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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van
Bewonersvereniging Koningshof. Het
wijkblad verschijnt vier keer per jaar in
een oplage van ± 1100 exemplaren.

Internet
www.wijk-koningshof.nl

Redactie en advertentie-exploitatie
wijkblad@wijk-koningshof.nl

Vormgeving kaft en logo
Anja Brand-Heemskerk
www.anjaranja.nl

Disclaimer
De redactie van het wijkblad besteedt
veel aandacht aan de juistheid van infor-
matie. Fouten zijn echter niet uit te slui-
ten.

Druk en afwerking
NLDRUKWERK.nl

Verspreiding
Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie
De contributie in 2015 is € 10,00 per
huishouden. Lid worden kan door € 10,00
over te maken naar rekeningnummer
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging
Koningshof onder vermelding van uw
adres.

Wie, Wat en Waar

Advertentietarieven
per jaar = vier nummers

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

Uw advertentie gratis
opgemaakt! Kijk op pag.6

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

Penningmeester:
Marijke Tetteroo (3640370)
batet@planet.nl

Secretaris:
Erik de Goede (3697240)
secretariaat@wijk-koningshof.nl

Redactie, advertenties wijkblad
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
Sjef Kickken
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie
Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Internetsite
Bas Lijster en Michelle de Lange

Wijkkontact
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd
Sylvia van Reenen (06-53497329)
halloweenkoningshof@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

Woningen
Anneke Haak

Wijktoezicht
Matthijs de Boer
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Voorwoord

In onze algemene ledenvergadering van 23 april 2015 heeft onze secretaris
Erik de Goede een mooie presentatie gehouden over onze activiteiten in 2014.
In zijn stukje in dit wijkblad geeft hij een korte impressie van deze ledenverga-
dering. In deze vergadering hebben we afscheid genomen van Leo Donck
(redactie), Wim Langelaan (penningmeester) en Jenny Wassenaar (voorzitter
wijkcontact). Ruud Booms heeft de plaats ingenomen van Sjef Kickken in de
kascommissie. In onze redactie zijn toegetreden Sjef Kickken en Anne-Jette van
den Hof. Marijke Tetteroo is benoemd tot penningmeester. Het bestuur is dan ook
verheugd dat wij weer goede kandidaten gevonden hebben om datgene voor u te
doen dat onze wijk aangaat. In aparte stukjes in dit wijkblad stellen de nieuwe
bestuursleden zich aan u voor.

In onze algemene ledenvergadering van 23 april 2015 heeft wijkagente Manon
Kaper een presentatie gehouden over “Samen verantwoordelijk voor een veilige
leefomgeving”. Zij presenteerde hierbij de misdaadgegevens van 2014 voor de
wijk Koningshof. Hoewel deze cijfers de laatste jaren een dalende trend te zien
geven, is naar ons idee elk cijfer groter dan nul te hoog en kunnen wij daaraan
allemaal bijdragen om dit verder omlaag te brengen. Vooral diefstallen uit au-
to’s en woninginbraken baren ons grote zorgen en met behulp van u en het
wijktoezicht kunnen wij hier iets aan doen. In dit wijkblad komt het wijktoezicht
aan het woord om u nog enige nuttige tips te geven. Rest mij u een fijne va-
kantie toe te wensen als straks de vakantieperiode aanbreekt.

Herman Stikkel
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Een nieuwe penningmeester

In het wijkblad van september 2014 stond de vacatu-
re voor penningmeester. Het leuk me wel een leuke
vrijwilligersbaan, maar had het toen nog te druk met
mijn werkzaamheden om echt enthousiast te worden.
Toen de vacature in het wijkblad van december her-
haald werd en ik op korte termijn minder werkzaam-
heden zou hebben, heb ik de stoute schoenen aange-
trokken en mij aangemeld. Per 1 januari 2015 heb ik
onofficieel de werkzaamheden van Wim Langelaan
overgenomen. Ik trof een werkelijk fantastisch goed
opgezet administratieprogramma aan dat Wim Lan-
gelaan in Excel heeft gemaakt. Heerlijk om mee te
werken. Op de algemene ledenvergadering van 23
april jl. ben ik officieel benoemd tot penningmeester
en wil ik mij aan u voorstellen.

Mijn naam is Marijke Tetteroo. Ik woon, met mijn man Leon, al bijna 20 jaar
met veel genoegen in Koningshof. Wij zijn gevallen voor de combinatie van een
rustige woonsfeer van waaruit je in vijftien minuten met de metro naar hartje
Den Haag of Rotterdam kunt.

Ik ben van huis uit historicus en heb tot voor kort gewerkt in de bibliotheek van
de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag. Vanuit die functie gaf ik
ook regelmatig rondleidingen door het Witte Paleisje op de Kneuterdijk. Dit ge-
bouw was het woonpaleis van Koning Willem II en is nu onderdeel van de huis-
vesting van de Raad van State. Voor mijn plezier volg ik regelmatig cursussen
kunstgeschiedenis en werk ik lekker in de tuin, waar de rozen mijn volle aan-
dacht krijgen.

Anders dan mijn voorganger Wim Langelaan heb ik dus geen achtergrond in de
financiële sector. Ik ben hem dan ook zeer dankbaar voor de prima administra-
tie die hij heeft achtergelaten. Op zijn voorwerk kan ik rustig voortbouwen.

Mijn eerste voor u zichtbare taak wordt u aan te sporen de contributie voor
2015 te voldoen. Elders in het wijkblad kunt u daar meer over lezen. Ik kijk uit
naar een leuke samenwerking met het bestuur van de vereniging en hoop ook
in de loop van de tijd veel leden te leren kennen. Wellicht maken we op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering kennis met elkaar.

Marijke Tetteroo
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Contributie in 2015

Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw con-
tributie voor 2015 te voldoen. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen om
lid te worden door het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van
€ 10,-.

Bij onze algemene ledenvergadering van 23 april jl. is de contributie voor 2015
verhoogd met anderhalve euro tot € 10,-. De verhoging is het gevolg van het
volledig wegvallen van de gemeentesubsidie. Deze verhoging was bij de alge-
mene ledenvergadering van 2014 al min of meer aangekondigd.

Ook in 2015 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje beschikbaar
worden gesteld. Wij gaan net als in de voorgaande jaren weer op zoek naar
een leuk en praktisch cadeautje. Ook nieuwe leden komen in aanmerking voor
dit presentje. Iedereen die op tijd de contributie betaalt, ontvangt dus een pre-
sentje. De verspreiding hiervan zal plaatsvinden na de zomervakantie, tegelij-
kertijd met het uitdelen van de herinneringsverzoeken aan de leden die op dat
moment nog niet betaald hebben.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te
vullen bij de contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint
met uw straatnaam en huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie
2015” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informatie. U maakt
het onze ledenadministrateur Marit de Boer makkelijker als u hier rekening mee
houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marijke Tetteroo, penningmeester

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw con-
tributie in 2015 te voldoen:

Bedrag: € 10,-
IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85
Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof
Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer
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Glazenwasserij 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

telefoonnummer 0626975497.

Het verzamelen en redigeren van de teksten voor het wijkblad werd in het verle-
den gedaan door secretaris Erik de Goede, waarna Leo Donck de opmaak verricht-
te in Publisher voordat het naar de drukker ging. Na ruim tien jaar vond Leo het
welletjes, waarbij niet onvermeld mag blijven dat Leo ook een groot deel van de
advertentiewerving deed. Leo nogmaals bedankt hiervoor!

Het bestuur is verheugd dat de redactie nu uit drie personen bestaat. Als enige
bewonersvereniging in onze gemeente geven wij nog een wijkblad uit. Dit vinden
wij een belangrijk onderdeel, o.a. omdat het onze vereniging een ‘duidelijk ge-
zicht’ geeft. De redactie bestaat nu uit Sjef Kickken, Anne-Jette van den Hof en
Erik de Goede. De twee nieuwe leden stellen zich hierbij aan u voor:

Anne-Jette van den Hof

Ik ben Anne-Jette van den Hof, ben getrouwd en heb twee kindjes: Hannah-
Lynn van 2 jaar en Lars van 4 maanden. Ik werk als software ontwikkelaar bij
een bedrijf in Zoetermeer dat programmatuur maakt voor het plannen en opti-
maliseren van transporten. In andere woorden: met deze programma's kun je
bijvoorbeeld de ritten inplannen voor chauffeurs en vrachtwagens om pakket-
ten te bezorgen.

Ik woon sinds september 2012 aan de Eem. Daarvoor woonden mijn man en ik
nog in een studentenappartementje in hartje Delft. Aangezien mijn man in
Delft werkt en ik in Zoetermeer, leek het ons handig om ergens tussenin te
gaan wonen, zodat we allebei op de fiets naar ons werk konden. Sindsdien wo-
nen wij met veel plezier in deze kindvriendelijke en groene wijk! In mijn vrije
tijd ben ik graag in de natuur te vinden. Ik houd van (berg)wandelen, fietsen
en zwemmen. Daarnaast houd ik ook erg van gezelschapsspellen.

Nieuwe redactie stelt zich voor
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Ik heb de afgelopen jaren al heel wat vrijwilligerswerk gedaan voor studenten-
verenigingen, maar vond het nu tijd voor iets anders. Binnen de redactie houd
ik mij vooral bezig met het verzamelen van de teksten en het controleren op
correctheid ervan. Het werk voor de redactie vind ik tot nu toe erg leuk en af-
wisselend. Ik hoop gezamenlijk met Sjef en Erik nog veel mooie wijkbladen in
elkaar te zetten!

Sjef Kickken

Ik ben Sjef Kickken en versterk sinds kort de werkgroep Redactie van de bewo-
nersvereniging. Mijn werk bij het toenmalige Centrum voor Houttechnologie
van TNO-Bouw heeft me naar Pijnacker gebracht. Nadat ik twee jaar dagelijks
tussen Vianen en Rijswijk in de file had gestaan, hebben we in 1993 een wo-
ning aan de Grevelingen gekocht waar we nu al 22 jaar samen met plezier wo-
nen. Onze drie volwassen kinderen, twee dochters en een zoon, zijn het huis
uit waardoor het wel een beetje stil is geworden. In 1998 heb ik mijn baan bij
TNO opgezegd en ben als zelfstandig bouwkundig adviseur doorgegaan. Mijn
werk is vooral te vinden op het gebied van houttoepassingen, maar ook andere
bouwkundige zaken en bouwregelgeving zijn mijn niet vreemd. Ook particulie-
ren kunnen bij mij terecht voor bouwkundig advies bij verbouwingen, schade
en aankoopkeuringen.

In mijn vrije tijd ben ik een verwoed doe-het-zelver waar door ons huis weinig
achterstallig onderhoud vertoont. Mijn overige hobby’s zijn fietsen (geen racer),
wandelen (vooral in de vakanties), fotograferen, een beetje tuinieren, maar
vooral werken met hout. Zo heb ik bijna alle meubels in ons huis zelf ontwor-
pen en gemaakt en heb pas nog een viertal antieke stoelen gerenoveerd.

Voor de bewonersvereniging heb ik tot nu toe wat klusjes gedaan, een lezing
over woningonderhoud, nieuwe ventilatieroosters geregeld voor de woningen
aan Bergse Maas, Rivierenlaan en Grevelingen, en een project voor het reinigen
van de ventilatiesystemen in gang gezet. Als lid van de werkgroep Redactie ga
ik me vooral bezig houden met de opmaak van het wijkblad. De grote uitdaging
is natuurlijk om het blad nog fraaier te maken dan het nu al is.

Erik, Anne-Jette en Sjef
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In de afgelopen maanden is de gemeente bezig geweest met het verder vorm-
geven van de plannen voor fase 6 van de herinrichting van onze wijk (het ge-
bied omkaderd door Grevelingen, Nederrijn en Rivierenlaan). Een van de lastig-
ste vragen blijft daarbij de toekomstige inrichting van de dwarsstraat tussen
Grevelingen en Itterbeek. Na uitvoerig overleg met een aantal bewoners aan
het begin van de Grevelingen en de Werkgroep Wijkontwikkeling heeft de ge-
meente twee alternatieven verder uitgewerkt. Het eerste alternatief voorziet in
‘gespiegeld diagonaal parkeren’ en het tweede in ‘langs parkeren’. Alle bewo-
ners in de omgeving van de dwarsstraat zijn door de gemeente per brief per-
soonlijk benaderd met de vraag aan welk alternatief zij de voorkeur geven. Tot
uiterlijk 3 juni jl. konden zij reageren. Op het moment van schrijven van deze
bijdrage was nog niet bekend welk resultaat dat heeft opgeleverd. De planning

van fase 6 heeft
enige vertraging
opgelopen vanwege
een lastige afstem-
ming tussen de
werkzaamheden die
voor nutsbedrijven
moeten worden uit-
gevoerd (kabels en
leidingen) en voor
d e g e m e e n t e
(riolering, bestra-
ting, inri chting
openbare ruimte).
Daarom zal niet eer-
der dan in het na-
jaar de eerste spade
in de grond gaan.

In het vorige wijkblad werd overleg aangekondigd met wethouder José van Eg-
mond over de transporten in verband met het gronddepot bij de Verlengde Euro-
palaan. Dat heeft tot een snel en concreet resultaat geleid. Door het terugbrengen
in de oorspronkelijke staat van het omgelegde fietspad naar de N470 en het aan-
leggen van een bouwweg naar de aangrenzende rotonde in de Tuindersweg, kan
nu het overgrote deel van de transporten langs die route worden afgewikkeld. De
bewoners langs de Verlengde Europalaan blijft zo veel overlast bespaard.

Aan deze kant van de wijk zal het de komende jaren overigens wel onrustig blij-
ven, want er zijn belangrijke veranderingen op komst. Op de grens van onze wijk
en Keijzershof zal de Floralaan – die nu eindigt met een blokkerende bussluis –
worden doorgetrokken naar de rotonde Tuindersweg. Zo wordt deze vanaf het
begin voorziene ontsluitingsweg van Keijzershof werkelijkheid.

Wijkontwikkeling

Huidige situatie dwarsstraat Grevelingen– Itterbeek
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Aankondiging Halloween

De werkgroep Jeugd is momenteel al met een aantal vrijwilligers bezig om dit
jaar weer een Halloweenfeest te organiseren. Wij zullen er op zaterdag
31 oktober weer iets griezeligs van maken in Koningshof! Zet die datum dus
alvast in je telefoon, agenda of op de kalender. De Halloweentocht begint bij de
scholen. Hoe laat dat zal zijn, zal in het volgende wijkblad en op onze website
bekend gemaakt worden.

Voor de hele kleintjes willen we, om-
dat de Halloweentocht op 31 oktober
waarschijnlijk te griezelig is, ook wat
doen. Daarom organiseren wij op
donderdag 29 oktober voor de
allerkleinsten een Trick-or-Treat.
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 kinde-
ren het gaat. De leeftijd voor Trick-
or-Treat is tot 8 jaar.

S.v.p. opgeven bij: halloweenkoningshof@gmail.com .

Sylvia van Reenen-Donck

Deze operatie maakt deel uit van een groter project. Vervolgens zal namelijk de
bestaande Keijzershof-rotonde in de N470 komen te vervallen met als gevolg be-
perktere ontsluitingsmogelijkheden aan die zijde van Keijzershof. Het opheffen
van de Keijzershof-rotonde is een voorwaarde van de provincie aan de gemeente
om dichter bij Delfgauw in de N470 een nieuwe rotonde aan te leggen, zodat de
Komkommerweg daarop kan aansluiten.

Onder andere op aandringen van bewoners van onze wijk loopt al enige tijd een
onderzoek naar de invloed van onderhoud op het geluidsniveau van de Randstad-
Rail. Het gaat dan om het slijpen van de rails en onderhoud aan de voertuigen.
Het onderzoek is gestart onder de verantwoordelijkheid van het Stadsgewest
Haaglanden maar dat is nu de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geworden. Wij
zijn niet gelukkig met de manier waarop het onderzoek wordt verricht. Omdat er
weinig onderhoud plaatsvindt, levert het meten op een aantal locaties (waaronder
in Pijnacker Noord) onvoldoende interessante gegevens op. In een brief aan wet-
houder José van Egmond hebben de deelnemers van het overleg geluidsoverlast
RandstadRail daarom o.a. gepleit voor het aanleggen van proefslijpvakken in de
buurt van de meetlocaties.

Steven Duursma en Paul van Winden



14 Bewonersvereniging Koningshof

www.vanattenboek.nl
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Op 23 april werd bij onze 37ste algemene ledenvergadering werd allereerst te-
ruggeblikt op de activiteiten uit 2014. Het loopt goed met tal van verschillende
activiteiten zoals het wijktoezicht, het materiaalbeheer onder Het Baken, het
jaarlijkse Halloweenfeest en de herinrichting van de wijk. Bij dit laatste is er
veel contact is met de gemeente en omwonenden over de definitieve inrichting
van dit deel van de wijk (fase 6). Na bijna 150 wijkbladen in zwart-wit zijn we
overgestapt op een kleurenversie. Dit vinden wij een mooie stap voorwaarts.

Het bestuur kwam met het voorstel om de contributie voor 2015 contributie te
verhogen met € 1,50 vanwege het wegvallen van de gemeentelijke subsidie.
Dit hadden wij bij de algemene ledenvergadering van 2014 al aangekondigd,
omdat wij toen al wisten dat de subsidie zou wegvallen. De vergadering ging
hiermee akkoord. De contributie bedraagt in 2015 daarom € 10,- per jaar. In
twee jaar tijd is de contributie dus van € 7,- naar € 10,- verhoogd om het weg-
vallen van de subsidie te compenseren. In de jaren daarvoor is de contributie
overigens heel
lang bijna gelijk
gebleven. Zo was
bij het begin van
de euro de con-
tributie € 6,- (in
2002). Wij hopen
vanaf nu de con-
tributie weer lang
constant te hou-
den. Veel lijkt
hierbij af te hangen van de ontwikkelingen rondom de afvalinzameling en in het
bijzonder het oud papier. Hiermee verdienen wij nu (nog) € 3000,- per jaar.

Na zes jaar prima werk werd penningmeester Wim Langelaan opgevolgd door
Marijke Tetteroo. Mede dank-
zij de inzet van Wim ligt het
ledenaantal tegenwoordig
rond de zevenhonderd, wat
betekent dat ongeveer 70%
van de huishoudens lid is van
de bewonersvereniging! Het
verhogen van de contributie
vanwege het wegvallen van
de gemeentelijke subsidie
heeft geen negatief effect
gehad op het ledenaantal,
zoals in de bovenstaande fi-
guur met ons ledenaantal
sinds 2002 te zien is.

Impressie algemene ledenvergadering

Voorzitter Herman Stikkel overhandigt cadeaus
aan de ex-penningmeester
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Na de rondvraag kreeg secretaris Erik de Goede een cadeau overhandigd, om-
dat hij al vijftien jaar deze functie vervult. De secretaris vond dit een erg leuk
gebaar en meldde dat hij nog wel een tijdje doorgaat. Tot slot bedankte voor-
zitter Herman Stikkel de bestuursleden en andere vrijwilligers voor de inzet in
het afgelopen jaar. Het volledige verslag van de ledenvergadering is te vinden
op www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2015/05/notulen_alv2015.pdf.

Na afloop was er een presentatie door wijkagent Manon Kaper. In haar presen-
tatie liet zij allereerst zien dat het relatief veilig is in Koningshof (zie
www.hoeveiligismijnwijk.nl). Dit neemt niet weg dat iedere inbraak of een po-
ging daartoe er een te veel
is. Daarom is het belangrijk
te blijven letten op zaken
als goed hang- en sluitwerk,
oplichters aan de deur, het
achterlaten van spullen in
auto’s en zichtbare spullen
(laptops, mobieltjes) in de
woonkamer. Zorg dat een
woning altijd bewoond lijkt.
Manon Kaper benadrukte
dat de vele ogen in de wijk
voor de politie erg belang-
rijk zijn. Samen moeten wij
werken aan een zo veilig
mogelijke woonomgeving in
Koningshof. Al met al was
het een informatieve en leu-
ke presentatie!

Erik de Goede

Presentatie door wijkagent Manon Kaper;
de (ex-)penningmeester luistert geboeid



18 Bewonersvereniging Koningshof

Koningshof aan het autodelen

Enige tijd geleden heb ik een artikel in de Telstar geschreven over autodelen.
Over het feit, dat je altijd een auto tot je beschikking en toch €250 à €300 per
maand besparen. In vele gemeenten in Nederland draait het al op vele plaatsen
tot volle tevredenheid. Maar ook kan je eigen auto via autodelen een goudmijn
zijn. Hij staat tenslotte 23 uur per dag stil (gemiddeld), tweede auto’s vaak nog
meer, dan is het toch handig, dat die dure auto nog wat oplevert als iemand
anders hem – tegen betaling – gebruikt. Het principe is heel simpel, je hebt
niet meer zelf een auto, maar gebruikt met meerdere mensen gezamenlijk een
auto, en deelt alle kosten en verder reken je af per km (en soms ook de ge-
bruikte tijd).

Er zijn drie soorten autodelen:

a Commercieel: Dit is bv. het principe van Greenwheels en Car2go. Via een
bedrijf kun je een auto reserveren en gebruiken, in principe overal waar zo’n
bedrijf een auto heeft gestationeerd (dus als je hier lid bent, kun je ook in
Zwolle zo’n auto pakken)

b Peer-to-peer; Dit zijn de principes van initiatieven als MyWheels en Snapp-
car. Mensen schrijven hun auto in, die dan beschikbaar is voor anderen. Van
te voren zijn de kosten (per dag, per uur en/of per km) bekend. Je bent niet
verplicht om je auto uit te lenen aan iedereen, want op Internet schrijven
gebruikers en uitleners recensies over hun ervaringen, dus als je de auto
heel smerig inlevert, is de kans groot, dat ze je de auto niet nogmaals uitle-
nen.

c De buurtauto; Dit is het principe, dat je met een aantal mensen uit de
buurt een of meerdere auto’s deelt. Je doet dat met bekenden, dus je kunt
elkaar makkelijk aanspreken. Je moet wel van te voren reserveren, dus het
is handig als er meer mensen (en dus meer auto’s) meedoen. In Zwolle zijn
er op deze manier al 150 buurt-deelauto’s in gebruik.

Onze ervaring

We hebben onze auto nu een paar maanden geleden weggedaan, en het bevalt
prima. Het overgrote deel van de verplaatsingen kan prima op de fiets of met
het OV en als dat in een enkel geval te onhandig is, huren we een Greenwheels
of Mywheels autootje. Zelfs toen ik wilde gaan schaatsen op Flevonice in Bid-
dinghuizen was dat probleemloos: Bij station Amersfoort een Greenwheels-
autootje gehuurd en daarmee naar het per OV onbereikbare Flevonice gereden.

Wie de afgelopen week de kranten heeft gelezen, weet het: Uit onderzoek van
de ANWB en Natuur en Milieu blijken er 1,3 miljoen mensen bereid te zijn mee
te doen aan autodelen. Maar blijkbaar niet in Pijnacker. Op dit moment zijn de
dichtstbijzijnde mogelijkheden in Delfgauw; 10 minuutjes fietsen, niet onover-
komelijk. Maar bijvoorbeeld een Greenwheels auto in het dorp zelf zou wel zo
makkelijk zijn. Echter, de Greenwheels auto die bij Pijnacker centrum stond is
weer weggehaald. Werd nooit verhuurd. Op Snappcar staan een paar auto’s in
Pijnacker, niet in Koningshof. Op Mywheels zijn de dichtstbijzijnde auto’s in
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Delfgauw en Berkel en Rodenrijs. Terwijl Pijnacker eigenlijk de ideale deelauto-
gemeente is – voor het overgrote deel van de verplaatsingen werkt het OV, de
fiets of de combinatie ervan prima, en de enkele keer, dat je naar een slecht
bereikbare plek moet, zou je een deelauto kunnen gebruiken. Bovendien wordt
onze wijk nu nogal ontsierd door al die geparkeerde auto’s, ook op plekken
waar ze niet geparkeerd horen te worden. Wat zou onze wijk leefbaarder en
kindvriendelijker worden als er de helft auto’s minder waren! Kunnen de kinde-
ren weer op straat voetballen!

Ik ben wel benieuwd waarin Pijnacker verschilt van plaatsen als Bunnik, Deven-
ter of Landsmeer, waar vele mensen naar volle tevredenheid autodelers zijn. Ik
ga daar graag het gesprek over aan tijdens de jaarvergadering van de wijkver-
eniging. Als u nog vragen of belangstelling hebt, hoor ik het graag. Mail dan
even naar hans.voerknecht@kpnmail.nl of bel 0624664103.

Hans Voerknecht

Binnen onze vereniging zijn er momenteel een aantal vacatures:

Vacature wijkcontact

Wij zoeken personen die wel meehelpen bij ons wijkcontact. Dit betekent inte-
resse tonen bij zowel positieve (geboorte, huwelijk 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 willen helpen
bij het organiseren van Halloween. Paul Geluk heeft vele jaren meegeholpen bij
de organisatie van Halloween en heeft aangegeven na te denken over zijn inzet
hierbij. Halloween willen wij heel graag organiseren, maar dit kan niet door één
persoon gedaan 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 ontvangst nemen en opber-
gen van de materialen die teruggebracht worden. Omdat er veel gebruik ge-
maakt 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?

Heeft 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

Vacatures
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Wijkactie ‘vervangen van dakbedekking’

De werkzaamheden in onze wijk voor het ‘vervangen van dakbedekking’ gaan
gestaag door. ‘Hester Dakwerken’ is nog steeds op een zeer gedegen wijze be-
zig dakbedekking in onze wijk te vervangen. Zo is in de afgelopen periode op
de Overdam bij vijf van de zes huizen de dakbedekking vernieuwd. Dit geeft
meteen een ander aanzicht van de huizen, maar het gaat er natuurlijk vooral

om dat lekkages worden
voorkomen. Vervolgens is
de Serijnenhof aan de beurt
om bij een aantal huizen
dakbedekking te vervan-
gen.

Hester Dakwerken kan
naast het vervangen van
bitumen daken ook dakpan-
nen en zinken dakgoten
vervangen. Alle dakgerela-
teerde werkzaamheden zijn
bespreekbaar. Als u meer
informatie wilt over de
werkzaamheden van Hester

Dakwerken of inzicht wilt hebben in recensies en andere projecten, dan kunt u
hiervoor hun website raadplegen: www.hesterdakwerken.nl.

Onze wijkactie loopt nog
steeds. Als u geïnteresseerd
bent kunt u nog steeds
meedoen, maar enige haast
is nu wel geboden. Dan
graag contact met mij
(geluk.paul@gmail.com)
opnemen. Dit geldt ook als
u eerst meer informatie
wilt. Bij uw aanmelding
voor interesse graag aange-
ven om welke werkzaamhe-
den/dakdelen het gaat. Het
is uiteindelijk aan u zelf om
te beslissen of u definitief
mee wilt doen of niet.

Paul Geluk

Het werk aan de daken vordert gestaag

Diverse typen dakbedekking zijn mogelijk
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Snelheidsmeting Rivierenlaan

Van 9 februari tot 30 maart is er een snelheidsmeting uitgevoerd op de Rivieren-
laan. De locatie was Rivierenlaan 69. Dit ligt in het in fase 5 vernieuwde deel, zo
ongeveer ter hoogte van de zijstraat Linge. Van iedere meting die in onze wijk
wordt uitgevoerd, vragen wij bij de gemeente de meetresultaten op. Die krijgen
wij altijd snel. In dit stukje doen wij verslag hiervan.

In deze periode van 50 dagen zijn zo’n 35.000 metingen geregistreerd. Dit komt
neer op 700 metingen per dag. Het verkeer in beide richtingen is gemeten, waar-
bij ook de snelheid van bromfietsen en fietsen gemeten werd. Uit de metingen
bleek dat 85% zich aan de maximumsnelheid van 30 km/u hield. Slechts 15%
reed te hard, waarbij opgemerkt moet worden dat weinig personen harder reden
dan 35 km/u. De gemiddelde snelheid was 22 km/u. Deze gemiddelde snelheid
zegt overigens niet veel, omdat (brom)fietsers ook meegeteld worden.

De resultaten zijn dan ook voor de gemeente geen aanleiding om ‘infrastructurele
maatregelen’ te nemen in dit gedeelte van de Rivierenlaan. Het is wel zaak te
handhaven en elkaar te blijven aanspreken op het rijgedrag als daar aanleiding
toe is.

30 km/u is overigens zeker geen stapvoets rijden door de wijk. Dit verklaart
waarschijnlijk waarom velen toch de beleving hebben dat er te hard wordt gere-
den, terwijl het aantal snelheidsovertreders meevalt. De conclusie van deze snel-
heidsmeting komt goed overeen met de twee eerder uitgevoerde metingen op de
Delflanddreef. Ook toen bleek dat er in het algemeen netjes wordt gereden in on-
ze wijk. Dit neemt niet weg dat wij altijd aandacht zullen houden voor de ver-
keersveiligheid in de wijk. Wij zijn daarom ook benieuwd wat in de leefbaarheid-
monitor, die in het najaar verschijnt, hierover geconcludeerd kan worden. De leef-
baarheidmonitor is een tweejaarlijkse graadmeter in onze gemeente waarbij alle
twintig wijken op een groot aantal onderwerpen (fysieke en sociale woonomge-
ving, veiligheid, ongenoegens, …) getoetst worden. Zo zijn wij benieuwd of Ko-
ningshof ook deze keer weer in de top eindigt!

Erik de Goede

Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aan-
dacht 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 www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder
uw meldingen indienen.
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Wijkschouw op 1 september

Op dinsdag 1 september a.s. wordt de jaarlijkse wijkschouw van onze wijk gehou-

den. Tijdens een wijkschouw maken geïnteresseerde bewoners samen de ge-

meentelijke wijkmanager, daarbij eventueel ondersteund door een wijkagent en

enkele gemeentemedewerkers, een ronde door de wijk. Dit is jaarlijks een be-

langrijk moment om uw zegje te doen over het leefklimaat in de wijk. De aan-

dachtspunten op het gebied van bijvoorbeeld het groen, zwerfvuil en onveilige

plekken worden dan geïnventariseerd en verwerkt in een actielijst. Met deze

wijkschouwen werken de gemeente en wijkbewoners samen aan de leefbaar-

heid in de wijken van onze gemeente, zie ook www.pijnacker-nootdorp.nl/

artikel/wijkschouwen-pijnacker.htm.

Bij een wijkschouw is het de bedoeling dat onderwerpen worden aangemeld (of
extra benadrukt) die niet via het ‘meldpunt leefomgeving’ aangemeld kunnen
worden. Hiervoor dient u zich wel aan te melden bij wijkmanager Kees Konings.
Dit kan via het telefoonnummer 015-3626553 of via een e-mail naar
c.konings@pijnacker-nootdorp.nl.

De wijkschouw is jaarlijks dus een goede momentopname van de leefbaarheid
in de wijk. Hierbij is het ook belangrijk om te monitoren of de afgesproken ac-
ties van de wijkschouw van 2014 zijn uitgevoerd. Dit blijkt behoorlijk het geval
te zijn. Bij de wijkschouw van 2014 waren er de nodige bevindingen die globaal
als volgt onderverdeeld kunnen worden:

1 op een behoorlijk aantal plekken

achterstallig onderhoud bij laag-

hangend groen;

2 op een aantal plekken erg hoge

bomen, waarvan we graag zien

dat ze gesnoeid worden;

3 op een aantal plekken hobbelig

asfalt door omhoogkomende

boomwortels;

4 overige zaken, zoals overlast

door de snuitkever.

Het eerste punt is behoorlijk snel opgepakt. Op veel plekken in de wijk ziet het
er nu een stuk netter uit. Het vernieuwen van het asfalt (punt 3) zal nog voor
zomervakantie uitgevoerd worden. Voor de hoge bomen is de gemeente bezig
met een bomenplan. Dit wordt eind 2015 verwacht. Dat is ook de periode dat
de hoge bomen gesnoeid kunnen worden. Bij zullen dit in de gaten houden. De
volledige stand van zaken is te vinden op www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/
wijkschouwen-pijnacker.htm.

Erik de Goede
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Op 29 maart jl. is voor de 34ste keer om de Koningshof volleybalbokaal gestre-
den. Acht teams namen het in Het Baken tegen elkaar op, waarbij vooral op
een gezellige manier met elkaar de strijd werd aangegaan. Toch moet er altijd
een winnaar komen. In een bloedstollende finale bleek T-Recs net iets sterker
dan ’t Zooitje, die hun naam geen eer aandeden en prima volleybalden.

Het team met de bestuursle-
den deed ook dit jaar verdien-
stelijk mee. Wij hadden dit
jaar een hoog ‘Stikkel ge-
halte’, met vader, dochter en
zoon. Paul Geluk deed voor
het eerst met ons mee en zijn
jarenlange volleybalervaring
kwam ons goed van pas.
Vooral bij de spannende wed-
strijden bleken wij opvallend
vaak met één of twee punten
meer aan het langste eind te
trekken. Kwam dit misschien
door onze ervaring? Een
kwestie van geluk lijkt meer
waarschijnlijk. Uiteindelijk
ging het om het plezier en dat hadden wij zeker, ongeacht de resultaten. Maar
aan het einde van de dag is het toch wel leuk dat je met een beker in je han-
den staat. De derde plaats was voor ons.

De ook dit jaar vlekkeloze
organisatie was in handen
van Wim en Angela van Wijk
en Hans Dekker. Wij kijken
nu al uit naar het volgende
jaar, als er een lustrumeditie
van dit volleybaltoernooi zal
zijn.

Erik de Goede

Impressie Koningshof volleybaltoernooi

Eerste prijs voor T-Recs

Ons Koningshofteam
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Cursus reanimatie en gebruik AED

Na de eerste cursusavond op woensdagavond 11 februari zal er op 10 septem-
ber een tweede cursusavond ‘AED/reanimatie’ georganiseerd worden. De eerste
keer waren er veertien wijkbewoners die zich onder leiding van docenten van
‘Evenementen EHBO Pijnacker’ bekwaamden in het gebruik van een defibrillator
en in het reanimeren. Wij hopen dat er bij de tweede avond weer zoveel zullen
zijn. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail sturen naar secretari-
aat@wijk-koningshof.nl. De kosten zijn € 15,- per persoon, die op de avond zelf
voldaan moet worden. De resterende kosten (€ 10,- per persoon) worden door
de bewonersvereniging betaald. Tevens betalen wij de zaalhuur in Het Baken,
waardoor het cursusgeld laag blijft.

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 www.hartveiligwonen.nl. Vrijwilligers die in de nabijheid van een
persoon met een mogelijke stilstand van de bloedsomloop zijn, worden dan
opgeroepen. Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot waar-
door de circulatie weer hersteld kan worden. Het is belangrijk om zoveel moge-
lijk AED’s in onze wijk (en vlak daarbuiten) te hebben en zoveel mogelijk vrij-
willigers die een AED kunnen bedienen. Uit statistieken blijkt dat het percenta-
ge van de slachtoffers dat grotendeels herstelt, veel groter is dan na een reani-
matie door een ambulancedienst.

Een maand geleden bleek in het centrum van Pijnacker hoe belangrijk dit kan
zijn. Door snel handelen van de filiaalmanager van de supermarkt en een aan-
tal omstanders, kon het slachtoffer snel gereanimeerd worden. Het slachtoffer
werd uiteindelijk onder redelijke omstandigheden (met hartslag) naar het zie-
kenhuis vervoerd. Hoe anders had dit kunnen aflopen.

(bron: Telstar van 13 mei 2015)
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Tevens zijn wij bezig de beschikbaarheid van AED’s in onze wijk te vergroten.
Hiertoe hebben wij bij de gemeente het verzoek ingediend om de AED die nu in
Het Baken hangt (achter drie deuren) op onze kosten te verplaatsen naar de
hoofdingang buiten. De gemeente heeft dit meteen gehonoreerd, waarvoor onze
grote dank! Op de foto ziet u dat de kast al hangt, maar nog niet in gebruik is. Ter
afsluiting nogmaals hoe u zich kunt aanmelden voor de cursus: even een
e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Erik de Goede
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Wijktoezicht

Samen met een brigadier van de politie Pijnacker-Nootdorp hebben een andere
toezichthouder en ik zelf een rondje door onze wijk gelopen. Onderweg hebben
we het gehad over de dingen die we meemaken tijdens onze rondes op straat.
De agent vertelde ons dat hij het erg prettig vond om weer eens te voet door
de wijken van ons dorp te lopen. Zijn bezoek aan Koningshof was onderdeel
van de campagneweek woninginbraken en in deze week bezocht hij elke dag
een andere wijk. Gelukkig zijn we geen alarmerende zaken tegengekomen en
we hebben maar weinig enveloppen met informatie uit hoeven delen aan men-
sen die we van inbraakgevoelige situaties bewust wilden maken. In de zomer
vallen de huizen met openstaande raampjes ons wel op, omdat we van de poli-
tie horen hoe snel een inbreker binnen en weer buiten kan zijn. Kijk eens naar
uw eigen huis. Hebt u bijvoorbeeld een vuilcontainer bij het huis staan? Een
ideaal opstapje naar een raampje waar u zo snel niet aan denkt als de plek
waar een inbreker binnen kan komen.

Bovenstaande foto’s komen van Google Streetview. Eerlijk gezegd voelde ik mij
bijna een virtuele inbreker op zoek naar buitenkansjes. De meeste woningin-
braken worden gepleegd door de gelegenheidsinbreker die uit is op een snel
succes met zo min mogelijk risico. U maakt uw woning dus een stuk minder
interessant met goed sluitwerk op deuren en ramen, die u dan vanzelfsprekend
niet moet vergeten te sluiten. Ook als u maar eventjes weg bent, zoals een
wijkbewoner met een openstaand dakraam ons vertelde.

Ook kan er niet vaak genoeg gezegd worden dat u niet moet twijfelen om 112
te bellen zodra u een situatie verdacht vindt. Hoort u ’s nachts glasgerinkel?
Denk dan niet: “Dat zal toch geen inbraak zijn.” De politie zegt namelijk dat ze
liever een paar keer voor niets komen dan dat ze niet gebeld worden als er wel
iets aan de hand is. Het zojuist genoemde voorval is trouwens waar gebeurd.

Recent zijn de wijktoezichthouders van Koningshof en Klapwijk ook weer eens
bij elkaar gekomen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. We hebben het
bijvoorbeeld gehad over het computersysteem dat we gebruiken voor het in-
plannen van de rondes en over hoe we vaker en efficiënter kunnen lopen.
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Dat betekent beter plannen maar ook meer toezichthouders. Met meer deelne-
mers is er gemakkelijker een koppel van twee te vormen die op hetzelfde tijd-
stip beschikbaar zijn voor een ronde. Meelopen mag vanaf 18 jaar. Het is ge-
zond, gezellig en je ziet nog eens iets van de wijk. Het is mij bekend dat niet
iedereen het nut van wijktoezicht in kan zien. Er zijn ook bewezen succesjes
zoals het kunnen wijzen op de vergeten openstaande deuren of de sleutels die
nog in het slot hingen, de duim die omhoog gaat achter een keukenraam zodra
je voorbij loopt en iemand die je vertelt zich een stukje veiliger te voelen. Ik
nodig u uit om het een keer mee te maken door, zonder verplichtingen, een
rondje mee te lopen met twee toezichthouders.

Matthijs de Boer, wijktoezichtcoördinator

wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Kaartje voor geslaagden

Vorig jaar heeft onze werkgroep wijk-
contact voor het eerst kaartjes uitge-
deeld aan de middelbare scholieren uit
onze wijk die slaagden voor het exa-
men. Dit was een succes en werd door
iedereen zeer op prijs gesteld. Hoewel
onze werkgroep wijkcontact momenteel
niet bemenst is (zie de vacatures elders
in het wijkblad), wilden wij als vereni-
ging hiermee doorgaan. Daarom heb-
ben alle bestuursleden dit tijdelijk geza-
menlijk overgenomen.

Ook dit jaar waren er weer tientallen
geslaagden die feest konden vieren
vanwege het behalen van een diploma.
Wij hebben ons best gedaan om goed
op te letten waar vlaggen hingen. Ho-
pelijk hebben wij iedereen van een
kaartje en een presentje voorzien. Als
wij onverhoopt toch iemand vergeten
zijn, dan hopen wij dat u even een e-
mail stuurt naar wijkcontact@wijk-
koningshof.nl, zodat wij dit alsnog kun-
nen doen.

Het bestuur
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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
schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 010-4843756 en bij geen ge-
hoor. 06-16038603. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het
tarief voor 2015 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal en € 15,00 voor een
tweede rookkanaal . Dit is inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald. Deze tarieven gelden voor 2014, 2015 en 2016, omdat
eens in de drie jaar de tarieven worden aangepast.

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen naar de
korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben wij
er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveegbedrijf
‘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 (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. Bij een onderhoudscontract
wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden jaarlijks twee storingen
arbeidsloonvrij (niet materiaalkostenvrij) verholpen. Onderhoud van de mechanisch
ventilatie wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het CV-onderhoud. Voorrijkosten
worden niet in rekening gebracht. Voor 2015 zijn de kosten als volgt:

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 € 10,00 bedraagt.

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger,
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen t/m 31 december 2015
inclusief 21% btw

Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 85,90 € 99,55

Onderhoudsbeurt € 46,50 € 60,50

Onderhoud mechanisch ventilatie € 27,75 € 28,40
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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 bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605). of e-mail:
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur.

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

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
Kamersteiger € 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
Slegge € 15,00
Steekwagen € 15,00
Tapijtreiniger** € 35,00
Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00
Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

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

Aanhangwagen € 30,— per periode

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen € 30,00
Abraham-/Sarapop € 5,00
Barbecue € 3,50
Discoverlichting € 25,00
Doelschoppen € 10,00
Doelschoppen klein € 5,00
Dr. Bibber € 25,00
Elektrogenerator € 25,00
Feestverlichtingen € 10,00
Geluidsinstallatie € 25,00
Geluidsinstallatie 2 (met microfoon) € 50,00
Golfspel € 25,00
Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00
Kaartspel € 5,00
Kaasspel € 10,00
Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00
Kermisbuksen (2 stuks) incl. achterwand € 35,00
Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 4,50
Kop van jut € 25,00
Kop van jut voor kinderen € 15,00

www.wijk-koningshof.nl 35

De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Kramen € 10,00
Megafoon € 5,00
Onderuitspel € 10,00
Partytent klein € 15,00
Partytent groot € 50,00
Portofoon € 10,00
Rad van avontuur voor kinderen € 5,00
Rad van avontuur € 10,00
Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25
Rad van avontuur boekje € 7,50
Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50
Rookmachine € 10,00
Rookmachine vloeistof € 5,00
Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 3,00
Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00
Schietpijpjes (pakje van 25 stuks) € 1,50
Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00
Schommelboot € 10,00
Sjoelbak 5 m € 10,00
Sjoelbak 7,5 m € 15,00
Spiegel schrijfkast € 5,00
Springkussen € 75,00
Statafels € 4,00
Stelten € 5,00
Stokkenvangspel € 25,00
Suikerspin (excl. 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
Visspel € 5,00
Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden


