder deze 
goede inzenders is door loting een winnaar aangewezen. Piet Hoogland 
was de gelukkige winnaar. Tijdens de vrijwilligersavond is door onze 
voorzitter Meindert een cadeaubon van € 50,- aan hem overhandigd. 
 

Wim Langelaan 
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www.vanattenboek.nl 
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Uitnodiging 

voor de Algemene Ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Koningshof 

op dinsdag 15 april 2014 
om 20.00 uur in Het Baken 

1. Opening (om 20:00 uur) 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2013 
Op de website (www.wijk-koningshof.nl) staat dit verslag. 

3. Financieel verslag over 2013 

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 
Meindert Wiersma (voorzitter) treedt af en is niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt voor Herman Stikkel te benoemen tot voor-
zitter.  
Angelique Sörensen (redactie) treedt af en is niet herkiesbaar. 
Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een be-
stuursfunctie kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering 
melden bij secretaris Erik de Goede. 

6. Begroting voor 2014 

7. Vaststellen contributie 2014 
Voorgesteld wordt de contributie te verhogen met € 1,50 van-
wege de vermindering van de gemeentelijke subsidie. In 2014 
bedraagt de contributie dan € 8,50 per jaar. 

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 
 Wijkontwikkeling  Wijktoezicht       Wijkblad    

 Website                   Wijkcontact Sport en Spel 

 Materiaalbeheer Jeugd                Woningen  

9. Rondvraag 

        10.  Sluiting 

Vanaf 21.15 uur: Presentatie ’Hartveilig wonen’ 

           door Cees van der Ende 

Vanaf 22.00 uur: informele borrel in het café in Het Baken 
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Uitslag volleybaltoernooi 

Ook in 2014 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren 
of lenen bij ons Materiaalbeheer. Dit varieert van gereed-
schap (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 materiaalbe-
heer in de parkeergarage van het Baken; zie www.wijk-
koningshof.nl en klik dan op “materiaalbeheer”. 
 

De werkgroep Sport&Spel organiseert ook in 2013 een Ko-
ningshof volleybaltoernooi. Op 23 maart heeft dat plaatsgevon-
den. Dit was de 33ste keer dat er een (jaarlijks) volleybaltoer-
nooi georganiseerd is. Verder wordt er wekelijks badminton en 
volleybal gespeeld op de woensdagavond van 19.00 uur tot 
20.30 uur in Het Baken. 
 

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

Op zondag 23 maart is voor de 33ste keer het Koningshof volleybal-
toernooi gehouden. Met veel spelplezier werd hieraan door negen 
teams deelgenomen.  
De uitslag was: 
 

1. T RECS 
2. HET ZOOTJE 
3. BRANDWEER (helaas buiten de prijzen , 
4. er was niet de vereiste vrouw aanwezig)  
4      BESTUUR (3) 
1. HARDSTYLE RUNNERS 
2. WISPEXT 1 
3. RIVERCRACKES 
4. HET BAKEN 
9.     WISPEXT 2 
 
 
 
Wij kijken alweer uit naar het toernooi van volgend jaar! 
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Activiteiten in 2014 

Het jaar 2013 was een lustrumjaar voor de Bewonersvereniging Ko-
ningshof, omdat wij 35 jaar bestonden. Met veel plezier kijken wij te-
rug op de activiteiten in dat jaar. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan 
het Koningshoffeest, het Halloweenspektakel, het volleybaltoernooi en 
Trick-or-treat. Daarnaast waren er allerlei ‘serieuze’ activiteiten, zoals 
de start van het wijktoezicht, initiatieven op het gebied van energiebe-
sparing, de Frotterbrug, het herinrichting van de wijk en de afvalpro-
blematiek op het parkeerterrein van Het Baken. In dit artikel wordt 
kort toegelicht wat onze werkgroepen in 2014 van plan zijn. 
 

De werkgroep Wijkontwikkeling bestaat uit Steven Duursma, Paul 
van Winden en Paul Geluk, Henri Lansink en Piet Hoogland. De werk-
groep kwam in het afgelopen jaar drie keer bij elkaar en ook op ande-
re manieren waren de leden van de werkgroep actief. 
De volgende onderwerpen vormen een selectie van de activiteiten 
voor 2014: 
Het monitoren van de voortgang bij de herinrichting van de wijk 
(fase 5) en het contact met de gemeente hierover  

Scheurvorming in huizen als gevolg van grondtransporten i.v.m. 
vernieuwing riolering en herinrichting van onze wijk 

Geluidsoverlast van de RandstadRail 
Het gescheiden inzamelen van afval bij Het Baken 
De verwaarloosde staat van verschillende bruggetjes in onze wijk 
Het bestemmingsplan Tuindershof  
Wateroverlast in kruipruimten 

 

De werkgroep Jeugd zal in 2014 weer een Halloweenfeest organise-
ren. Aan de voorbereiding wordt momenteel al gewerkt. 
 

Nadat vorig jaar een start is gemaakt met het Wijkcontact in onze 
wijk, hopen wij in 2014 het aantal wijktoezichthouders te vergroten. 
Als u interesse heeft dan graag een e-mail sturen naar wijktoe-
zicht@wijk-koningshof.nl). 
 

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

 

www.wijk-koningshof.nl  9 

 

Wijkontwikkeling 

Sneller dan verwacht is men in het Rivierenlaan-gedeelte van onze wijk 
begonnen met fase 5 van de herinrichting. Vooruitlopend op de werk-
zaamheden in opdracht van de gemeente (riolering, bestrating en groen) 
worden in opdracht van de nutsbedrijven (elektriciteit en gas) al kabels 
en leidingen vervangen. De oude kabels en leidingen lagen onder bomen 
en struiken en die zijn voor het grootste deel gerooid. Hoe kaal en troos-
teloos kan een wijk daardoor worden! 
 

De gemeente heeft na het verwerken van o.a. ongeveer dertig vragen 
van bewoners een definitief ontwerp voor fase 5 vastgesteld en hoopt 
dat juni a.s. met zijn werkzaamheden zal worden begonnen. De Werk-
groep Wijkontwikkeling heeft de antwoorden op de vragen en de aanpas-
singen in het ontwerp kritisch bekeken en denkt dat er op dit moment 
geen aanleiding is voor actie. Recent heeft de gemeente een digitale 
nieuwsbrief over de herinrichting van Koningshof gepubliceerd, die je 
kunt vinden op de website van de gemeente: Wonen en Leven\Bouwen 
en Wonen\Herinrichtingsprojecten.  
 

Na heel veel drammen door de bewonersvereniging is bij Het Baken een 
derde container voor plastic afval geplaatst. Hoogst noodzakelijk, want 
zelfs drie containers blijken in de praktijk soms maar net voldoende of 
zelfs al te krap. 
 

Een aantal bewoners langs de Verlengde Europalaan heeft schriftelijk 
gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan Tuindershof. Het voor-
ontwerp duidt de Verlengde Europalaan namelijk ten onrechte aan als 
‘gebied ontsluitende weg’, net zoals de Tuindersweg! In lijn met eerder 
gemaakte afspraken zal dit moeten worden gewijzigd in 
‘erftoegangsweg’. 
 

De oorzaak van de verschrikkelijke stankoverlast bij een aantal wonin-
gen in de Rivierenlaan is nog steeds niet gevonden. Gelukkig is de ge-
meente na krachtig aandringen van bewoners nu wel actiever geworden 
met onderzoek naar mogelijke oorzaken. 
 

Wij hebben signalen gekregen dat in onze wijk kruipruimten onder de 
huizen vaker onder water staan dan vroeger. Dit kan nog niet het gevolg 
zijn van het niet langer onttrekken van enorme hoeveelheden grondwa-
ter bij DSM in Delft. Dat gaat pas vanaf 2016 in voorzichtige kleine stap-
jes gebeuren. Het inklinken van de grond onder onze huizen is nu daar-
om de meest waarschijnlijke oorzaak. Wanneer je bij je eigen huis veel 
vaker last hebt van een onder water staande kruipruimte, horen we dat 
graag (steven.duursma@xs4all.nl).  

Vervolg op pag. 10 
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Wijktoezicht 

Vervolg van pag. 9 
We krijgen namelijk graag een idee of er werkelijk sprake is van een 
flinke toename en of bepaalde gedeelten van onze wijk daar meer mee 
te maken hebben. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 

 
De winter is voorbij gegaan zonder sneeuw en ijs. Dat was voor de 
wijktoezichthouders wel prettig, want wij hebben zonder problemen 
onze rondes kunnen lopen. Toch merkten we dat het in de winter zo 
goed als verlaten kan zijn op straat. Door regelmatig met onze her-
kenbare hesjes de straat op te gaan, en hebben we er daarmee voor 
gezorgd dat er toch een zekere zichtbare aanwezigheid van wijkbewo-
ners was. Als ik onze verslagen terug lees, dan vind ik het meest op-
vallend dat wij de afgelopen tijd al vijf keer een bos sleutels aan de 
buitenkant van een voordeur hebben aangetroffen. Bij dezen dus de 
tip aan u om hier beter op te letten. Verder kunnen we gelukkig zeg-
gen dat we geen gekke dingen meemaken. En het is fijn dat we van 
onze mede wijkbewoners positieve reacties krijgen! 
 

Wat kan ik dan nog melden betreffende het wijktoezicht? Ten eerste 
doe ik wederom een oproep voor extra wijktoezichthouders. We kun-
nen met meer mensen namelijk ook meer rondes lopen en daarmee 
nog zichtbaarder worden in de wijk! Omdat u wellicht terughoudend 
bent omdat u zich niet voor een lange tijd wil binden of omdat u nog 
niet precies weet wat wijktoezicht inhoudt, hebben we het volgende 
bedacht. Loop eens een stukje met ons mee! U kunt zich opgeven 
voor een proefronde en dan zal u worden ingedeeld om (maximaal 
een uur) met een wijktoezichthouder-koppel mee te lopen. Het is 
daarbij handig als u aangeeft op welke dagen en tijden dit zou kun-
nen. Probeer het eens! En over meelopen gesproken: Binnenkort zal 
er via de gemeente worden aangeboden om een maatschappelijke 
stage te lopen bij het wijktoezicht programma. Wij zoeken een scho-
lier uit de wijk voor een stage die heel divers zal zijn. De details vol-
gen nog, maar de stage zal bestaan uit werk bij de gemeente, de poli-
tie en het meelopen met wijktoezichthouders. Opgeven voor een 
proefronde kan met een mailtje naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl. 
Dit adres kunt u ook gebruiken voor al uw vragen over wijktoezicht in 
Koningshof. 
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Op bezoek bij Letterop Reclamemakers 

Heeft u weleens op de belettering gelet van onze spullen van ons ma-
teriaalbeheer? Denk bijvoorbeeld aan de aanhangwagen, het vier-op-
een-rij spel, het voetbalspel, het golfspel en de grote versie van het 
Dokter Bibber spel? Dan moet u opgevallen zijn dat het ene er nog 
mooier uitziet dan het andere. Al deze belettering is geleverd door 
Letterop Reclamemakers (www.letterop.nl). 
 

Recent hebben wij een bezoek gebracht aan Letterop op de Binkhorst 
te Den Haag, om eens te zien hoe het maken van binnen- en buiten-
reclame in elkaar steekt. Een nieuwe wereld ging voor ons open. Van 
stickers, (auto)ramen, wanden, spandoeken, vlaggen, reclamezuilen 
tot gevels, zo ongeveer alles kan bedrukt worden. Heel vaak is weer 
een ander type plakfolie nodig, afhankelijk van de structuur en plak-
vermogen van de ondergrond. Zoals in zoveel bedrijfstakken, moet er 
tegenwoordig snel geleverd worden. Toen wij er waren, was er net 
een vraag binnengekomen om nog even 2000 posters met een heel 
speciale opdruk voor de Nu-
cleair Security Summit te 
maken. Het werd ons al snel 
duidelijk dat innovatie en 
flexibiliteit heel belangrijk 
zijn. Letterop laat al ruim 25 
jaar zien dat zij daartoe pri-
ma in staat zijn. Het was 
dan ook erg leuk om een 
kijkje te mogen nemen in de 
keuken van dit bedrijf. 
 

Het bestuur 
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Ook wil ik nog even kwijt dat de wij op straat wel eens worden ge-
vraagd naar informatie over een recente woninginbraak. Helaas zijn 
wij hier (meestal) niet van op de hoogte, omdat dit niet rechtstreeks 
door de politie aan ons doorgegeven mag worden. Wij hebben wel re-
gelmatig contact met het bureau van Pijnacker en we krijgen wel eens 
tips om extra op bepaalde zaken te letten. Verder zullen we het vooral 
van u moeten hebben, dus spreek ons gerust aan als u ons ziet lopen. 
Dat is meteen een bruggetje naar het feit dat u zelf ook alert kunt 
zijn. Ziet u iets verdachts in de wijk? Schroom dan niet om de politie 
te bellen. Bijvoorbeeld, u ziet een onbekend persoon al voor de derde 
keer binnen het uur uw straat inspecteren, of u hoort buiten het geluid 
van brekend glas en weet niet wat dit veroorzaakt heeft. Daar mag u 
gerust het nummer 112 voor gebruiken. Veel mensen denken dat dit 
alleen maar mag als u daadwerkelijk een inbreker een inbraak ziet 
plegen en dat u een boete krijgt als u om een andere reden 112 belt. 
Dit is dus niet het geval. 
 

Wie weet dat ik u nog eens op straat tegenkom. En als u naar buiten 
gaat, denkt u er dan aan om uw deuren en ramen te sluiten? En de 
sleutel niet in het slot te laten zitten. 
 

Wijktoezichtcoördinator Koningshof 

Matthijs de Boer 
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Cursus ‘Weerbaarheid’ voor  
wijktoezichthouders 

Voor onze wijktoezichthouders is het belangrijk de ‘juiste toon aan te 
slaan’ tegenover personen die aangesproken worden. Omgekeerd 
geldt hetzelfde als wijktoezichthouders op een ‘bijzondere’ manier 
aangesproken worden, bijvoorbeeld als iemand een grote mond opzet. 
Een juiste houding aannemen is best lastig, omdat je in veel verschil-
lende situaties kan belanden. 
 

Mede daarom is er op vrijdag 14 februari een cursus ‘Weerbaarheid’ 
gehouden in Het Baken. Hierbij waren de wijktoezichthouders van zo-
wel Klapwijk als Koningshof uitgenodigd. De cursus werd verzorgd 
door Raymond Straetemans en Yolanda Heijdel van Rayosports uit 
Delft (www.rayosports.nl). Hierbij kwam o.a. aan de orde hoe je ie-
mand kan aanspreken op ongewenst gedrag. Wat doe je als een wijk-
toezichthouder ziet dat iemand zich verdacht ophoudt bij een open-
staande tuindeur? Hoe dichtbij laat je iemand komen? Wat is een pret-
tige positie tot je gesprekspartner? Blijft die positie hetzelfde als er 
onverhoopt agressie in het spel komt? De manier van benaderen is 
hierbij heel belangrijk. In een rollenspel werden dergelijke situaties 
tijdens de cursusavond geoefend en werd besproken wat wel en niet 
goed was gegaan.  
 

Naast al deze praktische tips bood de avond ook de gelegenheid om 
de ervaringen van de wijktoezichthouders uit beide wijken met elkaar 
te delen. Al met al was het dus een erg geslaagde avond. Hopelijk 
heeft dit ertoe geleid dat de 
wijktoezichthouders zich nog 
zelfverzekerder door onze wijk 
lopen. Tot slot bedanken wij de 
gemeente voor het organiseren 
van deze cursusavond en de 
docenten van Rayosports voor 
de heldere uitleg over de vele 
communicatietechnieken! 
 

Matthijs de Boer  

en Erik de Goede 
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‘Steek energie in je woning’ groot succes 

Met de voorlichtingsavond op 18 november 2013 is de campagne 
‘Steek energie in je woning’ in Koningshof van start gegaan. Inmiddels 
hebben al ruim 80 wijkgenoten een energieadvies voor hun woning 
ontvangen. Vooral het groepsadvies waarbij een groep van tenminste 
vijf buren samen een gratis adviesgesprek krijgen bij een van de men-
sen thuis is erg populair. 
 

Aan de hand van het advies zijn inmiddels al meerdere opdracht voor 
bijvoorbeeld vloerisolatie en zonnepanelen verstrekt aan lokale onder-
nemers. Het is de verwachting dat hier nog veel aanvragen zullen vol-
gen. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de mogelijkheid om de 
uitvoering van projecten te combineren is er mogelijk nog extra voor-
deel te halen. 
 

Waarom ook al weer deze campagne? 
In de wijk Koningshof staan veel oudere woningen, waar kansen lig-
gen om energie te besparen. De gemeente wil inwoners uit deze wijk 
stimuleren en op weg helpen om maatregelen te nemen. Met de cam-
pagne hebben bewoners uit de wijk de mogelijkheid om gratis of te-
gen geringe kosten een energieadvies in te winnen van een energie 
adviseur. Een goede start voor het nemen van maatregelen aan de 
woning. Het loont om mee te doen, want eerdere deelnemers be-
spaarden gemiddeld zo’n 24% op hun stroom- en gasrekening. 
 

U kunt nog meedoen 
Het is nog niet te laat om ook mee te doen. U kunt u nog aanmelden 
voor een individueel adviesgesprek (eigen bijdrage € 30,-) of een 
groepsadvies voor tenminste 5 woningen. Aanmelden kan via het 
mailadres projectenergie@pijnacker-nootdorp.nl. Voor aanvullende 
informatie, zie http://energiekpn.nl/projecten/energieverbetering-
koningshof. 
 

Energiemanager Hilbrand Does 
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Oproep tot vrijwilligers  

Meldpunt Leefomgeving 

Bij ‘Meldpunt leefomgeving’ kunt u vragen en/of meldingen over zwerf-
vuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades, etc. doorgeven 
aan de gemeente. Het is te vinden op de homepage van de gemeente, 
zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Rechtsonder vindt u het logo van 
‘Meldpunt leefomgeving’. 
 
Wij merken dat de gemeente adequaat reageert op verzoeken die inge-
diend worden. Maak er dus a.u.b. gebruik van. Dit blijkt ook uit de cij-
fers. In 2013 ontving de gemeente bijna 3000 meldingen, waarvan 81% 
binnen tien werkdagen is afgehandeld! Hierbij moet opgemerkt worden 
dat niet alle verzoeken binnen tien werkdagen afgehandeld kunnen wor-
den. Zo hadden wij begin januari aangemeld dat de glijbaan op de Geer-
bron tijdens Oud en Nieuw vernield was. Men antwoordde toen dat het 
herstel enige maanden zou kunnen duren, omdat onderdelen besteld 
moesten worden. Binnen één maand was de glijbaan overigens hersteld! 
Kortom, maak s.v.p. zoveel mogelijk gebruikt van ‘Meldpunt leefomge-
ving’! 
 
Het bestuur 

Bij de bewonersvereniging kunnen wij graag nog enkele handen gebrui-
ken. De activiteiten worden eigenlijk door een (te) kleine groep van 
vrijwilligers uitgevoerd. Heeft u interesse om voor uw wijk de handen 
uit de mouw te steken, aarzel dan niet om met ons contact op te ne-
men (secretariaat@wijk-koningshof.nl). Naast iemand voor de ledenad-
ministratie (zie elders in het wijkblad) kunnen wij ook bij andere werk-
groepen versterking gebruiken. Bijvoorbeeld bij wijkcontact, de redac-
tie, bij PR-activiteiten of bij het organiseren van wijkacties. U kunt zelf 
aangeven waar uw interesse ligt. Dan is er een goede kans dat dit inge-
past kan worden tussen de andere activiteiten. Alvast bedankt! 
 
Het Bestuur 
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Vacature voor de ledenadministratie 

De afgelopen vijf jaren heb ik binnen het bestuur de functie waargeno-
men van penningmeester en ledenadministrateur. Omdat ik vanaf 1 
januari jl. een nieuwe baan heb, neemt deze dubbelfunctie te veel tijd 
in beslag. Als bestuur zijn wij daarom op zoek naar iemand die de le-
denadministratie wil gaan bijhouden. 
 

Voor deze vacature van ledenadministrateur zijn de volgende punten 
van belang. 

• Aan de hand van een lijst met de binnengekomen betalingen houdt 
u de ledenadministratie van bijna 700 leden bij in een Excel-bestand. 

• Jaarlijks maakt u aan de hand van dit Excel-bestand geautomati-
seerd een betaalverzoek voor alle adressen in onze wijk. 

• U maakt een lijst met adressen die een gadget ontvangen als dank 
voor tijdige betaling. 

• U maakt rappelbrieven voor de leden die nog niet betaald hebben. 

• U beantwoordt e-mails met opzeggingen en vragen over contribu-
tiebetaling 

• Als u het leuk vindt, dan schrijft u af en toe een stukje over de le-
denlijst in het wijkblad. 
 

Voor het uitvoeren van deze functie is het belangrijk dat u beschikt 
over basiskennis van Excel en Word. Het uitvoeren van deze functie 
neemt gemiddeld enkele uren per week in beslag.  Zo nodig kan ik u 
inwerken in de diverse werkzaamheden. 
 

Als u wilt solliciteren naar deze functie of als u meer informatie wil, 
neem dan contact met mij op. 
 

Wim Langelaan 

De bewonersvereniging Koningshof is tegenwoordig ook op facebook 
te vinden, zie https://facebook.com/koningshofpijnacker 
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Impressie vrijwilligersavond 

Dit jaar wilden wij het als bestuur iets anders doen. Daarom was er dit 
jaar geen nieuwjaarsreceptie in de maand januari, maar was er op 7 
maart jl. een vrijwilligersavond. Onze vrijwilligers mochten de partner 
meenemen. Omdat wij iedere keer een andere locatie uitzoeken, was 
deze keer de keuze op ‘De Drie Heeren’ gevallen. 
 
De avond stond in het teken van ‘bierproeven’. Door de grote opkomst 
kwam er niet zo heel veel van het bierproeven terecht. Dat was niet zo 
erg, want de sfeer zat er prima in. De avond was overigens begonnen 
met een kennisquiz. Het was opvallend dat de overwegend moeilijke 
vragen erg goed beantwoord waren. De aanwezigheid van smartpho-
nes zal hierbij waarschijnlijk wel een rol hebben gespeeld. 
 
Het was een zeer geslaagde avond, waarbij onze vrijwilligers in een 
andere, ongedwongen sfeer met elkaar hebben kunnen praten. Onze 
wijktoezichthouders waren ook uitgenodigd en het was leuk om te zien 
dat een behoorlijk aantal van hen aanwezig was. De vrijwilligersavond 
was voorbeeldig georganiseerd door Paul Geluk, waarvoor onze dank! 
 
Het bestuur 
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Onze gemeente behoort tot de ruim 10% van de gemeentes in Neder-
land die deelnemen aan het initiatief ‘hartveilig wonen’. Het ligt het 
meest voor de hand dat de inbreng van de gemeente beperkt blijft tot 
het aanschaffen van AED’s. Vervolgens is het zaak zoveel mogelijk vrij-
willigers hiervoor te vinden.  
 

Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger bij ‘hartveilig wonen’, dan 
dient u een training te volgen. Uw kennis moet u jaarlijks opfrissen. 
Onze rol als bewonersvereniging zou kunnen zijn dat wij in Het Baken 
een training organiseren. Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse opfriscur-
sus. Dit zou de reistijd voor onze vrijwilligers tot een minimum beper-
ken. Voor de vrijwilligers zijn er geen kosten aan verbonden. Naast 
het gebruik van een AED kan ook aan een reanimatiecursus gedacht 
worden. 
 

Via dit stukje willen wij de interesse hiervoor peilen. Als u geïnteres-
seerd bent om vrijwilliger te worden bij ‘hartveilig wonen’, dan graag 
even een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Bij vol-
doende interesse gaan wij hiermee aan de slag. Op deze manier wordt 
onze wijk weer een stukje (hart)veiliger! 
 

Erik de Goede 
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‘Hartveilig wonen’, meld u aan! 

In 2013 hebben wij veel aandacht besteed aan ‘wijkveilig wonen’, met 
op 8 juli 2013 de start van het wijktoezicht in onze wijk. Via dit stuk wil-
len wij uw interesse peilen voor ‘hartveilig wonen’. In de afgelopen 
maanden zijn wij namelijk door meerdere bewoners benaderd over 
AED’s. Dit staat voor een ‘Automatisch Externe Defibrilator’. Dit is een 
apparaat dat de overlevingskans voor mensen met een acute hartstil-
stand vergroot. Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een 
stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden. Snelle 
hulp is hierbij cruciaal, waardoor het belangrijk is dat er vrijwilligers in 
de buurt zijn die zo’n apparaat kunnen bedienen. De wens is om zoveel 
mogelijk AED’s in onze wijk (en vlak daarbuiten) te hebben en zoveel 
mogelijk vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. 
 

Dit idee sluit prima aan op het landelijke initiatief ‘hartveilig wonen’, 
zie www.hartveiligwonen.nl. Het idee hierachter is als volgt. Als op een 
bepaalde locatie iemand onwel wordt, dan bellen omstanders direct 
112 en schakelt de meldkamer de ambulancedienst in om naar het 
slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van een acute circulatiestil-
stand alarmeert de meldkamer ambulancezorg hiervoor opgeleide en 
geregistreerde vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mo-
biele telefoon met de locatie van het slachtoffer en de locatie van de 
dichtstbijzijnde AED. Deze vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om 
hulp te bieden tot de ambulance arriveert en professionele hulpverle-
ners de zorg overnemen. 
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Wijkactie ‘vervangen van dakbedekking’ 

In een groot deel van onze wijk hebben de woningen op het dak bitu-
men als dakbedekking. Deze bitumen gaan helaas niet zo lang mee als 
bijvoorbeeld pannen. Bij vervangings- of onderhoudswerkzaamheden 
kan het financieel interessant zijn wanneer je dergelijke zaken met 
meerdere woningen (liefst aaneengesloten) uitvoert. Daarom is het idee 
ontstaan om een wijkactie op te zetten voor het vervangen van dit soort 
dakbedekking. Een kleine (voor)inventarisatie heeft al enkele geïnteres-
seerden opgeleverd. 
 

De bitumen worden onder andere gebruikt op schuren, carports, platte 
daken van woningen, maar ook de schuine dakdelen (shingles). Het plan 
is om op korte termijn bij diverse bedrijven prijzen op te vragen voor de 
verschillende dakdelen, maar ook voor het geheel. Daarbij gaan wij ook 
de voor- en nadelen bekijken om de singels te vervangen voor gesloten 
bitumen, zoals op de platte delen liggen. Tenslotte vragen we ook de 
mogelijkheden voor het aanbrengen van extra isolatie. 
 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie en de kosten voor het vervan-
gen van de dakbedekking of delen daarvan? Meld u zich dan aan bij de 
secretaris van de Bewonersvereniging (secretariaat@wijk-
koningshof.nl). Geeft u dan bij uw aanmelding ook aan om welke dakde-
len (schuur, carport of dak) het zou gaan. Wanneer er prijzen en meer 
informatie bekend is, wordt u dan verder geïnformeerd. U kunt dan al-
tijd nog bepalen of u mee wilt doen of niet. 
 

Paul Geluk 
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‘Werk in Uitvoering’ 

Op 11 en 12 oktober 2014 willen wij, Anja Brand en Roos van der 

Meijden, weer een ‘Werk In Uitvoering’ organiseren. Dit is een 

weekend waarin creatieve, kunstzinnige en muzikale mensen uit de 

wijk Koningshof hun deuren openzetten. Dit wordt de vijfde keer dat 

dit kunstweekend georganiseerd zal worden.  
 

Buurtgenoten kunnen op die manier genieten van hun kunsten en 

kunnen. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om 

hun werk te laten zien of horen aan buurtgenoten. Het maakt hierbij 

niet uit of je professioneel of hobbymatig werkt. Belangrijker is dat je 

thuis een leuke expositie/presentatie van je eigen unieke werk maakt 

of een concertje geeft. Natuurlijk kun je ook samen met iemand in 

één huis iets organiseren. 
 

Enkele punten op een rijtje: 

• 11 en 12 oktober van 13.00 tot 17.00 uur 

• Deelname voor iedereen die creatief, kunstzinnig of muzikaal is 

en dat wil laten zien. 

• Deelname alleen voor adressen binnen de wijk Koningshof 

• Kosten deelname € 7,50 

• Na afloop op 12 oktober een gezellige afsluitende borrel voor 

alle deelnemers  

Wil je meedoen of heb je vragen over 

eventuele deelname? Stuur dan een 

mail naar info@roosvandermeijden.nl. 

Je krijgt dan spoedig een reactie van 

ons.  

 

Anja Brand en  

Roos van der Meijden 


