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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  
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 
NLDRUKWERK.nl 
 

Verspreiding 
Aimée de Goede en Max Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2014 is 8,50 Euro per 
huishouden. Lid worden kan door 8,50 
Euro over te maken naar ING rekeningnr. 
NL70 INGB 0003531985 ten name van 
Bewonersvereniging Koningshof onder ver-
melding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Advertentietarieven  
per jaar = vier nummers 

1/1 pagina € 250,-  
1/2 pagina € 140,- 
1/4 Pagina        €   80,- 

Bestuur 
Voorzitter:  
Herman Stikkel (3699362) 
voorzitter@wijk-koningshof.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) 
Anneke Haak 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 
Sylvia van Reenen (06-53497329) 
Jeugd.koningshof@gmail.com 

Werkgroep wijkontwikke-
ling 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 

Woningen 
Anneke Haak 

Wijktoezicht 
Matthijs de Boer  
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl 

www.wijk-koningshof.nl  35 

 

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 

Aanhangwagen € 30,— per periode 

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 kun-
nen altijd per telefoon, 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 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc. 
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet.  
Schoorsteenveger 
Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met schoor-
steenveegbedrijf ‘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. 
 

Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2015 is 
€ 25,00 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief btw, administratiekosten 
en voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet vaak 
voorkomt, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoor-
ziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven 
gelden voor 2014, 2015 en 2016, omdat eens in de drie jaar de tarieven wor-
den aangepast. 
 

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen 
naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereni-
ging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan schoor-
steenveegbedrijf ‘t Westen. 
Onderhoud van de CV-ketel 
Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u con-
tact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie 
in het wijkblad).  
Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten 
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onder-
houdscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks 
twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkostenvrij) verholpen. Een me-
chanisch ventilatieonderhoud wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het CV on-
derhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 2015 zijn de kos-
ten als volgt: 
 

 
 

De prijzen zijn inclusief 6% btw, waarbij is aangenomen dat dit tarief t/m 
30 juni 2015 van toepassing zal zijn. Als de btw in het tweede half jaar ver-
hoogd wordt tot bijvoorbeeld 21%, dan zullen de tarieven aangepast worden. 
 

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel 
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting 
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 8,50 bedraagt.  
 

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 

kijk dan bij onze adverteerders! 

Prijzen t/m 30 juni 2015, 
inclusief 6% btw 

Voor leden  Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 75,25 € 87,20 

Onderhoudsbeurt € 40,75 € 53,00 

Onderhoud mechanisch ventilatie € 24,30 € 24,85 
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Voorwoord 
 

Bij het verschijnen van het maartnummer van het wijkblad van de 
Bewonersvereniging Koningshof treft u deze volledig in kleur aan. 
Daarbij is het papier wat dikker en voorzien van een glans. Een ware 
stimulans om hier mooie foto’s in op te nemen. Elders in dit wijkblad 
leest u meer over de nieuwe opmaak. 
 

Onze wijk Koningshof is de laatste maanden behoorlijk in het nieuws 
geweest. Ik denk hierbij aan de publicatie van 12 december 2014 in 
het ‘regio Delft’ katern van het Algemeen Dagblad. Hierin was een ar-
tikel geplaatst over de verzakkingen van onze wijk Koningshof. Uitge-
legd werd dat veel plekken in onze wijk tot gemiddeld zo’n 45 cm zijn 
opgehoogd en dat de gemeente voor de bewoners zand ter beschik-
king had gesteld. Ook waren er 
foto’s bij het Peizerdiep gemaakt 
van hoogteverschillen tot wel 90 
cm. Hiernaast ziet u de secreta-
ris en de voorzitter respectieve-
lijk staan en zitten op deze plek. 
 

In het artikel gaf een gemeente-
woordvoerster aan dat nieuw-
bouwwerken in de jaren ’70 niet 
werden voorbelast. Door ver-
schillen van de bodemsamenstelling zijn er hier en daar grote verzak-
kingen ontstaan. Uit analyse is gebleken dat de eindzetting van ons 
wijk nu is bereikt. Al met al een aardig artikel met als kop 
“Koningshof gered van de ondergang”.  
 

Op uitnodiging van de VVD heeft voormalig staatssecretaris Teeven 
op 25 februari 2015 onze wijk bezocht. Doel van dit bezoek was ken-
nis te maken met het wijktoezicht in onze wijk en het team Jongeren-
werk Pijnacker-Nootdorp. U leest hier meer over in een apart stukje in 
dit wijkblad. 
 

Naar aanleiding van een oproep voor een nieuwe penningmeester in 
het wijkblad van december heeft Marijke Tetteroo zich hiervoor als 
kandidaat opgegeven voor deze functie. Het bestuur is verheugd dat 
Marijke zich hier voor wil inzetten. 
 

In dit wijkblad treft u een uitnodiging aan van de Algemene Ledenver-
gadering van de Bewonersvereniging Koningshof op donderdag 
23 april 2015. Wij hopen op uw komst. 
 

Herman Stikkel 
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In april 2011 was ik één van de eerste wijkbewoners die zonnepa-
nelen heeft aangeschaft. Eind februari van dit jaar was er een mijl-
paal te vieren; mijn 16 zonnepanelen zijn de grens van 10.000 kWh 
gepasseerd en daarmee loop ik iets voor op het schema dat ik had 
bij aankoop van de panelen. 
Vanaf januari 2014 ben ik ook de trotse eigenaar van een windtur-
bine. Ik heb vier van de in totaal zesduizend winddelen van een 
windturbine uit Culemborg. Het mooie is dat wind en zon elkaar 
heel goed aanvullen. In de wintermaanden heeft de zon weinig 
kracht en juist in die maanden is er veel wind. In de zomer natuur-

lijk veel zon maar dan weer weinig wind. In de onderstaande gra-
fiek wordt dat in beeld gebracht. Alleen in de herfstmaanden was de 
opbrengst van zon en wind wat minder. De overige maanden lukt 
het ongeveer om zelfvoorzienend te zijn. De zonnepanelen en de 
windturbine zijn beide investeringen die zichzelf gemakkelijk terug-
verdienen en een rendement geven dat veel hoger is dan de rente 
op de bank. Goed voor de portemonnee maar vooral goed voor on-
ze planeet! 
 
Wim Langelaan 

 

De energierekening; deel 11  
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Vacatures 

 
Binnen onze vereniging zijn er momenteel een aantal vacatures: 
 
Vacature wijkcontact 
Wij zoeken een tweede persoon die wel meehelpen bij ons wijkcon-
tact. Dit betekent interesse tonen bij zowel positieve (geboorte, huwe-
lijk of jubileum), negatieve (ziekte, overlijden) of andere zaken (bijv. 
nieuwe buren). 
 
Vacature Halloween 
Wij zoeken iemand die naast Sylvia van Reenen en Paul Geluk zou wil-
len helpen bij het organiseren van Halloween. Paul Geluk heeft vele 
jaren meegeholpen bij de organisatie van Halloween en heeft aange-
geven na te denken over zijn inzet hierbij. Halloween willen wij heel 
graag organiseren, maar dit kan niet door één persoon georganiseerd 
worden. Daarom zijn wij op zoek naar een extra organisator.  
 
Vacature op de maandagavond bij materiaalbeheer 
Wij zoeken een vrijwillig(st)er die op de maandagavond Leo en Dirk 
anderhalf uur (20:00-21:30 uur) wil helpen. Dit betreft het in ont-
vangst nemen en opbergen van de materialen die teruggebracht wor-
den. Omdat er veel gebruik gemaakt wordt van de spullen van het 
materiaalbeheer is een derde persoon wenselijk. Op de vrijdag is die 
er, in de persoon van Corné van der Putte, maar wie zou op maandag 
willen helpen? 
 
Hebt u misschien interesse in een van de bovenstaande vacatures of 
wilt u eerst meer informatie hierover hebben? Dan graag even een e-
mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. 
 
Het Bestuur 
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Nieuwe opmaak van het wijkblad 

Voor u vindt u het eerste wijkblad in kleur! Ons wijkblad is in de afge-
lopen decennia in zwart-wit gedrukt. Als bestuur kregen wij onlangs 
een mooie aanbieding van nldrukwerk.nl, waarvan de eigenaar in onze 
wijk woont. Wij waren overigens niet op zoek naar een andere op-
maak van ons wijkblad en werden dus hierdoor verrast. 
 

Vervolgens hebben wij eerst contact opgenomen met Kopie Plus die 
gedurende vele decennia ons wijkblad naar ieders tevredenheid ge-
drukt heeft. Wij hebben met hen open kaart gespeeld en hen de gele-
genheid gegeven hierop te reageren. Uiteindelijk hebben wij als be-
stuur gekozen voor de aanbieding van nldrukwerk.nl. Wij willen hierbij 
Kopie Plus bedanken voor de prima wijze waarop zij ons wijkblad ge-
durende al die jaren gedrukt hebben en voor de hand- en spandien-
sten die zij verleend hebben bij de opmaak van ons wijkblad. 
 

Bij deze overstap naar een kleureneditie hebben wij ook besloten de 
advertentiekosten iets te verhogen. Die zijn met 10 à 15% verhoogd 
en zijn nog steeds op een laag niveau. In de colofon van ons wijkblad 
vindt u de tarieven.  
 

Als bewonersvereniging zijn wij trots dat wij nog steeds een wijkblad 
uitbrengen. Er zijn immers niet zo heel veel bewonersverenigingen die 
dit nog doen. Zo zijn wij bijvoorbeeld de enige in onze gemeente die 
een wijkblad maken. Wij vinden het belangrijk een wijkblad te blijven 
uitgeven, omdat dit volgens ons een veel beter ‘contact’ met de wijk 
oplevert in vergelijking met bijvoorbeeld alleen via een website met 
bewoners te communiceren. Bovendien is dit een goede stimulans 
voor onze activiteiten, omdat iedere drie maanden een wijkblad ge-
vuld moet worden. Nu ons wijkblad voortaan ook nog in kleur is, ho-
pen wij nog meer ‘indruk te maken’ en samen met u als wijkbewoners 
te werken aan onze mooie en leefbare wijk. 
 

Het Bestuur 
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Tevens zijn wij bezig de beschikbaarheid van AED’s in onze wijk te verg-
roten. Hiertoe hadden wij de gemeente voorgesteld de AED die in Het 
Baken hangt te verplaatsen naar buiten bij de hoofdingang. De gemeen-
te heeft dit zeer snel toegezegd, waarvoor veel dank! De gemeente gaat 
dit nu in overleg met ons uitvoeren. Hierdoor zal ook buiten werkuren 
een AED beschikbaar zijn in onze wijk, wat een flinke vooruitgang is! 
 

 

Erik de Goede 
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Cursusavond ‘AED en reanimatie’  

Op woensdagavond 11 februari jl. is de cursusavond ‘AED/
reanimatie’ gehouden. Veertien wijkbewoners bekwaamden zich 
onder leiding van Cees van der Ende, Sylvia van Reenen en Wim 
Tas van ‘Evenementen EHBO Pijnacker’ in het gebruik van een defi-
brillator en in het reanimeren. Wij hopen hiermee een goede start 
te maken met het ‘hartveilig wonen’ in onze wijk, waarbij omwo-
nenden opgeroepen kunnen worden bij een persoon met een stil-
stand van de bloedsomloop.  
 

Bij ‘Hartveilig wonen’ zetten vrijwilligers zich in om het leven van 
mensen te redden, door gebruik te maken van een Automatisch 
Externe Defibrillator (AED); zie de website www.hartveiligwonen.nl. 
Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waar-
door 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. Uit statis-
tieken blijkt dat het zeer de moeite loont gediplomeerde AED‘ers in 
de wijk te hebben. 10% van slachtoffers herstelt in voldoende mate 
na een reanimatie door een ambulancedienst. Dit is maar liefst 
60% als er een vrijwilliger in de buurt was die meteen getracht 
heeft de hartritmestoring te verhelpen. 
 

Als bestuur hebben wij besloten twee keer per jaar een cursus-
avond ‘AED/reanimatie’ in Het Baken te organiseren. Hierbij speelt 
ook mee dat als je een reanimatie/AED-diploma hebt en je aan 
‘hartveilig wonen’ wilt blijven meedoen, je minimaal één keer per 
jaar een cursusavond moet bijwonen. Door het twee keer per jaar 
in onze wijk te organiseren, proberen wij het de wijkbewoners zo 
gemakkelijk mogelijk te maken om hieraan deel te nemen. Boven-
dien betaalt de bewonersvereniging een deel van de cursuskosten. 
 

Zelf was ik één van de cursisten. Daarom kan ik u uit eigen ervaring 
melden dat deze cursus voor iedere volwassene leuk en nuttig is om 
te doen. Er zijn maar een paar basishandelingen die je moet onthou-
den. De cursus is daarmee niet zo moeilijk. Het lijkt misschien ‘eng’ 
om met de defibrillator te moeten werken, maar dat blijkt in de prak-
tijk erg mee te vallen. Het is een prettige gedachte een AED te kun-
nen bedienen en te kunnen reanimeren, voor het geval dit in de 
praktijk een keer nodig zal zijn. Deze cursus is daarom voor iedereen 
een aanrader! 
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Financieel resultaat 2014  

Na zes jaar penningmeester te zijn geweest waarvan vijf jaar als le-
denadministrateur, zal ik bij de komende algemene ledenvergadering 
officieel aftreden als bestuurslid. Voor beide functies zijn inmiddels 
prima opvolgers gevonden. Marit de Boer verzorgt al vanaf 1 januari 
2014 de ledenadministratie. Dat doet zij met behulp van een volledig 
vernieuwde webadministratie. In de twee voorgaande wijkbladen had 
ik een oproep gedaan voor geïnteresseerden voor penningmeester. 
Marijke Tetteroo heeft zich aangemeld en zij wordt op dit moment vol-
ledig ingewerkt. Zij zal namens het bestuur tijdens de algemene le-
denvergadering worden voorgedragen en ik heb er het volste vertrou-
wen in dat zij deze functie uitstekend zal gaan vervullen. Ik ben uiter-
aard heel blij dat er opvolging klaar staat, die hopelijk bij de ledenver-
gadering zal worden gekozen. Het lijkt me alleen maar goed als er 
weer vers bloed in het bestuur komt. 
 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik zojuist mijn laatste kascontrole 
achter de rug. Een driekoppige commissie heeft de over 2014 gevoer-
de administratie gecontroleerd. Het jaar 2014 is afgesloten met een 
fors saldo-overschot. Er waren enkele financiële meevallers door fors 
hogere inkomsten bij materiaalbeheer en oud papier. In 2014 werd 
voor de laatste keer subsidie ontvangen van de gemeente. 
 

Vanaf 2015 zal de subsidie van de gemeente volledig wegvallen. De 
inkomsten oud papier zullen de komende jaren mogelijk wegvallen als 
de gemeenteraad zou kiezen voor het huis-aan-huis ophalen van oud 
papier met minicontainers aan huis. Het bestuur stelt voor de contri-
butie voor 2015 vast te stellen op € 10,-. Dit betekent een verhoging 
van de contributie met € 1,50, dat wij bij de algemene ledenvergade-
ring in 2014 al min of meer hadden aangekondigd. Tijdens de algeme-
ne ledenvergadering op 23 april zal het jaarverslag 2014 en de begro-
ting 2015 worden toegelicht. 
 

Wim Langelaan 
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Aankondiging algemene ledenvergadering 

Op donderdag 23 april zal de algemene ledenvergadering gehouden 
worden. Tijdens deze ledenvergadering zullen wij terugkijken op 2014 
en vooruitkijken naar de activiteiten in 2015. 
 

Penningmeester Wim Langelaan heeft aangegeven te stoppen met het 
penningmeesterschap. Wim heeft dit gedurende zes jaar op zeer des-
kundige wijze gedaan. Daarnaast is Wim ook actief geweest op tal van 
andere fronten binnen onze vereniging. Denk bijvoorbeeld aan de 
gadgets voor onze leden. Ieder jaar slaagde Wim er weer in iets origi-
neels uit te zoeken dat bovendien ook nog betaalbaar was. 
 

Als bestuur zijn wij verheugd dat wij een kandidaat hebben gevonden 
die Wim wil opvolgen. Bij de algemene ledenvergadering zullen wij 
voorstellen dat Marijke Tetteroo benoemd zal worden tot penning-
meester. Marijke draait al sinds 1 januari mee met ons en doet dit 
naar ieders tevredenheid. 
 

Wij hopen de reguliere agendapunten in (ruim) één uur te bespreken, 
zodat de presentatie na afloop van de algemene ledenvergadering om 
21:15 uur kan beginnen. De wijkagenten Ad van Houdt en Manon Ka-
per geven een presentatie over “Samen verantwoordelijk”. Voor de 
aanwezigen zal er voldoende gelegenheid zijn om de wijkagenten vra-
gen te stellen.  
 

Het volledige programma van de algemene ledenvergadering vindt u op 
de volgende pagina. Kortom, wij denken een interessant programma te 
hebben samengesteld en hopen op een goede belangstelling vanuit de 
wijk. 
 

Het Bestuur 

Glazenwasserij DickiesGlazenwasserij DickiesGlazenwasserij DickiesGlazenwasserij Dickies    
Uw glazenwasser in uw wijk  

zeer betrouwbaar  
en ervaren. 

Wij zijn gespecialiseerd in glasbewassing, 
dakgoten en  trespa reiniging. 

Voor eventuele vragen neem gerust contact op 

 telefoon nummer 0626975497. 
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Door de digitalisering van onze maatschappij is algemeen bekend dat 
de hoeveelheid oud papier terugloopt. In de afgelopen vijf jaar is dat 
waarschijnlijk zo’n 10 à 20%. De opbrengt van onze oud papier con-
tainer bij Het Baken laat zo’n trend gelukkig niet zien. Sterker nog, 
onze opbrengst is nog precies gelijk aan die van 2009 en 2010! In 
2014 hebben wij 267.000 kg ingezameld. In 2010 was dat 265.000 kg 
en in 2011 268.000 kg. In de figuur links ziet u de maandelijkse op-
brengst van 2009 t/m 2014. De ‘dip’ in het midden was ten tijde van 
Ryck, toen het aantal kilo’s in onze container ongeveer halveerde. 
 

De jaarlijkse opbrengst van onze container is iets meer dan 10% van 
de totale hoeveelheid oud papier die in onze gemeente gescheiden 
wordt aangeleverd (2.6 miljoen kg). Dit betekent dat wij met onge-
veer 5% van de inwoners in onze gemeente 10% van het oud papier 
en karton inbrengen! Dit is een prachtig resultaat, al mag niet verge-
ten worden dat ook personen en bedrijven van buiten de wijk een bij-
drage leveren. 
 

December 2014 was de een na beste maand in onze historie, met 
meer dan 30.000 kg. Alleen december 2013 was nog beter met 
32.000 kg. Daarom veel dank voor het zo trouw inleveren van het oud 
papier bij ons! Wekelijks is de opbrengst meer dan 5000 kg. Sinds de 
invoering van de euro per eind 2001 krijgen wij een netto-opbrengst 
van 3 eurocent per kg. Dan kunt u wel uitrekenen dat de Tafeltennis-
vereniging, de scholen in onze wijk en de bewonersvereniging, die ge-
zamenlijk de papiercontainer beheren, hier erg blij mee zijn. 
 

Nu onze papierinzameling beter loopt dan ooit, is het ‘wrang’ dat dit 
dreigt te verdwijnen. In de Avalex-gemeenten wordt gewerkt aan een 
nieuw concept voor afvalinzameling. In het eerste conceptbeleidsdocu-
ment stond een groot aantal scenario’s, maar was er geen enkel sce-
nario met bovengrondse papiercontainers. Men mikt op een extra mi-
nicontainer aan huis voor het oud papier en het verwijderen van de 
bovengrondse papiercontainers. Het wachten is nu op een definitieve 
versie van het beleidsdocument. De verenigingen in onze gemeente 
die oud papier inzamelen (voetbalverenigingen, Ipse de Bruggen, 
Avanti, wij, ...) zullen zich in de discussie gaan mengen. 
 
Erik de Goede 
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Oud papieropbrengst in 2014 
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Uitnodiging 
Algemene Ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Koningshof 
op donderdag 23 april 2015 
om 20.00 uur in Het Baken 

   

1. Opening   (19:45 uur ontvangst met koffie) 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2014 
Op de website (www.wijk-koningshof.nl) staat dit verslag. 

3. Financieel verslag over 2014 

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 
Wim Langelaan (penningmeester) treedt af en is niet herkies-
baar. Het bestuur stelt voor Marijke Tetteroo te benoemen tot 
penningmeester. 
Jenny Wassenaar (voorzitter wijkcontact) 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 2015 

7. Vaststellen contributie 2015 
Voorgesteld wordt de contributie te verhogen met € 1,50. In 
2015 bedraagt de contributie dan € 10,- per jaar. 

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 
 Redactie en website  Wijkontwikkeling  
 Wijkcontact   Wijktoezicht 
 Sport en spel   Materiaalbeheer 
 Jeugd    Woningen 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Vanaf 21.15 uur: presentatie “Samen verantwoordelijk”  

door wijkagenten Ad van Houdt en Manon Kaper 

Vanaf 22.00 uur: informele borrel in het café in Het Baken 
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Wijkontwikkeling / Fase 6 

Op het moment van schrijven van deze bijdrage is de gemeente aan 
zet bij de voorbereiding van Fase 6 van de herinrichting van Konings-
hof. In Fase 6 gaat het gebied omkaderd door Grevelingen, Nederrijn 
en Rivierenlaan op de schop. Op het gepresenteerde Voorlopig 
Schetsontwerp zijn meer dan 100 reacties van bewoners binnengeko-
men. Ambtenaren bereiden nu een Nota van beantwoording en een 
Definitief Ontwerp voor, welke door het College van BenW moeten 
worden vastgesteld. 
 

Ter voorbereiding van deze twee beleidsdocumenten is er op 25 fe-
bruari jl. een overleg geweest tussen ambtenaren, leden van de 
Werkgroep Wijkontwikkeling en enkele wijkgenoten die aan het begin 
van de Grevelingen wonen. Er is gesproken over een aantal vragen 
welke van algemeen belang zijn: de verkeersveiligheid op de Greve-
lingen, het aantal parkeerplaatsen op de Grevelingen en de indeling 
van voor parkeren beschikbare ruimte in het gebied tussen Grevelin-
gen en Itterbeek achter het appartementengebouw. 
 

Bij de laatste vraag gaat het om een keuze tussen 
‘langsparkeren’ (zoals voorgesteld in het Voorlopig Schetsontwerp) en 
‘diagonaal parkeren’ (zoals thans het geval is). Dat laatste is ook het 
vertrekpunt is van een voorstel van de omwonenden, dat beoogt het 
aantal parkeerplaatsen te verhogen van 10 in het Voorlopig Schets-
ontwerp naar 12. Deze 12 nieuwe parkeerplaatsen nemen meer ruim-
te in beslag dan de huidige 12, omdat ze grotere afmetingen moeten 
hebben. Na een uitvoerige gedachtewisseling – in het bijzonder ook 
over veiligheid bij de uitgang van het ‘achterpad’ tussen Grevelingen 
en Itterbeek – is de gemeente gevraagd om een aangepaste variant 
van ‘diagonaal parkeren’ uit te werken. Daarover zal verder overleg 
plaats vinden. 
 

Bij de reacties op het Voorlopig Schetsontwerp Fase 6 is er o.a. een 
door meer dan 20 bewoners ondertekende brief over de grond-
transporten van en naar het gronddepot aan de zuidzijde van het ge-
bied tussen verlengde Europalaan en Tuindersweg. De bewoners be-
pleiten afwikkeling via de Tuindersweg i.p.v. via de verlengde Europa-
laan. Dit laantje is rustig, maar wordt tegelijkertijd intensief benut 
door fietsers (waaronder veel scholieren), wandelaars, hondenuitla-
ters, joggers, spelende kinderen en gehandicapten op scootmobielen.  
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Vrijwilligersavond 

Ook voor 2015 hadden wij besloten geen nieuwjaarsreceptie maar 
wel een vrijwilligersavond te organiseren. Op vrijdag de 13de(!) van 
de maand maart was het zo ver. Na ‘Tante Boeffie en vorig jaar ‘De 
Drie Heeren’ was 
deze keer de keuze 
op onze adverteer-
der ‘Tout le Monde’ 
gevallen. 
 

Onderdeel van de 
avond was een 
workshop ‘chocolade 
maken. ‘Dit viel let-
terlijk en figuurlijk 
bijzonder in de 
smaak. Onder lei-
d i n g  v a n 
‘Pat i sser i ewere ld 
Nootdorp’     
 
(http://www.patisseriewereld.nl) werd zeer enthousiast chocolade 
gemaakt, waarbij veel verschillende vormen mogelijk waren. 
 

Het was een zeer ge-
slaagde avond, waarbij 
onze vrijwilligers in een 
andere, ongedwongen 
sfeer met elkaar hebben 
kunnen praten. Onze 
wijktoezichthouders wa-
ren ook uitgenodigd en 
het was leuk om te zien 
dat een behoorlijk aan-
tal van hen aanwezig 
was. Ook deze vrijwilli-
gersavond was weer pri-
ma georganiseerd door 
Paul Geluk,  
waarvoor onze dank! 

 

Het bestuur 
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In de eerste weken van maart zijn er grootschalige transporten ge-
weest om de op het depot eerder opgeworpen heuvels af te voeren. 
Deze transporten staan los van Fase 6 maar illustreren wel het pro-
bleem. De grote vrachtwagens en enorme tractoren met oplegger 
vormen een gevaar voor de genoemde andere gebruikers van het 
laantje. Zij ondervinden ook veel last van de grote stofwolken die de 
voertuigen veroorzaken. Ook voor de omwonenden is de overlast ern-
stig. 
 

Vele bewoners hebben zich over dit alles recentelijk per e-mail tot 
wethouder José van Egmond gewend, om bij haar te bepleiten dat de 
transporten in de toekomst worden afgewikkeld via de Tuindersweg 
en de daarvoor al voorbereide afslag van de rotonde bij de fietstun-
nel. De wethouder heeft de signalen van de bewoners opgepikt en er 
gaat nu overleg op gang komen over mogelijke oplossingen. 
 
Steven Duursma en Paul van Winden 

Ledenadministratie 
We zitten al weer een tijdje in 2015, maar toch nog even een terug-
blik op 2014 voor wat betreft de ledenadministratie. Vorig jaar heb ik 
de ledenadministratie overgenomen van Wim Langelaan. Het was voor 
mij zeker aan het begin erg zoeken hoe ik dit het beste kon aanpak-
ken. Het is prima verlopen en dat kunt u zeker zien aan onderstaande 
grafiek. We hebben een record 
aan leden te pakken. Hopelijk 
gaan we in 2015 weer een re-
cord pakken met het aantal 
leden! Zoals elders in dit wijk-
blad geschreven, zal bij de al-
gemene ledenvergadering het 
voorstel gedaan worden de 
contributie te verhogen naar 
€10,-. De brieven voor de be-
taling komen met het wijkblad 
van juni. Pas dan hoeft u de 
contributie te voldoen. 
 
Marit de Boer-Sluis 
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www.vanattenboek.nl 
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Meldpunt Leefomgeving 

Vervolg van pag. 21 
 
Ook in 2015 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren of le-
nen bij ons Materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals 
twee steigers, een geluidsinstallatie, een ladder, een behangafstomer, 
boormachines) tot tal van spelletjes (zoals Rad van Avontuur, Kop van 
Jut, schiettent). Op drie avonden in de week kan men langskomen bij 
ons materiaalbeheer in de parkeergarage van het Baken; zie 
www.wijk-koningshof.nl en klik dan op “materiaalbeheer”. 
 

De werkgroep Sport&Spel organiseerde ook in 2015 weer een Ko-
ningshof volleybaltoernooi. Op 29 maart jl. heeft dat plaatsgevonden. 
Dit was de 34ste keer dat er een (jaarlijks) volleybaltoernooi georgani-
seerd 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. 
 

In 2015 willen wij het initiatief ‘hartveilig wonen’ introduceren in onze 
wijk, waarbij het doel is zoveel mogelijk wijkbewoners een diploma 
‘AED/reanimeren’ te laten halen. Daarbij willen wij ook proberen een 
AED in onze wijk te krijgen die buiten hangt, zodat ook in de avond-
uren een snelle beschikbaarheid van een AED mogelijk wordt. 
 
Het bestuur 

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 heeft over deze onderwerpen 
kenbaar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de gemeente, via 
http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder 
uw meldingen indienen. 
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Hoog bezoek bij wijktoezicht 

Op woensdag 25 februari heeft onze wijk bezoek gehad van Fred Tee-
ven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Hij kwam, 
op uitnodiging van de lokale VVD fractie, met eigen ogen zien wat 

wijktoezicht in Pijn-
acker inhoudt. Ook 
de burgemeester en 
politieagente Manon 
Kaper waren er bij. 
Rond 7 uur ’s 
avonds opende Ilona 
Jense van de VVD 
de avond in het café 
van Het Baken on-
der toezicht van een 
cameraploeg van 
Jeugd en Jongeren-
werk. Onze secreta-

ris Erik de Goede vertelde over het ontstaan van wijktoezicht in Klap-
wijk en de uitbreiding naar Koningshof in 2013. Daarna heeft onder-
getekende iets verteld over hoe ik coördinator ben geworden. Samen 
met Rob Bontenbal, co-
ördinator van wijktoe-
zicht in Klapwijk, heb ik 
ook het een en ander 
verteld over hoe we in 
de praktijk te werk 
gaan. Daarop voegde 
Manon Kaper onder an-
dere toe dat de politie 
erg blij is met de extra 
ogen en oren in de 
wijk. De burgemeester 
bedankte iedereen en 
de heer Teeven in het 
bijzonder voor hun aanwezigheid en de heer Teeven heeft nog uitge-
legd hoe belangrijk hij het vanuit zijn rol vindt dat dit soort initiatie-
ven bestaan. Ook heeft hij de gelegenheid gehad om vragen te stel-
len. 

Vervolg op pag. 17 
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Activiteiten in 2015 

In dit stukje gaan wij kort in op de activiteiten van onze werkgroe-
pen in 2015. Allereerst kijken wij met tevredenheid nog even terug 
op de activiteiten in 2014. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de 
geslaagde ‘vaste’ activiteiten zoals het Halloweenfeest, het volley-
baltoernooi en Trick-or-treat. Het 30-jarig lustrum van ons materi-
aalbeheer is in 2014 gevierd. Daarnaast waren er allerlei ‘serieuze’ 
activiteiten, zoals het wijktoezicht, activiteiten van de werkgroep 
wijkontwikkeling, initiatieven op het gebied van energiebesparing en 
de wijkactie tegen het wateroverlast in kruipruimtes. In dit artikel 
wordt kort toegelicht wat onze werkgroepen in 2015 van plan zijn. 
 

De werkgroep Wijkontwikkeling bestaat uit Steven Duursma, Paul 
van Winden, Paul Geluk, Henri Lansink en Margreet de Jong. De 
werkgroep kwam in het afgelopen jaar een paar keer bij elkaar. De 
volgende onderwerpen vormen een selectie van de activiteiten voor 
2015: 
• Het monitoren van fase 6 bij de herinrichting van de wijk 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 de wijk 
• Het bestemmingsplan Tuindershof  
• Wateroverlast in kruipruimten 
• Volgen van het initiatief ‘Burgerkracht’ in onze gemeente 

 

De werkgroep Jeugd zal in 2015 weer een Halloweenfeest organise-
ren. Aan de voorbereiding wordt momenteel al gewerkt. 
 

Het Wijkcontact is een vast onderdeel van onze bewonersvereni-
ging. Het aantal wijktoezichthouders groeit, maar extra enthousias-
telingen zijn altijd van harte welkom. Als u interesse heeft dan graag 
een e-mail sturen naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl. 
 

Onze werkgroep wijkcontact toont interesse bij zowel positieve 
(geboorte, huwelijk of jubileum), negatieve (ziekte, overlijden) of 
andere zaken (bijv. nieuwe buren). U kunt hen daarop attenderen 
door een e-mail te sturen naar wijkcontact@wijk-koningshof.nl. In 
2014 is een felicitatiekaart uitgedeeld bij alle huizen waar een mid-
delbare scholier geslaagd was voor het eindexamen en er een vlag 
hing. Dit werd zo leuk gevonden dat dit in 2015 herhaald wordt. 

Vervolg op pag. 23 
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Vervolg van pag 15 
 

Na het programma in Het Baken heb ik het gezelschap meegenomen 
voor een korte wandeling door de wijk. Onderweg was er voor alle 
aanwezigen de gelegenheid om elkaar bij te praten. Naast het eerder 
genoemde gezelschap liepen er ook een aantal wijktoezichthouders 
mee, waarvoor dank. Iedereen was op een heel positieve manier geïn-
teresseerd in wijktoezicht. Wat ik leuk vond om te horen, was dat de 
heer Teeven zelf ook ooit aan wijktoezicht heeft deelgenomen voordat 
hij officier van justitie werd. Wij zijn vanuit onze wijk door de Klap-
roostunnel gelopen en hebben dus ook Klapwijk aangedaan, alwaar de 
wandeling eindigde in de Ontmoetingskerk. Daar gaf Desi Beans van 
Jeugd en Jongerenwerk een interessante presentatie over hoe zij in 
contact staan met jongeren op straat en daarmee overlast van deze 
jongeren verminderen. 
 

Al met al een leuke en leerzame avond die mij heeft geïnspireerd en 
gemotiveerd om met wijktoezicht in onze wijk door te gaan. Graag 
vertel ik u hier meer over via e-mail (wijktoezicht@wijk-koningshof.nl) 
of in een gesprek na afloop van de algemene ledenvergadering. Na-
tuurlijk kunt u ook een wijktoezichthouder benaderen die u op straat 
tegenkomt. Het is ook nog steeds mogelijk om uzelf op te geven voor 
een proefronde, waarbij u een keer met een tweetal wijktoezichthou-
ders mee loopt om te ervaren hoe dit is. 
 

Wijktoezichtcoördinator 
 

Matthijs de Boer 
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Grondwater onder woning (deel 2) 
Grondwaterprobleem; Het grootste deel van Nederland ligt onder 
de zeespiegel. Om hier te kunnen wonen zijn er dijken gebouwd en 
wordt het teveel aan water weggepompt. Het Hoogheemraadschap 
Delfland zorgt samen met gemeenten voor optimale waterstanden. 
Door het instellen van het waterpeil in sloten en vaarten kunnen de 
grondwaterstanden worden beïnvloed. Bij te lage grondwaterstanden 
kunnen problemen met funderingen ontstaan en landbouw- en natuur-
gebieden verdrogen. Een te hoge grondwaterstand in stedelijk gebied 
kan tot overlast leiden onder woningen en in tuinen. Het “Actueel Op-
pervlaktewater Regime 2015” is voor Koningshof 3,45m onder NAP.  
 

Een grondwaterprobleem kan verschillende oorzaken hebben. Afhan-
kelijk van de oorzaak ligt de oplossing bij de gemeente, de provincie, 
het waterschap of bij inwoner zelf. Wie waarvoor verantwoordelijk is, 
is wettelijk geregeld.  
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Als huiseigenaar bent u in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor 
uw eigendom en voor een goede staat van uw woning. Als u grondwa-
terproblemen heeft, komen eventuele bouwtechnische oplossingen 
dan ook voor uw eigen rekening. Hierbij kunt u denken aan het water-
dicht maken van de vloer, het opvullen van de kruipruimte of het aan-
leggen van een drainage in een drassige tuin. Als u zelf niet de moge-
lijkheid hebt om u te ontdoen van het overtollig grondwater, is de ge-
meente verplicht om dit water te ontvangen. De oorzaak kan ook van 
waterbouwkundige aard zijn wat de gemeente of het Hoogheemraad-
schap moeten oplossen. In sommige gevallen kan de gemeente bij-
voorbeeld beslissen dat u moet wachten op groot onderhoud aan de 
weg of de riolering, zodat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar 
blijven.  
 

Bijeenkomst. In 2011 en 2014 is aandacht besteed aan het probleem 
van grondwater in de kruipruimte. De vraag in december 2014 was of 
u als lid interesse had om met bouwkundige begeleiding een laag zand 
aan te laten brengen. Als bodemafsluiting kan dan over dat zand een 
folie worden aangebracht. Leden die zich hebben opgegeven, zijn be-
gin maart bij elkaar geweest. Afgesproken is dat eerst per locatie de 
oorzaak van het grondwaterprobleem onderzocht moet worden en wie 
hiervoor verantwoordelijk is. Mogelijk dat de gemeente of andere 
overheidsdienst ingeschakeld moet worden. Aan de leden is aangebo-
den dat de bewonersvereniging een gratis en vrijblijvend onderzoek 
kan uitvoeren waarna een advies uitgebracht kan worden. De leden 
kunnen dan zelf bepalen of ze mogelijk met begeleiding het grondwa-
terprobleem willen oplossen. 
 
 

Peter Huegen 


