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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  
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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 is  8,50 Euro per huishou-
den. Lid worden kan door 8,50 Euro over 
te maken naar ING Postgiro nr. 3531985 
ten name van bewonersvereniging KO-
NINGSHOF onder vermelding van uw 
adres. 
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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 30,00 

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 € 50,00 

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 € 8,50 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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Burgerparticipatie 

Bij het verschijnen van het septembernummer van dit blad besef ik 
mij dat de zomer alweer bijna voorbij is. Ik hoop dat u van een fijne 
vakantie heeft kunnen genieten en u weer tijd vindt om het normale 
werk weer op te pakken. Geconfronteerd met de niet aflatende stroom 
van bezuinigingen van onze overheden, het overhevelen van zorgta-
ken, de veiligheid van onze woonomgeving en colonnes van oprukken-
de snuitkevers, komt bij mij steeds één woord in mijn gedachten op, 
namelijk ‘burger-participatie’. Burgerparticipatie bestaat al heel lang 
en het belang ervan wordt steeds groter. De overheden vinden het 
belangrijk dat burgers steeds meer betrokken worden bij opstellen, 
evalueren en uitvoeren van beleid. De burgers zijn de ogen en oren 
die nodig zijn nu vele taken van de overheden door o.a. bezuinigingen 
weg zijn gevallen. Een goed voorbeeld hiervan in onze wijk is het 
wijktoezicht. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente en politie. Zij 
hebben contact met onze wijkbewoners en laten ongenode gasten 
door hun aanwezigheid weten dat zij niet welkom zijn. 
 

Een andere vorm waarin burgers samenwerken met gemeente en poli-
tie om de veiligheid in onze woon- en werkomgeving te bevorderen is 
Burgernet. Burgernet is een spraak- of sms-dienst en wordt ingezet 
bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is 
bij bijvoorbeeld diefstal of inbraak, beroving en of vermiste personen. 
Burgernetdeelnemers, die in de directe omgeving wonen, ontvangen 
van de politie een spraak- of sms-bericht om uit te kijken naar een 
persoon of voertuig. Met uw deelname aan Burgernet kunt u een ac-
tieve rol spelen bij de veiligheid in uw directe omgeving. Op 
www.burgernet.nl vindt u alle informatie hierover. Een ander zeer re-
cent voorbeeld van burgerparticipatie is de wijkschouw waaraan een 
aantal van u hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze woon-
omgeving. In dit wijkblad leest u meer over de wijkschouw. 
 

Sociale media leiden ook tot nieuwe burgerinitiatieven. In Delft in de 
wijk Tanthof is recentelijk een BuurtWhatsApp ‘Veilig Wonen Tanthof’ 
samen met de politie opgezet. Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-
groep met een koppeling naar Facebook, die zich richt op het signale-
ren van verdachte situaties in de wijk. De chatgroep zelf heeft geen 
contact met de politie. Dit doet een beheerder van de groep die de 
informatie filtert en zo nodig aan de politie doorgeeft. U begrijpt dat 
de Bewonersvereniging Koningshof deze ontwikkelingen nauwgezet 
volgt en actie neemt als daar aanleiding toe is. Verder hoop ik dat dit 
wijkblad voor u een bijdrage levert aan die zaken die op dit moment 
gaande zijn in onze mooie wijk. 
 

Herman Stikkel 
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Halloween komt eraan! 

Nog even en dan is het weer zo ver. Op zaterdag 25 oktober wordt 
het weer griezelen in onze wijk. De werkgroep Jeugd is momenteel 
met een aantal vrijwilligers bezig met de voorbereidingen van ons 
Halloweenfeest. Wij zullen er weer iets griezeligs van maken in Ko-
ningshof! De Halloweentocht zal, net zoals vorig jaar, beginnen bij de 
scholen. Het begint om 19:00 uur. Elk kind ontvangt aan het einde 
een verassing. Komt u ook griezelen op 25 oktober? Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. 
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Geluidsonderzoek RandstadRail 

Op verzoek van Pijnacker-Nootdorp en twee andere gemeenten laat 
het Stadsgewest Haaglanden momenteel onderzoeken of er een ver-
band bestaat tussen het geluid en het onderhoud van rails en Rand-
stadRail-voertuigen. Hiertoe wordt door het geluidadviesbureau Sen-
sornet uit Den Haag het geluid van passerende RandstadRail-
voertuigen op vier meetlocaties gemeten. Een van deze locaties ligt in 
Pijnacker, namelijk het trafostation tussen het spoor en de Ribeslaan. 
Deze meetresultaten zijn overigens te zien op www.sensornet.nl/
project/haaglanden. Eind september 2014 loopt het ‘Geluidsonderzoek 
RandstadRail’ af. Dan is er een jaar lang gemeten. 
 

Op 27 november 2013 is hierover door de gemeente een informatie-
avond georganiseerd. Daarbij werden door Sensornet eerste resulta-
ten gepresenteerd. Hierbij werd duidelijk dat aan het einde van de 
meetcampagne een indrukwekkende verzameling aan meetgegevens 
beschikbaar zal zijn. Het is nu zaak om door te pakken en conclusies 
uit deze metingen te trekken. Daartoe hebben wij onze wijkwethouder 
José van Egmond onlangs de onderstaande vragen voorgelegd: 

 

• Welk type onderhoud is in het afgelopen jaar uitgevoerd aan 
de rails bij de meetlocatie in Pijnacker? 

• Hoe vaak is hierbij de rails geslepen en wanneer? 
• Wat was het effect op het geluidsniveau? 
• Is er vervolgens een relatie aangetoond tussen het onderhoud 
en het geluidsniveau? 

• Welke andere conclusies heeft dit geluidsonderzoek opgele-
verd? Is er bijvoorbeeld een verband geconstateerd tussen de 
snelheid van RandstadRail-voertuigen en het geluidsniveau? 

• Welke acties vloeien voort uit deze conclusies? 
• Worden de bevindingen van dit geluidsonderzoek in een open-
baar rapport vastgelegd? 

 

Het is duidelijk dat de gemeente deze vragen niet zelf kan beantwoor-
den. Wij gaan ervan uit dat de gemeente dit zal doorspelen naar het 
bedrijf dat de meetgegevens zal analyseren. Deze vragen zijn opge-
steld door de werkgroep die bestaat uit Ilona Jense (VVD), Ger van 
Dongen (bewoner Koningshof), Remco van der Linden (bewoner Klein 
Vlieland) en Steven Duursma en Erik de Goede (Bewonersvereniging 
Koningshof). Wordt ongetwijfeld vervolgd in het volgende wijkblad. 
 

Erik de Goede  
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www.vanattenboek.nl 
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Voor de hele kleintjes willen we ook wat doen, omdat de Halloween-
tocht op 25 oktober waarschijnlijk te griezelig is. Daarom organiseren 
wij voor de allerkleinsten een Trick-or-Treat op donderdag 30 ok-
tober. Wij starten vanaf Het Baken. Wij gaan in twee groepen, van 
17:00 tot 18:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Wij willen graag 
dat kinderen zich opgeven voor Trick-or-Treat, zodat wij weten om 
hoeveel kinderen het gaat. De leeftijd voor Trick-or-Treat is t/m 8 
jaar. Graag u opgeven bij halloweenkoningshof@gmail.com. 
 

Ook zoeken wij mensen die een snoepje, appel of mandarijn willen 
uitdelen aan de kinderen. De route die we lopen, waarvoor wij mensen 
zoeken is: Duijvestein, Heymont, Hofzicht, Oudendijk, Oosterbroek, 
Leeuwenberg, Leyenburg, Kleinhof, Keizershof, Geerbron, Gravenma-
de en de Altena. Als u in een van deze straten woont, dan kunt u zich 
hiervoor opgeven via halloweenkoningshof@gmail.com. Alvast be-
dankt! Wij zouden het leuk vinden als mensen in hierboven genoemde 
straten ook hun tuin willen versieren. Dat is voor de kinderen wel zo 
leuk! 
 

Hoofdgriezels Sylvia, 

Paul en Corrie 
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Hartveilig wonen  

Meldpunt Leefomgeving 
 

Na afloop van de algemene ledenvergadering heeft Cees van der Ende 
een presentatie gegeven over ‘hartveilig wonen’. Jaarlijks worden 
15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute hartstilstand. 
Bij ‘Hartveilig wonen’ zetten vrijwilligers zich in om het leven van 
mensen te redden, door gebruik te maken van een Automatisch Exter-
ne Defibrillator (AED). Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een 
stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan worden. Het is 
belangrijk om zoveel mogelijk AED’s in onze wijk (en vlak daarbuiten) te 
hebben en zoveel mogelijk vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. 
 
Op de oproep in het wijkblad naar interesse voor ‘hartveilig wonen’ heb-
ben zich inmiddels 10 personen gemeld. Als bewonersvereniging Ko-
ningshof zijn wij momenteel in gesprek met Sylvia van Reenen en Cees 
van der Ende om een cursusavond in Het Baken te organiseren. Tijdens 
die cursus zal het gebruik van een AED geoefend worden en zal tevens 
geleerd worden om te reanimeren. Bij het succesvol volgen van de cur-
sus zal men een diploma ontvangen.  
 
Uit statistieken blijkt dat het zeer de moeite loont gediplomeerde 
AED‘ers in de wijk te hebben. Het is immers bekend dat 10% van slacht-
offers in voldoende mate herstelt na een reanimatie door een ambulan-
cedienst. Dit is maar liefst 60% als er een vrijwilliger in de buurt was die 
meteen getracht heeft de hartritmestoring te verhelpen! Zodra er meer 
concrete informatie is over het tijdstip van de cursus, zullen wij alle ge-
ïnteresseerden hiervan op de hoogte stellen. 
 

Erik de Goede  
 

 
 
Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of mel-
dingen uit uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld 
over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades en 
vernielingen. Omdat wij merken dat dit in de praktijk prima functio-
neert, besteden wij elk wijkblad aandacht aan dit onderwerp. Aarzel 
daarom niet om vragen en/of meldingen over deze onderwerpen ken-
baar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de gemeente, via 
http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder 
u meldingen indienen.  
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Het is inmiddels traditie geworden om alle leden die op tijd betalen en 
alle nieuwe leden te belonen met een gadget. Dit jaar ontvangt u een 
2-in-1 zaklamp/balpen met ons logo erop. Omdat het voor mij het 
eerste jaar is dat ik dit doe en nog niet eerder met IBAN te maken 
had, was ik het IBAN-nummer vergeten te vermelden in de brief. Daar 
kwam ik achter toen de brieven al bij de drukker lagen. Het IBAN-

nummer stond overigens wel vermeld in het 
wijkblad en op de website. 
 
 

Na ontvangst van dit wijkblad heeft u 

nog een week de tijd om uw contributie 

te voldoen, waarmee u de ontvangst van uw 
gadget veilig stelt. Kort daarna zullen onze 
wijkbladbezorgers door de wijk gaan met de 

gadgets, voor een ieder die op tijd heeft betaald. De leden die nog 
niet hebben betaald, zullen een herinneringsverzoek ontvangen.  
 

Binnen twee maanden na het betaalverzoek van eind juni heeft onge-
veer 80% van de leden betaald. Dat is een mooi resultaat. Check dus 
of u bij die 20% hoort die het nog niet heeft gedaan, want het is toch 
veel leuker om een gadget te ontvangen dan een herinneringsver-
zoek?! 
 

Als u geen lid meer wilt zijn, neemt u dan alstublieft de moeite om dit 
even met een e-mail (ledenadministratie@wijk-koningshof.nl) bij mij 
bekend te maken. Dit bespaart mij en de vereniging veel tijd en moei-
te. Als u nog niet betaald heeft, doe dan dus in ieder geval iets: 
betalen of opzeggen. Hiervoor alvast mijn dank. 
 

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wil worden: 
hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om 
uw jaarcontributie 2014 te voldoen. 
 

Bedrag   : € 8,50 
Gironummer : NL70 INGB 0003 5319 85 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer 
 

Marit de Boer-Sluis 

 

Contributie in 2014 en gadget  
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Creativiteit bij “Werk in uitvoering 2014” 

Onder leiding van Anja Brand en Roos van der Meijden wordt op za-
terdag 11 oktober (van 13.00 tot 17.00 uur) en zondag 12 ok-
tober (van 13.00 tot 17.00 uur) voor de vijfde keer “Werk In Uit-
voering” gehouden in Koningshof. Een vijftiental schilders, tekenaars, 
schrijvers, muzikanten, beeldhouwers en andere creatieve mensen 
openen hun huis voor buren en wijkgenoten. Bij ieder huis hangt een 
kaart met de route. Bij de volgende personen kunt u terecht, waarbij 
de nummers ook op de plattegrond te zien zijn 

1. Roos van der Meijden - Oosterbroek 1 
Roos van der Meijden maakt schilderijen voor mensen die van heden-
daagse figuratieve kunst houden. Ik schilder voornamelijk Parijs, in de 
zon, maar ook met miezerregen of binnen in het Louvre. Let op: het 
atelier op de tweede etage is bereikbaar via twee trappen. Ligt dat 
voor u net te hoog? Neem dan een kijkje op 
www.roosvandermeijden.nl.  
 

2. Liesbeth Bergen - Binkhorst 9 
Als fotograaf zijn bij mij natuurfoto’s op hout te bekijken. Ik volgde 
workshops en cursussen bij verschillende fotografen en startte in 1991 
een studie aan de fotovakschool te Apeldoorn. Mijn passie ligt in de 
natuurfotografie. Natuur betekent voor mij rust, verwondering en 
mystiek. De foto’s zijn alléén op zondag 12 oktober te zien, onder het 
genot van een drankje. www.liesbethbergen.nl. 
 

3. Harry Kortekaas - Bergse Maas 6 

Mijn werk bestaat uit beelden van mensen en dieren, in meer of min-
dere mate geabstraheerd. Ik heb een voorkeur voor hardere steen-
soorten zoals Belgisch hardsteen omdat dit bij uitstek geschikt is voor 
het maken van lange vloeiende lijnen en strakke afwerking. Beeldhou-
wen is voor mij vooral een manier om de dingen die ik om me heen 
zie vast te leggen. 
 

 

info@alkan-bouw.nl  
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Wateroverlast in kruipruimtes  

Dit onderwerp komt tegenwoordig in bijna ieder wijkblad aan de orde; 
zo ook in deze editie. In het vorige wijkblad hebben wij u gemeld dat 
het inklinken van de grond zo goed als zeker de oorzaak is van de 
problemen in onze wijk. Bodemdaling blijkt een veel omvangrijker 
probleem te zijn in ons land. Veel gemeenten in bijvoorbeeld West-
Nederland liggen in een veengebied, wat betekent dat de bodem be-
staat uit onverteerbare plantenresten die kunnen afbreken. Voor hui-
zen lijkt een dergelijke ondergrond in eerste instantie geen probleem, 
omdat de meeste huizen op palen gebouwd zijn. De omgeving is ech-
ter niet op die manier gefundeerd en verzakt dus wel. Hierdoor kun-
nen huizen en gebouwen ook schade oplopen. Bovendien kan dit lei-
den tot hoge onderhoudskosten voor wegen, rioleringen en groen-
voorzieningen. 
 

Om deze problemen gezamenlijk het hoofd te bieden, hebben al een-
entwintig gemeenten zich verenigd in het platform “Slappe bodem”; 
zie de website www.slappebodem.nl, waarvan een figuur met de aan-
gesloten gemeenten hiernaast getoond 
wordt. Daar zitten gemeenten uit de buurt 
bij, zoals Capelle en Waddinxveen, maar nog 
niet onze gemeente. Wellicht is dit een on-
derwerp om eens een keer met onze wijk-
wethouder te bespreken. Onze wijk ligt im-
mers één meter lager dan bijvoorbeeld het 
centrum van Pijnacker en is (helaas) een 
van de eerste wijken in onze gemeente waar 
wateroverlast te verwachten is. 
Er is overigens ook goed nieuws uit onze 
wijk. In het afgelopen jaar hebben wij ver-
schillende keren geschreven over ernstige 
stankoverlast in een bepaald deel van de Rivierenlaan. Met medewer-
king van de gemeente is er daar een rookgastest uitgevoerd. In eerste 
instantie werd hierbij niets gevonden. Op verzoek van de bewoners is 
toen ook op andere plaatsen deze rooktest uitgevoerd. Daarbij ont-
stond rookontwikkeling in een van de kruipruimtes. Vervolgens kon 
met een HD-camera een breuk bij de buren geconstateerd worden, op 
de plek waar de rioolbuis door de fundering het huis verlaat. Eerder 
was er met een gewone camera onderzoek verricht, maar was er niets 
gevonden. Nu dit probleem opgelost is, gaan de betrokken bewoners 
er nu vanuit dat de overlast tot het verleden behoort. 
 

Erik de Goede  
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4. Arjen Ubels en Joke Kuypers - Prinsenhof 10 

Arjen Ubels (ikonen, schilderijen, grafiek, origami). Sinds zijn eerste 
deelname aan Werk in Uitvoering in 2012, heb ik de afgelopen twee 
jaar o.a. ikonen geschilderd en met veel plezier zijn eerste stappen 
gezet in de grafische kunsten (houtsnedes en etsen droge naald). 
Daarnaast heb ik ook mijn oude hobby origami weer opgepakt.  
Joke Kuypers is in ’91 afgestudeerd aan de “Academie voor kunst-
zinnige therapie de Wervel” te Zeist. Ik werkte 20 jaar met kinderen 
en volwassenen in een eigen praktijk. Na mijn opleiding volgde ik 
schildercursussen bij verschillende kunstenaars zoals Benno Sloots, 
Roswitha Robijn, Henk Hage en Frederiek Nelissen 
5. Bep van Dongen - Groendaal 2 

Ik heb al een aantal jaren schilderles waar ik de nodige tips krijg om 
mijn schilderijen te verfraaien. Mijn uitgangspunt is meestal een zelf-
gemaakte foto, die ik vrij realistisch wil naschilderen; bijvoorbeeld een 
zicht in Pijnacker of Delft of een landschap hier in de omgeving. Ik 
gebruik hiervoor acrylverf, waarbij ik eerst met een wat grove kwast 
mijn schilderijen opzet en daarna de  details aanbreng. 
 

6. Anja Brand-Heemskerk - Duivestein 3 

Sinds 2001 werk ik met veel plezier als freelance illustrator en vorm-
gever. In 2005 is daar het geven van tekenles bijgekomen. Rond mijn 
twintigste ben ik ook gaan schilderen en maak ik illustraties en digita-
le ontwerpen (huisstijlen, grafische vormgeving en websites). In 2016 
verwacht ik de eerstegraads docentenopleiding beeldende kunst en 
vormgeving aan het WdKA af te ronden. Tijdens ‘Werk in uitvoering’ 
laat ik diverse tekeningen en schilderijen zien en mijn beeldende ont-
wikkeling aan de Willem de Kooning Academie. Meer informatie is te 
vinden op www.anjaranja.nl. 
 

7. Janneke van Kan en Trees de Klerk - Eikenduinen 9 

Ik (Janneke van Kan) schilder de laatste jaren uitsluitend abstract. Ik 
vind het boeiend om al schilderend te ontdekken wat er op het doek 
gebeurt en past de techniek daar bij aan. De primaire kleuren zijn 
voor mij favoriet en ik houd ook van textuur aanbrengen op het werk. 
Na de vorige ‘Werk in uitvoering’ wordt er bij mij wekelijks met vijf 
vrouwen geschilderd. Samen vormen wij de groep Coloriet. 

Trees de Klerk schildert ook in het groepje bij Janneke van Kan. Ik 
schilder ook abstract en maakt vaak gebruik van zijde, linnen en pa-
pier, ook grof eigengeschept papier, om haar schilderijen van textuur 
en reliëf te voorzien. Ik maak kleurige schilderijen en gebruikt vaak 
ronde vormen en spiralen (eeuwigheidsymbool), doorbreekt deze weer 
met strakke en hoekige vormen of lijnen en wisselt daarbij harde en 
zachte overgangen af. 
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8. Nel van Meurs en Monique Steeman - Eikenduinen 17 

Nel en Monique houden van werken met kleuren in hun zelfgemaakte 
creaties. Deze keer laten ze een bijzondere mix van ‘handvaardigheid’ 
rond hun boom zien. 
 

9. Steef de Vreede - Hennenberg 7 

Ik heb altijd al bedacht dat ik zou willen gaan schilderen als ik zou 
stoppen met werken. Zo gezegd, zo gedaan. Samen met twee broers 
ben ik toen gaan schilderen bij Margot Labordus in Nootdorp. Dat is 
nu ongeveer vijf jaar geleden en inmiddels heb ik er een ontspannen-
de hobby aan en de meeste schilderijen hangen bij ons in huis. Mijn 
stijl zou ik omschrijven als realistisch. 
 

10. Lieke Boere - Hogenburg 10 

Wederom doe ik mee aan ‘Werk in uitvoering’. Ik probeer een over-
zicht te laten zien van wat ik in de loop van vele jaren zoal gemaakt 
heb. Ik ben ooit begonnen met etsen. Vanwege de overgevoeligheid 
voor de geur van de inkt e.d. moest ik over stappen op een andere 
techniek. Het werd het maken van schilderijen met acryl en/of krijt. 
Sinds een aantal jaren werk ik met een groep op de VAK in Delft on-
der leiding van Mariska van de Enden. 
 

11. Dick Spaargaren - Hogenburg 2 

Ik ontdekte pas op latere leeftijd de liefde voor het beeldhouwen en 
heb een voorliefde voor het klassieke beeldhouwen. Ik werk voorna-
melijk in hout en steen met een voorkeur voor hout. Mijn beelden 
drukken veelal emoties uit. Doorlopende vormen en lijnen kenmerken 
mijn werk. 
 

12. Inge van den Haak - Hofzicht 3 

De afgelopen jaren ben ik vooral bezig met intuïtief tekenen. Het is 
geen vaste stijl of techniek maar laat mij inspireren door mijn innerlij-
ke wereld, mijn gevoelens en emoties. Ik beweeg vrij over het papier 
en breng de energie die ik in mijzelf voel in beeld. Ik kies gevoelsma-
tig voor bepaalde kleuren. Ik gebruik stenen als inspiratiebron. Het 
tekenproces is een ontdekkingsreis in mijzelf en het eindresultaat is 
niet het doel. Vaak zijn de tekeningen abstract soms figuratief.  
 

13. Marry Feldmeijer - Hofzicht 20 

Een kleurrijke wereld scheppen, niet precies de werkelijkheid weerge-
ven, maar een impressie ervan. Dit is het uitgangspunt van mijn schil-
derwerk. Ik maak gebruik van verdikkingspasta’s, zand, gips en ande-
re materialen, waardoor een schilderij meer reliëf en diepte krijgt. 
Meestal werk ik met verschillende paletmessen, want die geven onge-
wild een interessante vorm en kleurvlak. Schilderen doe ik al heel wat 
jaren en het blijft boeiend en uitdagend. 
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Vervangen van dakbedekking 
In de vorige twee wijkbladen stond een oproep voor de nieuwe wijkactie 
‘vervangen van dakbedekking’. Na een inventarisatie naar geïnteres-
seerden in deze nieuwe wijkactie is een aannemer geselecteerd die de 
verschillende dakwerkzaamheden gaat uitvoeren. Dit is de firma ‘Hester 
Dakwerken’ uit Alphen aan den Rijn geworden. Op dit moment van 
schrijven is de aannemer bij de eerste wijkbewoners langs geweest voor 
een kennismakingsgesprek en het opstellen van een persoonlijke offer-
te. Het is waarschijnlijk dat op moment van lezen de werkzaamheden in 
uitvoering zijn. Er zijn nu 29 wijkbewoners die een persoonlijke offerte 
hebben opgevraagd. Nog steeds druppelen aanmeldingen binnen. 
 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze wijkactie en bent u wel ge-
ïnteresseerd in meer informatie? U kunt nog steeds meedoen. Meldt u 
zich dan aan bij Paul Geluk (geluk.paul@gmail.com). Geeft u dan bij 
uw aanmelding ook aan om welke werkzaamheden / dakdelen het zou 
gaan. U wordt dan verder geïnformeerd. U kunt dan altijd nog bepalen 
of u definitief mee wilt doen, of niet. 
 

Hester Dakwerken kan naast het vervangen van bitumen daken ook 
dakpannen en zinken dakgoten vervangen. Eigenlijk alle dak gerela-
teerde werkzaamheden zijn bespreekbaar. Als u meer informatie wilt 
over de werkzaamheden van Hester Dakwerken, of inzicht wilt hebben 
in recensies en projecten, dan kunt u de website raadplegen: 
www.hesterdakwerken.nl. 
 

Paul Geluk 
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A. Arbitrio - Lex van Deursen - Eikenduinen 3 

Sinds circa 10 jaar vormen wij als enthousiaste amateurs het Arbi-
trio, bestaande uit Louise Karreman (dwarsfluit), Elly Pors (viool en 
blokfluit), Lex van Deursen (cello). Wij geven op zondag 12 oktober 
twee maal een huisconcert van ongeveer drie kwartier. Wij spelen dan 
muziek van Vivaldi, Schmelzer, Loeillet, Haydn en Mozart. De eerste 
uitvoering begint om 13:30 uur, de tweede uitvoering om 16:00 
uur.  
 

B. Martine de Jong - Oosterbroek 11 

Ik ben zangeres en zangdocente, en samen met pianiste Jolande Hil-
len geef ik een klein huiskamer concert met liederen van Schumann, 
Fauré en Granados. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 12 okto-
ber om 13.30 uur en nogmaals om 16.00 uur. Het concert duurt 
ongeveer 35 minuten. Verder kunt u op zaterdag 11 oktober om 
14.00 uur en om 15.30 uur komen luisteren naar zes dames 
(allemaal woonachtig in Koningshof) die onder leiding van mij een ge-
varieerd programma zingen van muziek uit verschillende stijlen 
(klassiek, wereld, pop en jazz). Dit programma duurt ongeveer 
30 minuten. 
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Plattegrond locaties “Werk in Uitvoering” 
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We kunnen allemaal een beetje meedoen aan wijktoezicht. En daar-
voor hoeft u niet noodzakelijk in een opvallend hesje de straat op. 
Ook als u door de wijk loopt of fietst en er valt u iets op, laat dan van 
u horen. Als u getuige bent van een misdaad, zoals een inbraak, dan 
is het uw burgerplicht om dit te melden via 112 of anoniem via 0800 
7000. Maar wist u dat iemand niet alleen strafbaar is als hij of zij een 
misdaad begaat, maar dit ook kan zijn als er sprake is van voorberei-
dende handelingen? Denkt u zoiets te zien? Ga er dan niet te snel 
vanuit dat er waarschijnlijk niets aan de hand is. Als u niet bang aan-
gelegd bent, dan kunt u de persoon in kwestie groeten of vragen of u 
ergens mee kunt helpen. Misschien is het wel iemand die verdwaald is 
en heel blij is dat er eindelijk iemand is die zich om hem of haar be-
kommert. Maar het kan ook gebeuren dat er vreemd gereageerd 
wordt. Of u nu wel of niet op zo iemand afstapt en hoe de situatie ook 
is, u weet zelf het beste wat uw gevoel u zegt. Wanneer dit niet goed 
is en u dan 112 belt, dan kan de politie wellicht heel snel een inbraak 
voorkomen of een inbreker op heterdaad betrappen! Ik wens u een 
prettige en veilige herfst! 
 
Matthijs de Boer 

Wijktoezichtcoördinator Koningshof 
 
Meer informatie over wijktoezicht en het aanmelden als wijktoezicht-
houder gaat via het e-mailadres wijktoezicht@wijk-koningshof.nl 
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Donkere dagen komen er weer aan 

De dagen worden zichtbaar korter. De wijktoezichthouders in onze 
wijk moeten steeds vaker de zaklantaarn weer meenemen! Dat doen 
we graag, want daarmee kunnen we de donkere paden verlichten die 
we regelmatig bewandelen. Het is algemeen bekend en door onder-
zoek onderbouwd dat er in de donkere maanden meer inbraken wor-
den gepleegd. 
 
Ook schijnen we een licht op verdachte of onveilige zaken. Recentelijk 
troffen we ’s avonds laat een verkeerd geparkeerde auto aan, met de 
alarmlichten aan en een tas en een mobiele telefoon er in. Er was 
echter geen persoon of ander teken van een spoedige terugkeer van 
de bestuurder te bekennen. Als oplettende bewoners vonden we dit 
een abnormale situatie, mede omdat we van de politie hebben verno-
men dat er een stijging van het aantal auto-inbraken is in onze wijk. 
We hebben dit aan de politie doorgegeven en de auto in de gaten ge-
houden. Gelukkig kwam na 5 minuten de eigenaar van de auto aanlo-
pen, waar we een positief gesprek mee hebben gevoerd. De politie 
hebben we af kunnen bellen. Wij hopen dat onze zichtbare oplettend-
heid de bewoners van onze wijk zich veiliger laat voelen en tevens 
personen met verkeerde bedoelingen afschrikt. 
 
In dit stukje wil ik toch nog eens herhalen dat ondanks de rondes die 
wij en de politie maken, we natuurlijk nooit alle verdachte zaken in de 
wijk kunnen opmerken. Zoals Herman Stikkel in zijn stuk over veilig 
wonen ook al schreef, is hier een belangrijke rol voor u zelf wegge-
legd. Er zijn veel mogelijkheden om de kans op een inbraak te ver-
kleinen. Wat de wijktoezichthouders vanaf de straat kunnen zien, 
wordt ook als eerste door een inbreker gezien. U kunt dus verwachten 
dat een van hen bij u aanbelt als u bijvoorbeeld een ladder in de voor-
tuin heeft liggen, er een raampje open staat terwijl uw woning een 
verlaten indruk geeft of om te vragen of de auto met waardevolle 
spullen op de bijrijdersstoel die voor uw deur geparkeerd staat van u 
is. Mocht u dit soort dingen opvallen bij uw buren, dan hoop ik na-
tuurlijk dat u zich niet schroomt om even bij hen te melden dat dit 
niet verstandig is als we mensen op het dievenpad uit onze wijk willen 
houden. 
 
.  
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Vacature penningmeester  

Op 1 januari 2015 is het zes jaar geleden dat ik het penningmees-
terschap heb overgenomen van mijn voorganger Jan Zijp. Vanwege 
privédrukte – een nieuwe baan en een nieuwe studie – heb ik beslo-
ten om mij niet meer voor de volgende termijn herkiesbaar te stel-
len. Graag geef ik een andere wijkbewoner de mogelijkheid om deze 
leuke vrijwilligersbaan op zich te nemen met ingang van 1 januari 
2015. Deze functie was tot voor kort nog gecombineerd met de le-
denadministratie. Sinds dit jaar wordt de ledenadministratie gedaan 
door Marit de Boer-Sluis. Voor de toekomstige penningmeester zal 
de hoeveelheid tijd beperkt blijven tot gemiddeld één á twee uur per 
week. De penningmeester houdt zich met het volgende bezig: 
 

• maken van de jaarlijkse begroting 
• betalen van rekeningen  
• checken van de binnengekomen contributies van de sporters 
in Het Baken en eventueel rappelleren bij niet tijdige betaling 

• checken van de betalingen van onze adverteerders en even-
tueel rappelleren bij niet tijdige betaling 

• doorgeven van alle contributieontvangsten aan de ledenadmi-
nistrateur. 

• leveren van financiële informatie aan het hoofdbestuur vóór 
de bestuursvergaderingen 

• bijwonen van de bestuursvergaderingen (vier keer per jaar) 
• opstellen van het jaarverslag en dit toelichten tijdens de alge-
mene ledenvergadering 

• af en toe een artikel schrijven voor in het wijkblad 
• meewerken bij incidentele verenigingsactiviteiten Momenteel 
voer ik de administratie volledig uit met Excel. Alle bankgege-
vens worden gedownload en ingevoerd in Excel en na rubri-
cering worden draaitabellen gemaakt. Het zou heel fijn zijn 
als de toekomstige penningmeester ervaring heeft met Excel.  

Als u zin hebt in deze functie, stuur dan een email naar be-
stuur@wijk-koningshof.nl. Als u meer informatie wilt over de werk-
zaamheden, dan mag u mij ook bellen (015-3697320). 
 
Wim Langelaan 
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Verlengde Europalaan blijft rustig  

De gemeente heeft een procedure in gang gezet om een bestem-
mingsplan vast te stellen voor Tuindershof. Het bestemmingsplan 
Tuindershof omvat het gebied tussen aan de ene kant de verlengde 
Europalaan en de Overgauwseweg, en aan de andere kant het gebied 
tussen het Nieuwe Hoefpad en de sloot die tegenover Grevelingen 22 
naar de Overgauwseweg loopt. Het gebied dat als gevolg van het stor-
ten van grond ‘heuvelachtig’ is geworden en een eldorado voor hon-
denuitlaters, valt onder het plangebied Keijzershof. 
 

Enkele omwonende bewoners hadden begin dit jaar opgemerkt dat in 
het voorontwerpbestemmingsplan de verlengde Europalaan ten on-
rechte de classificatie VW1 (‘gebied ontsluitende weg’) had gekregen. 
Vanwege eerder gemaakte afspraken en genomen besluiten zou dit de 
classificatie VW2 (‘erftoegangsweg’) moeten zijn. Samen met hen heb 
ik daarover een inspraakreactie naar de gemeente gestuurd. Onlangs 
hebben wij van de gemeente bericht gekregen dat het College van 
B&W heeft besloten om ons wijzigingsvoorstel over te nemen. Daar-
mee is verder veilig gesteld dat de verlengde Europalaan zijn rustige 
karakter behoudt. 
 

Over het ontwerpbestemmingsplan zoals dat september a.s. in de ge-
meenteraad zal worden besproken, kan aanvullend nog het volgende 
worden gemeld. De gemeente gaat er vanuit dat het gebied in de ko-
mende tien jaar niet zal worden ontwikkeld voor woningbouw. Het ge-
bied houdt daarom de nu geldende glasbouwbestemming. In het ka-
der van die bestemming zal wel ruimte worden geboden voor het 
plaatsen van zonnepanelen en het benutten van een weide t.b.v. 
grasopbrengst etc. Ook tijdelijke natuur (volks-, kinder-. school- en 
buurtmoestuinen, wandelgebied en losloopgebied voor honden) mag 
worden gerealiseerd. Over de kans dat het daadwerkelijk zal komen 
tot het plaatsen van zonnepanelen zegt de gemeente dat dit met de 
huidige stand van de techniek moeilijk realiseerbaar is. Plaatsing kost 
alleen al € 2,2 miljoen per hectare en er is een relatief lange terugver-
dientijd van 15-20 jaar. 
 
Steven Duursma 
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Plaag van de Lapsnuitkever in Koningshof 

Al enige tijd maken we ons zorgen om de planten in onze voor- en 
achtertuin. We hebben deze dit voorjaar opnieuw laten aanleggen, 
vandaar deze aandacht. Van diverse planten zijn de bladeren aange-
beten. Ik heb een paar foto’s van de kevers gemaakt die daarvoor 
verantwoordelijk zijn. Volgens mijn bevindingen gaat het hier om de 
(uitheemse) Lapsnuitkever. Die vreet ’s nachts de bladeren aan en 
de larven hiervan vreten de wortels op. Deze kever is te bestrijden. 
Dit is mogelijk met biologische bestrijdingsmiddelen, nl. aaltjes die 
de larven opeten. Zodat deze het volgende jaar niet meer schadelijk 
zijn als kever. De kever is moelijker te bestrijden. 
 

Omgeving aangetast 
Ik was van plan om dit middel aan te schaffen. Daarbij keek ik eerst 
nog even in de groenstroken en tuinen om ons heen. Hier ben ik be-
hoorlijk van geschrokken. De hele groenstrook van de gemeente 
tussen Baaienburg, Driehuizen, Duivestein, Eikenduinen en de Delf-
landdreef is aangetast. Vooral aan de westkant en in mindere mate 
ook andere straten zoals Hogenburg, Hofzicht, Achterburg, Dijker-
waal en ook Oranjelaan. Verder heb ik geen onderzoek gedaan. In 
de honderden struiken die aan de Delflandreef staan is bijna geen 
blad meer te vinden die niet aangevreten is. Maar ook in vele privé-
tuinen is sprake van een plaag. En blijkbaar breidt dit zich uit. 
 

Contact met de gemeente 
Ik heb contact gehad met de gemeente en heb op verzoek een paar 
kevers overhandigd. Een medewerker heeft de schade in de groen-
stroken en tuinen gezien. Bevestigd wordt dat het gaat om de ge-
noemde kevers. Na intern overleg vertelde hij me dat de gemeente 
hier niets aan gaat doen. Geen prioriteit en ook geen budget. 
 

Zelf bestrijden 
Nu kan ik wel mijn eigen tuin behandelen, alleen dat helpt natuurlijk 
niet. Bovendien breidt de plaag zich uit. Vandaar mijn poging om de 
buurt hierover te informeren en steun te krijgen om de gemeente 
deze plaag in samenwerking met de bewoners te laten bestrijden. 
De bestrijding van de larven dient in augustus tot oktober plaats te 
vinden, anders zijn er volgende jaar weer veel kevers. 
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Vechten tegen de bierkaai 

Als u zich ook zorgen maakt om deze plaag en bestrijding 

wilt, dan kunt u dit melden op het gemeentekantoor of via 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/meldpunt-

leefomgeving/bomen.htm. Wilt u dit dan ook even per e-mail 

of evt. telefonisch aan ondergetekende doorgeven. 
 

Na enige publiciteit in de media rondom dit onderwerp reageert de 
gemeente toch uitgebreider. Ook gedurende de wijkschouw hebben 
ze meer informatie over het probleem gekregen. Echter op de websi-
te van gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt bijzonder gereageerd. Ze 
geven de inwoners adviezen over de bestrijding van de lapsnuitkever 
d.m.v. aaltjes. Echter, in de gemeente tuinen die natuurlijk grenzen 
aan onze is er geen gevaar voor de volksgezondheid en dus wordt 
het hier niet bestreden. Is onze eigen tuinen bestrijden nu vechten 
tegen de bierkaai, getuige de enorme aangetaste tuinen van de ge-
meente? Inmiddels heb ik tientallen telefoontjes en e-mails ontvan-
gen van bewoners in Nootdorp, Pijnacker, Delfgauw en ook Berkel en 
Bergschenhoek die hetzelfde probleem hebben. In Bergschenhoek 
heeft de gemeente enige tijd de aanpak van het probleem bekostigd 
en later gecoördineerd. De biologische bestrijdingsmiddelen waren 
bij de gemeente verkrijgbaar. 
 

Hoe nu verder 
Ik ben niet zo enthousiast over het standpunt van de gemeente. Na-
tuurlijk is er begrip voor de financiële situatie. Geen geld. Maar mis-
schien zijn er in overleg mogelijkheden om andere keuzes te maken. 
Om er maar één te noemen. Deze aangetaste tuinen worden zomers 
elke zes weken van onkruid ontdaan. Is het misschien mogelijk om 
dat tijdelijk iets minder frequent te doen en een aantal malen deze 
tuinen te behandelen tegen de snuitkevers? Op korte termijn ver-
wacht ik niets van de gemeente. De gesprekken over de bestrijding 
zullen dit jaar hervat worden. We gaan niet wachten tot volgend 
voorjaar een grote hoeveelheid larven weer de wortels van onze 
planten opeten, zich tot kever ontwikkelen, die later de bladeren op-
eten en weer larven produceren. 
 

Bestrijding 

De snuitkevers, waaronder de taxuskevers zijn zeer goed te bestrij-
den met insectparasitaire nematoden (aaltjes). Insectparasitaire ne-
matoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schade-
lijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in 
symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet 
zoeken ze de larven op en dringen de larven in. Eenmaal binnen 
scheiden de nematoden een bacterie af die de larven doodt. 
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U kent uw buurt het beste. Ziet u verdachte personen van wie u ver-
moedt dat zij niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben 
voor woningen in de buurt, bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop 
hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de 
politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk en kenteken van het 
eventuele vervoermiddel. Het is van belang om zo snel mogelijk te 
bellen, een inbreker heeft namelijk slechts enkele minuten nodig om 
zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de poli-
tie snel ter plaatse zijn en de inbrekers oppakken. De politie bena-
drukt: liever tien keer voor niets gebeld, dan één keer te weinig! Een 
inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het 
langer duurt, dan wordt de poging vaak gestaakt. Een aantal tips om 
het een inbreker lastig te maken: 
 

• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-
sterkeurmerk. Dit vermindert de kans op een inbraak met maar 
liefst negentig procent. 

• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg 
de sleutels op, ook al bent u maar even weg. Zo voorkomt u zoge-
noemd flipperen en hengelen. Flipperen is een dun stuk plastic 
tussen de deur en de deurpost steken, waardoor de schoot terug-
schiet en de deur open gaat. Hengelen is met een ijzerdraad of 
een omgebogen kleerhanger via de brievenbus het slot aan de bin-
nenkant van de voordeur open maken. 

• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Verlichting 
met bewegingssensoren zetten ongenode gasten ongewild in het 
licht.  

• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden. 
• Bij vakantie van een van uw buren gebruikt u zijn oprit als par-
keerplaats voor uw auto. 

• Laat geen waardevolle bezittingen in uw auto achter en maak ge-
bruik van een pedaalslot in uw auto. 

• Zorg voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de 
verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet 
kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtui-
nen. Snoei tijdig! 

 
Herman Stikkel 
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Veilig wonen in de wijk 

Een van de gemeentelijke speerpunten is het terugbrengen van het 
aantal woninginbraken in Pijnacker-Nootdorp. In Pijnacker-Nootdorp is 
weliswaar een dalende tendens te zien van woninginbraken, maar ie-
dere diefstal of inbraak is er één te veel. De dagen worden korter. Als 
’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker 
duidelijk dat u niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. 
U kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed licht én zicht in en 
om uw huis. 
 

Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbra-
ken sinds oktober vorig jaar is gepleegd in de donkere maanden tus-
sen oktober en maart. Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest 
actief in de vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er 
brandt op dat moment geen licht in een woning, dan weet een inbre-
ker dat er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw 
binnen- en buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Verlichting alleen 
is echter niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige 
voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar uw 
eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam 
met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? 
Daarnaast maakt ook degelijk hang- en sluitwerk het inbrekers moei-
lijk. De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en 
sluitwerk maakt de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdek-
king groter! 
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 In de dode larve ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op 
zoek gaan naar nieuwe larven om ze te infecteren. Insectparasitaire 
nematoden kunnen niet lang buiten een “gastheer” overleven. Zijn er 
geen prooien meer, dan sterven de nematoden. De inzet van insectpa-
rasitaire nematoden is een zeer effectieve aanpak "aan de bron". 
 

Proef en kosten 
Met een aantal bewoners zullen we proberen om nu nog in september/
oktober en volgend voor- en najaar de larven met aaltjes te bestrij-
den. En natuurlijk zullen we daar waar mogelijk een deel van de ge-
meentetuinen meenemen. Samenwerken loont in de bestrijding. Als u 
drie keer uw tuin van 20m2 wilt behandelen dan kost dat ongeveer € 
60,-. Als je met 50 bewoners elk drie keer 20m2 behandelt dan kost 
dat slechts € 12,-. Met 25 bewoners is dit nog maar de helft, of wel € 
10,- per keer. En het kan nog goedkoper. Wil je nog in september/
oktober meedoen, dan moet je voor 4 oktober even een e-mail zen-
den naar ondergetekende. De levering is dan binnen één week daar-
na. 
 

Klaas Munneke, Driehuizen 3, 2641 LE Pijnacker. 06-25065895, 

k.j.munneke@gmail.com 
 

Meer informatie over de bestrijding  
http://biocontrole.nl/webwinkel/natuurlijke-vijanden/snuitkevers.html 
https://www.ecostylewebshop.nl/assortiment/aaltjes/aaltjes-
taxuskever-larven 
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Recorddeelname bij wijkschouw 

Bij de tweejaarlijkse leefbaarheidmonitor scoort de wijk Koningshof 
altijd goed. In 2013 beoordeelden de bewoners Koningshof zelfs met 
een gemiddelde score een 8,0. Toch namen maar liefst zestien be-
woners deel aan de wijkschouw in Koningshof, die op dinsdag 2 sep-
tember gehouden is. Dit moet wel een deelnemersrecord zijn voor 
wijkschouwen in onze gemeente. Zou er iets aan de hand zijn in Ko-
ningshof? 
 

Samen met wijkmanager Kees Konings werd door de wijk gelopen. 
Tijdens de wijkschouw bleek dat veel inwoners over hetzelfde onder-
werp begonnen, namelijk het groen in de wijk. In het groene Ko-
ningshof is er de laatste jaren weinig gesnoeid. Het gevolg is dat op 
tal van plaatsen het groen overhangt of behoorlijk dichtgegroeid is, 
waardoor het gevoel van veiligheid verminderd is. Ook zijn sommige 
bomen, vooral populieren, wel erg hoog geworden. 
 

Het andere uiterste doet zich ook voor. De snuitkever heeft zich in 
onze wijk genesteld en eet het groen juist op. In sommige openbare 
struiken zijn alle bladeren deels opgegeten. Eigen tuinen zijn soms 
ook flink aangetast. Op de website van de gemeente staat precies 
beschreven wat je hieraan kunt doen. Echter, zolang het openbaar 
groen niet behandeld wordt, heeft het geen zin de eigen tuin te be-
handelen. De gemeente is echter niet van plan het openbaar groen 
te behandelen, omdat de volksgezondheid niet in het gedrang is. 
 

Een vast onderdeel van de wijkschouw is de bruggen, waarvan de 
leuningen vaak in een slechte staat verkeren. Vorig jaar zou een 
aantal bruggen geschilderd worden, maar dat is vanwege bezuinigin-
gen afgeblazen. Naar verluidt is er ook dit jaar geen verf beschik-
baar. 
 

Een ander vast onderdeel is overlast door jongeren. Vorig jaar speel-
de zich dat af op de speelplaats aan het einde van de Zaan; dit jaar 
zaten de ‘hangjongeren’ op het bankje bij het scholencomplex bij de 
brug naar de Regge. Iedereen beseft dat er een plek voor deze jon-
geren dient te zijn, maar dat maakt de overlast voor de omwonen-
den er niet minder om. 
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Aan het einde van de avond ging wijkmanager Kees Konings met een 
vol aantekeningenboek huiswaarts. De grote deelname maakte duide-
lijk dat de inwoners betrokken zijn met Koningshof. Het gaat hen aan 
het hart dat de wijk achteruit gaat omdat er niet voldoende gesnoeid 
wordt. Gezien de financiële situatie van de gemeente lijken de moge-
lijkheden beperkt. Misschien is het daarom tijd voor een creatief initia-
tief van de gemeente en de bewoners(vereniging) om de wijk een 
beetje te ontgroe-
nen. 
 

Erik de Goede 


