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Colofon
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Voorwoord
Door de goede resultaten die verkregen zijn met WhatsApp-groepen in o.a. de
wijken Klapwijk en Tanthof in Delft, heeft de bewonersvereniging Koningshof in
december vorig jaar twee Whatsapp-groepen voor Koningshof opgezet. Eén
voor het westelijk deel van de wijk en één voor het oostelijk deel. In beide
groepen is nog maar een beperkt aantal deelnemers actief. Als u ook interesse
heeft in deelname, kunt u zich hiervoor opgeven bij het wijktoezicht. Buurtbe-
woners spelen nu eenmaal een belangrijke rol bij het signaleren van verdachte
situaties en bij aanhoudingen op heterdaad. Het stukje “WhatsApp-toezicht en
actieweek tegen autokrakers” geeft u meer informatie hierover.

Uit het tweede leefbaarheidsplan “Samen verder in Pijnacker” voor de periode
2016-2019, dat wij van de gemeente ontvangen hebben, valt op dat wij de
kleinste wijk in Pijnacker zijn met 2461 mensen. In vier jaar tijd is het aantal
65-plussers gestegen van 14% naar 21%. Onze wijk vergrijst en de ontwikke-
lingen die gaande zijn dat mensen zich tot op hoge leeftijd zelf moeten zien te
redden is een aandachtspunt voor ons allen. De formele zorg gaat in stappen
achteruit en hierdoor wordt informele burenhulp en burenzorg steeds belangrij-
ker. Bewoners zijn steeds meer op elkaar in de buurt aangewezen. Het bestuur
van onze bewonersvereniging vindt het wenselijk om in goed overleg met an-
deren die hiermee al ervaring hebben een samenwerking op te starten. Wij we-
ten dat ondersteuning en advisering van de Stichting Welzijn en Ondersteuning
Pijnacker-Nootdorp (SWOP) en het Kenniscentrum voor Jeugd Samenleving en
Ontwikkeling (JSO) een belangrijke rol gespeeld heeft bij andere wijken in
Pijnacker. Op 2 februari jl. hebben wij een bijdrage geleverd aan de
‘Alternatieve Geraniummarkt’ in de Bibliotheek in Pijnacker. Dit was een infor-
matieve markt over vrijwilligerswerk en hoe ouderen mee kunnen doen aan de
samenleving. Hierbij was onze taak om de ouderen informatie te geven over
onze wijk. Tevens waren er kraampjes aanwezig van onder andere Humanitas,
Middin, het SWOP, Voedselbank Delft, Bezorgdiner.nl en Doel.

Op 18 februari jl. waren wij aanwezig bij de presentatie van het rapport van de
pilot ‘Klapwijk voor Elkaar’. De bewonersvereniging Klapwijk heeft in kaart ge-
bracht wat de mogelijkheden en behoeften zijn aan informele burenzorg. De
komende tijd wil men aan de slag gaan met een project om de hulpvraag en
hulpaanbod beter bij elkaar te brengen. Omdat dit ook goed past bij onze wen-
sen, hebben wij voor dit onderwerp Jos Arends, voorzitter van de bewonersver-
eniging Klapwijk, uitgenodigd voor een presentatie ‘Klapwijk voor Elkaar’ op
onze algemene ledenvergadering.

Verder in dit wijkblad: Op tweede paasdag organiseert de werkgroep Jeugd de
Paashaasspelen voor de kinderen in de wijk, Anja Dirkse van de werkgroep
wijkcontact stelt zich voor en Louise Sibma heeft een lieve brief aan onze ge-
meente gestuurd en de reactie van de gemeente hierop.

Ook vindt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de bewo-
nersvereniging Koningshof op dinsdag 19 april 2016 waarvoor wij u graag uit-
nodigen.

Herman Stikkel
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Paashaasspelen op Tweede Paasdag

De werkgroep Jeugd organiseert op Tweede Paasdag (28 maart) voor de kinde-
ren in de leeftijd van 0 tot 10 jaar in de wijk Koningshof een paasmiddag. Pap-
a’s, mama’s, oma’s en opa’s zijn natuurlijk ook van harte welkom. Deze middag
begint om 13:00 uur. De spellen worden gehouden rond het scholencomplex
van Koningshof.

Tijdens deze middag worden de paashaasspelen gehouden. Dit houdt in dat je
paaseieren moet zoeken om hiermee een woord te maken. Je kunt ‘paashaas
zaklopen’, ‘paaseieren gooien’, ‘paaseieren poepen (spijkerpoepen)’ en is er een
paaseierenrace. De groep of familie die de meeste punten met de paasspelen
verzamelt, krijgt een paashaasprijs.

Wil je meedoen met de paashaasspelen? Geef je dan voor 26 maart 2016 op
door een e-mail te sturen naar jeugd@wijk-koningshof.nl. Wij hopen op een
grote opkomst bij de Paashaasspelen!

Ook kun je een paashaasprijs verdienen door de paashaastekening die je aan
de aan de andere kant van deze bladzijde vind in te kleuren en in te leveren op
Keizershof 14. Ook moet je jouw gegevens hieronder invullen:

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

Werkgroep Jeugd

Hoog bezoek….

Ons Halloweenfeest van vorig jaar dat zo mooi begon, had helaas een onver-
kwikkelijk einde. Aan het einde werden door tuig uit Pijnacker flinke vernielin-
gen aangebracht. Halloweenattributen waar in de
afgelopen jaren veel tijd ingestoken was, werden
in een paar minuten vernield. Bovendien werd
fysiek geweld gebruikt tegen Sylvia van Reenen.
Het heeft Sylvia goed gedaan dat zij in de dagen
daarna veel opbeurende reacties heeft gehad.
Zelfs burgemeester Ravestein is langs geweest.
Zij nam ruim de tijd en is een uur bij Sylvia op de
koffie geweest. Dat hebben wij als bewonersvere-
niging erg op prijs gesteld en Sylvia natuurlijk
ook!

De fans van dit jaarlijkse Halloweenfeest hoeven zich overigens geen zorgen te
maken. Ook in 2016 zal er weer een Halloweenfeest in Koningshof zijn!

Het bestuur

Burgemeester Ravestein
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WhatsApp-toezicht en
actieweek tegen autokrakers

In onze wijk zijn er vanuit het wijktoezicht twee WhatsApp groepen aange-
maakt. In het vorige wijkblad werd dit al aangekondigd. De eerste bewoners
hebben zich aangesloten bij de groepen, waarbij een verdeling is gemaakt tus-
sen de westkant (rivierenbuurt) en
de oostkant (omgeving Delfland-
dreef). De groep west heeft mo-
menteel 10 leden en de groep oost
al 20. In oost heeft de laatste per-
soon zich aangesloten vanwege
het voorval van twee onbekende
personen die over een schutting
probeerden te klimmen. Ze wer-
den hier gelukkig bij gestoord door
voorbijgangers, maar dit is een
prima voorbeeld van een situatie
waarin de WhatsApp groep inge-
schakeld kan worden! Dit werkt
het beste met veel deelnemers,
zodat er veel extra ogen en oren
zijn in de wijk. De wijktoezicht-
houders en de politie kunnen im-
mers maar op één plek tegelijk zijn. De groepen zitten nog niet vol, dus kom er
bij!

In de week van 7 t/m 11 maart heeft de politie van
Pijnacker een actieweek tegen autokrakers georga-
niseerd. In deze week zijn een aantal wijktoezicht-
houders in de avond met een agent door de wijk
gelopen om met de bewoners in gesprek te gaan.

De nadruk van het gesprek lag daarbij op het bellen
van 112 als er verdachte omstandigheden worden
gezien, zoals verdachte personen in de wijk. Hier-
over nu nog geen verslag, omdat dit stukje al voor
de actieweek geschreven is.

Met vriendelijke groet,

Matthijs de Boer

Wijktoezichtcoördinator

Meer informatie en aanmeldingen voor wijktoezicht en WhatsApp-toezicht:
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

West– en oostkant van Koningshof
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Wij zitten nu alweer drie maanden in het nieuwe jaar, maar toch wil ik nog
even met u terugkijken op het vorige jaar. Zoals in de onderstaande figuur is te
zien hadden wij in 2015 een record aantal leden, namelijk 714 leden! Boven-
dien is het mooi om te zien dat ruim driekwart van de leden tijdig betaald
heeft. Deze leden hebben daarom vorig jaar een gadget in de vorm van een
pen met inscriptie ontvangen.

De contributie is in de afgelopen twee jaar in twee stappen verhoogd van € 7,-
naar € 10,-. Toch is dit voor u geen enkele belemmering geweest om de contri-
butie te betalen. Sterker nog, ons ledenaantal is hoger dan ooit tevoren! Daar
zijn wij als bewonersvereniging erg blij mee.

De contributie voor 2016 zal
waarschijnlijk € 10,- blijven.
Bij de komende algemene
ledenvergadering van 19
april a.s. zal aan de leden
voorgesteld worden de con-
tributie niet te verhogen.
Toch wil ik u vragen nog
even te wachten met het
voldoen van de contributie.
U krijgt hierover een brief
die bij het wijkblad van eind
juni zal zitten. Pas dan vra-
gen wij u de contributie te

voldoen. Hopelijk behalen wij dit jaar weer een nieuw record aan leden, al
wordt het steeds moeilijker het huidige aantal te overtreffen!

Nog even een verzoek. Als u dit jaar gaat verhuizen of pas verhuisd bent en het
nog niet heeft doorgegeven, wilt u uw verhuizing (en ook per wanneer) doorge-
ven per e-mail aan ledenadministratie@wijk-koningshof.nl? Dan kan ik dit in de
administratie verwerken.

Marit de Boer-Sluis

Van de ledenadministratie

Wijkontwikkeling

Het fase 6 gebied bij de herinrichting van onze wijk is inmiddels heel herken-
baar! In januari is men de werkzaamheden namelijk begonnen met het rooien
van bomen en struiken. De aanblik van de nu troosteloze openbare ruimte doet
je realiseren hoeveel ‘groen’ betekent voor het beeld van onze wijk. Thans wor-
den in opdracht van de nutsbedrijven kabels en leidingen vernieuwd. Op het
moment van schrijven van dit stukje is nog steeds niet bekend welke aannemer
vervolgens in opdracht van de gemeente werk kan gaan maken van het aanleg-
gen van nieuwe riolering en het herinrichten van de openbare ruimte.
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Aan de zuidkant van onze wijk is bij het bruggetje dat het Oosterdiep verbindt
met de Floralaan een lange kolk aangelegd. Hiermee is een verbinding mogelijk
gemaakt tussen het oppervlaktewater in onze wijk en het nieuwe gemaal langs
het fietspad dat naar de N470 voert.

Bij de ‘bedreigde bruggetjes’ waarover we in het vorige wijkblad schreven,
heeft het college van BenW onder druk van omwonende inwoners en de ge-
meenteraad alsnog werk gemaakt van het horen van de omwonenden. Deze
inspraakreacties zijn door de gemeente in een nota bijeengebracht en van com-
mentaar voorzien. Wij verwachten dat het college heel binnenkort een gewij-
zigd voorstel aan de gemeenteraad zal voorleggen, dat rekening houdt met de
bezwaren die naar voren zijn gebracht tegen het niet meer onderhouden en op
termijn verdwijnen van deze ‘bedreigde bruggetjes’.

Steven Duursma en Paul van Winden

Aankondiging algemene ledenvergadering

Op dinsdag 19 april zal de algemene ledenvergadering gehouden worden. Tij-
dens deze ledenvergadering zullen wij terugblikken op 2015 en vooruitkijken
naar de activiteiten in 2016. De gebruikelijke onderwerpen zullen besproken
worden. Naar verwachting zullen er geen wijzigingen zijn in de samenstelling
van het bestuur.

Wij hopen de reguliere agendapunten in (ruim) één uur te bespreken, zodat na
afloop van de algemene ledenvergadering om 21.15 uur een aansluitende pre-
sentatie kan beginnen. Dit jaar hebben wij de voorzitter van de bewonersvere-
niging Klapwijk gevraagd een presentatie te geven over de pilot ‘Klapwijk voor
elkaar’ die in 2014 en 2015 in onze buurwijk is uitgevoerd. Hierbij is door hen,
in samenwerking met de gemeente en de SWOP, de informele zorg in de wijk in
kaart gebracht. Via een gerichte enquête is vrijwel huis-aan-huis de hulpvraag
en het aanbod van hulp in een aantal straten van Klapwijk in kaart gebracht.
Vervolgens is een structuur opgezet om vraag en aanbod te koppelen.

(bron: Tweede leefbaarheidsplan van onze gemeente)
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Iets dergelijks zou voor onze wijk ook interessant kunnen zijn. Zo blijkt uit het
‘tweede leefbaarheidsplan’ van de gemeente dat Koningshof vergrijst.

Het aandeel 65-plussers is in vier jaar
gestegen van 14% naar 21%. In
Pijnacker is het percentage 65-
plussers gemiddeld 16%. Dat is bij
ons dus 5% hoger. Ook valt op dat er
nu minder jeugdigen tot 20 jaar zijn,
minder dertigers en minder vijftigers
zijn dan in 2011.

Wij zijn benieuwd naar de ervaringen
in Klapwijk over deze pilot naar infor-
mele zorg. Tevens zal er voor de aan-
wezigen voldoende gelegenheid zijn
om hierover vragen te stellen.

Het volledige programma van de alge-
mene ledenvergadering vindt u op de volgende pagina. Wij denken een interes-
sant programma te hebben samengesteld en hopen op een goede belangstel-
ling vanuit de wijk.

Het Bestuur

Impressie Algemene ledenvergadering 2015

Activiteiten in 2016

In dit stukje gaan wij kort in op de activiteiten van onze werkgroepen in 2016.
Allereerst kijken wij met tevredenheid nog even terug op de activiteiten in
2015. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de geslaagde ‘vaste’ activiteiten zo-
als het Halloweenfeest, het volleybaltoernooi en Trick-or-treat. Daarnaast wa-
ren 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 2016 van plan zijn.

De werkgroep Wijkontwikkeling bestaat uit Steven Duursma, Paul van Win-
den, 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 2016:

 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. vernieu-
wing riolering en herinrichting van onze wijk.

 Het monitoren van het bomen- en struikenplan van de gemeente.

 Geluidsoverlast van de RandstadRail.

 Het gescheiden inzamelen van afval bij Het Baken.
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Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof

op dinsdag 19 april 2016

om 20.00 uur in Het Baken

1. Opening

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2015
Het verslag staat op de website www.wijk-koningshof.nl.

3. Financieel verslag over 2015

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden
Erik de Goede (secretaris) treedt af en is herkiesbaar.
Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie
kunnen zich tot drie dagen voor de algemene vergadering melden bij
secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

6. Begroting voor 2016

7. Vaststellen contributie 2016
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2016 bedraagt de
contributie dan € 10,- per jaar.

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

 Wijkontwikkeling

 Wijktoezicht

 Wijkcontact

 Redactie

 Materiaalbeheer

 J eugd

 Sport en spel

 Website

 Woningen

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vanaf 21.15 uur: Presentatie door Jos Arends (vz. Bew.ver. Klapwijk)
over ‘Klapwijk voor Elkaar’

Vanaf 22.00 uur: Informele borrel in het café in Het Baken
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 Het mogelijk verdwijnen van twee bruggetjes in de wijk en de verwaar-
loosde staat van verschillende bruggetjes in onze wijk.

 Wateroverlast in kruipruimten.

 Verbouwing van het scholencomplex in onze wijk.

De werkgroep Jeugd zal in 2016 weer een Halloweenfeest organiseren. Daar-
naast worden op tweede paasdag de ‘Paashaasspelen’ georganiseerd.

Het Wijkcontact is een vast onderdeel van onze bewonersvereniging. Het aan-
tal wijktoezichthouders is gelukkig constant, maar extra enthousiastelingen 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 de afgelopen jaren zijn felicitatiekaarten
uitgedeeld bij alle huizen waar een middelbare scholier geslaagd was voor het
eindexamen en er een vlag hing. In 2016 zal dit herhaald worden.

Ook in 2016 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren of lenen bij ons
Materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals twee steigers, een ge-
luidsinstallatie, 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 zal ook in 2016 een Koningshof volleybaltoernooi
organiseren. Op 3 april a.s. zal dit plaatsvinden. Dit is een jubileum, omdat het
de 35ste keer is dat er een volleybaltoernooi georganiseerd wordt. 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 2016 gaan wij door met het initiatief ‘hartveilig wonen’ en zullen twee cur-
susavonden over ‘het gebruik van een AED en reanimeren’ georganiseerd wor-

Financieel resultaat 2015

In 2015 heb ik het stokje van de vorige penningmeester, Wim Langelaan over-
genomen. Het eerste jaar van mijn penningmeesterschap bracht nogal wat uit-
dagingen: de subsidie van de gemeente, die in 2014 al was gehalveerd tot
€ 1.238,- zou volledig wegvallen, de contributie werd verhoogd tot € 10,- wat
altijd tot terugloop van het aantal leden zou kunnen leiden en daar bovenop
was het jaar 2014 afgesloten met een groot saldo-overschot door hogere in-
komsten bij Materiaalbeheer en oud papier.
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De gemeente is gestart met een project ‘bosgebied Koningshof’. Lezers die bij
deze projectnaam visoenen krijgen van een ‘Lage Vuursche’ in de polder moet
ik teleurstellen. Toch is het een heel aardig project dat onze waardering en be-
langstelling verdient.

Wat is namelijk de bedoeling? Over enige jaren zal de herinrichting van Ko-
ningshof worden afgerond. Nu is men druk bezig met fase 6.Fase 7 en 8 zullen
naar verwachting vanaf 2017 worden aangepakt. In de gebieden van onze wijk
die door de fasen 1 tot en met 8 worden bestreken is het openbaar groen dan
volledig vernieuwd. Maar er is echter meer openbaar groen in onze wijk. Daar-
bij moet je o.a. denken aan de groengebiedjes rondom het scholencomplex,
achter Popelenburg en Serijnenhof en bij de Klaproostunnel. Al deze groenge-
biedjes samen vormen het ‘bosgebied Koningshof’.

De gemeente heeft een adviseur ingeschakeld om een plan te maken voor het
grondig ‘opfrissen’ van deze groengebiedjes. ‘Opfrissen’ betekent o.a. snoeien,
het waar nodig vervangen van dood en verrommeld groen door nieuw en het
creëren van aantrekkelijke doorkijkjes door openingen te maken in gesloten
rijen van bomen en struiken.

Bij de presentatie van dit plan aan de Werkgroep Wijkontwikkeling hebben wij
aangedrongen op het vinden van de juiste balans. Dood en verrommeld groen
kan kinderen heerlijke speelmogelijkheden bieden. En een met struiken en bo-
men omzoomd grasveld geeft een gevoel van intimiteit waardoor ze er graag
spelen. Daarnaast zijn grote, oude bomen op bepaalde punten smaakmakend
voor het karakter van onze wijk en biedt ‘aangeharkt en netjes’ niet altijd de
aantrekkelijkste groenbeleving.

Maar mijn bezorgdheid bleek niet terecht. Het jaar 2015 is positief afgesloten
met een saldo-overschot van € 935,- ondanks het wegvallen van de subsidie en
de kans dat ons ledenbestand zou kunnen afnemen. Op een andere plek in het
blad doet onze ledenadministrateur Marit de Boer verslag over ons ledenbe-
stand in 2015.

De belangrijkste inkomstenbronnen voor de vereniging zijn de contributie, de
advertentie-inkomsten en de opbrengst van het oud papier. De inkomsten uit
oud papier zou in de toekomst gevaar kunnen lopen als de gemeente definitief
besluit tot het ophalen van oud papier via minicontainers aan huis.

De grootste uitgaven komen voor rekening van Materiaalbeheer, het wijkblad,
het volleybaltoernooi en Halloween. De uitgaven voor Materiaalbeheer waren
dit jaar hoger dan gemiddeld door een revisie van de aanhangwagen en het
opknappen van het magazijn.

Inmiddels heeft de driekoppige kascommissie de financiële administratie gecon-
troleerd. Op de algemene ledenvergadering op 19 april a.s. zal het financieel
jaarverslag 2015 en de begroting 2016 worden toegelicht.

Marijke Tetteroo

‘Bosgebied Koningshof’
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Bij een project als dit, is het van groot belang dat goed rekening wordt gehou-
den met de opvattingen van de bewoners van de wijk. Ook moeten individuele
burgers de gelegenheid hebben om aandacht te vragen voor aspecten van het
plan die hen heel direct raken. Daarom is afgesproken dat de gemeente in sa-
menwerking met de bewonersvereniging een informatieavond voor de bewo-
ners van Koningshof zal organiseren. Omdat daaraan een flora- en faunaonder-
zoek moet voorafgaan, zal deze informatieavond waarschijnlijk na de zomerva-
kantie worden gehouden.

Steven Duursma

Oproep voor vrijwilligers

Bij de bewonersvereniging kunnen wij nog enkele handen gebruiken. De activitei-
ten worden eigenlijk door een (te) kleine groep van vrijwilligers uitgevoerd. Heeft
u interesse om voor uw wijk de handen uit de mouw te steken, aarzel dan niet om
met ons contact op te nemen (secretariaat@wijk-koningshof.nl). Hieronder staan
een aantal vacatures. Ook bij andere werkgroepen kunnen wij versterking gebrui-
ken. Bijvoorbeeld bij wijkcontact, bij PR-activiteiten of bij het organiseren van
wijkacties. U kunt zelf aangeven waar uw interesse ligt. Dan is er een goede kans
dat dit ingepast kan worden tussen de andere activiteiten. Alvast bedankt!

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?

Vacature op de oud papierinzameling

De oud papierinzameling is een belangrijke inkomstenbron voor ons. Hierbij
willen wij graag onze groep van vrijwillig(st)ers uitbreiden. Hierbij dient u ’s
ochtends de container open te doen en ’s avonds (rond etenstijd) de container
weer te sluiten. Vaak is het handig dan nog een minuutje een deel van het pa-
pier en karton iets verder in de container te gooien, zodat er meer in kan. De
diensten zijn óf doordeweeks óf in het weekend. Kortom, dit vergt heel weinig
werk, maar is wel heel belangrijk voor ons. Vele handen maken immers licht
werk!

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
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Bij brieven van de gemeente ontstaat soms de indruk dat de inhoud ambtelijk
is geschreven. De tekst wordt dan als vaag en onpersoonlijk ervaren. Dat het
ook volledig anders kan, bleek uit het onderstaande.

Ter voorbereiding op het vervangen van het diepriool op een deel van de Rivier-
enlaan (fase 6), zijn veel bomen weggehaald. Hierdoor maakt dit deel van de

wijk momenteel een kale indruk. Begin 2016 heeft
Louise Sibma, een 8 jarig meisje, hierover een brief
geschreven naar de gemeente. Die brief had zij zelf in
de brievenbus van de gemeente gedaan. Louise had
zoiets geschreven als: “Hoe zou je het vinden als je
zelf een boom bent en kaal gemaakt wordt?” Louise
schreef dat ze hierover ‘droevig’ was. Zij had er een
tekening bij gedaan van hoe mooi de speeltuin bij
haar huis was vóór de herstelwerkzaamheden en hoe
het er nu uitziet.

Fred Maas, die bij de gemeente projectleider is van
de fase 6 herstelwerkzaamheden, heeft per brief aan
Louise geantwoord. Hierbij heeft hij goed zijn best
gedaan om in kindertaal te antwoorden. Daarom wil
ik een aantal zinnen citeren. Zijn brief begon zo:
“Beste Louise, Bedankt voor je mooie brief. Wat jam-
mer dat de gemeente jou zo verdrietig heeft ge-
maakt. Ik kan mij voorstellen dat het veel indruk op
je heeft gemaakt dat alle planten en bomen weg zijn.
In deze brief zal ik uitleggen waarom wij dit gedaan

hebben. Want dat doen we natuurlijk niet zomaar.”

Na de uitleg waarom de bomen
zijn weggehaald, werd in de brief
aan Louise gemeld dat er over een
jaartje nieuwe bomen en planten
komen en een nieuwe speelplaats!
Er was een tekening bijgevoegd,
zodat Louise kon zien hoe de nieu-
we speeltuin eruit komt te zien.
Dat wordt heel mooi, zoals uit het
onderstaande plaatje blijkt!

De brief eindigde met: “Ik hoop
dat je straks niet meer verdrietig bent als alle werkzaamheden klaar zijn. Dan
kun je weer genieten van de nieuwe plantjes, de bomen en de speelplaats. Je
moet nog even geduld hebben, maar uiteindelijk komt het allemaal weer goed
met de planten en de bomen.”

Kortom, een erg leuke reactie van de gemeente die voor herhaling vatbaar is!

Erik de Goede

Zo kan het ook!

De trotse Louise

Zo komt de nieuwe speeltuin eruit te zien.
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Vorig jaar zijn wij met een nieuw onderdeel gestart in het wijkblad, namelijk een
“Interview met ….”. Nadat onze wijktoezichtcoördinator Matthijs de Boer vorig jaar
de eerste was, is het nu de beurt aan Steven Duursma van onze werkgroep Wijk-
ontwikkeling. Als u geïnterviewd wilt worden, dan kunt u zich ook aanmelden bij
ons, door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Sinds 1981 woon ik met mijn gezin in Koningshof. Wij waren op zoek naar een
woning i.v.m. mijn nieuwe baan in Den Haag. Het was maar goed dat in de
krantenadvertentie achter de plaatsnaam Pijnacker werd toegelicht dat dit in de
omgeving van Den Haag was, want anders zouden we er geen aandacht aan
hebben besteed.

De keuze voor het nog in aanbouw zijnde huis op de Grevelingen bleek achteraf
bezien één van de betere in ons leven. Tot op de dag van vandaag zijn we heel
gelukkig met het huis èn de wijk! Onze drie kinderen hebben fijne herinnerin-
gen aan de school die toen nog de naam 'Zuidacker' had. Voor mijn Deense
vrouw ging het inburgeren in Nederland door de plezierige contacten haast
vanzelf.

Nu ben ik al weer vijf jaar met pensioen. Daarvoor heb ik als beleidseconoom
gewerkt bij het Europees Parlement in Luxemburg, de Europese Commissie in
Brussel, het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
de Sociaal-Economische Raad.

Een flink deel van mijn tijd besteed ik aan 'bestuurlijk vrijwilligerswerk'. Dat
doe ik bij zorgverlener voor verstandelijk beperkten Philadelphia en als lid van
de Wmo-raad van onze gemeente. Gelukkig blijft er voldoende tijd over voor
mijn grote hobby's: klassieke muziek, opera en moderne geschiedenis. Met
mijn vrouw onderneem ik graag vakantiereizen. Omdat het leuk is en goed
voor de conditie zijn we ook vaak wandelend en met de fiets op pad.

Bij de bewonersvereniging ben ik
sinds een paar jaar voorzitter van de
Werkgroep Wijkontwikkeling. De le-
den van die groep houden zich bezig
met alles wat de inrichting en het on-
derhoud van onze wijk raakt (zoals
het groen), maar ook het verkeer.
Over deze zaken proberen we in het
belang van de bewoners van onze
wijk een goed overleg met de ge-
meente te hebben. Gelukkig gaat dat
als regel prima.

Mijn activiteiten in de bewonersver-
eniging vind ik leuk. Je houdt je met zaken bezig die in je onmiddellijke leefom-
geving spelen en je krijgt in de wijk en bij de gemeente allemaal interessante
nieuwe contacten.

Steven Duursma

Interview met ….‘

Steven in zijn geliefde wijk
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In de vorige editie(s) van ons wijkblad heeft Peter Huegen U van alles verteld
over grondwater onder de woning. Hij is daar ingegaan op mogelijk oorzaken,
gevolgen en oplossingen. Hieronder geven we nog een korte samenvatting.

Grondwater onder de woning kan veel vervelende gevolgen hebben. Zo zorgt
het voor een te hoge luchtvochtigheid in de woning, wat slecht is voor de ge-
zondheid, en vaak ook andere ongemakken als schimmel en houtrot veroor-
zaakt. Als U veel water in uw kruipruimte heeft staan komt dat, doordat het
grondwater niet goed afgevoerd wordt door o.a. de keihoudende laag onder uw
woning. Ook zal de grondlaag zijn verzakt en is de hoogte van de kruipruimte
meestal flink meer dan 50 cm. In dit stukje gaan wij als eerste in op de situatie
dat het grondwater niet goed afgevoerd kan worden. Voor de verzakte kruip-
ruimte, is enkele jaren geleden al een wijkactie georganiseerd door Paul Geluk.

Met het hoofd van de gemeentelijke afdeling BOR is afgesproken dat de hoogte
van de kruipruimte ongeveer 50 cm mag bedragen. Dus is de kruipruimte ver-
zakt en lager dan die 50 cm, dan zal ook de grondlaag in de kruipruimte ver-
hoogd moeten worden. Als dat niet gedaan wordt, dan bestaat de kans dat er
een (flinke) laag water in komt te staan

Peter Huegen eindigde zijn stukje met een vrijblijvend advies om onze wonin-
gen via een drainagebuis aan te laten sluiten op een gemeentelijke afvoerbuis.
Op die manier kan het grondwater afgevoerd worden en kan de luchtvochtig-
heid in de woning flink dalen, naar een gezond niveau. In dit stukje willen wij
dat advies graag een wat concretere invulling geven. De gemeente is op dit
moment bezig met fase 6 van de wijkontwikkeling, en fase 7 en 8 staan nog op
de planning. Het leek ons een uitgelezen mogelijkheid om het leggen van de
drainagebuizen (voor huizen in deze delen van de wijk) uit te laten voeren, op
het moment dat de gemeente de straat openbreekt en de nieuwe rioolbuizen
legt.

We willen daarom een wijkactie opstarten om gezamenlijk het aanleggen van
de drainagebuizen uit te laten besteden aan een aannemer en mogelijk het ver-
hogen van de kruipruimte. Dit moet dan plaats gaan vinden op het moment dat
de straat al open ligt, want dat scheelt tijd, geld en moeite. Op dit moment zijn
we bezig om diverse aannemers te polsen of zij dit zouden willen doen en zo ja
hoeveel dat dan moet gaan kosten. De kosten hangen natuurlijk deels af van
het aantal deelnemende huizen: hoe meer deelnemers hoe lager de kosten per
huis.

Deze wijkactie is helaas niet bedoeld voor bewoners van huizen die in fase 1 tot
en met 5 liggen, omdat deze straten al weer dicht zijn. Als de bewoners van
fase 1 tot en met 5 dat willen, kunnen we als vereniging wel aan de gemeente
vragen wat het kost om de woningen alsnog aan te sluiten. De gemeente heeft
al aangegeven, dat dit mogelijk is.

Wij richten ons op dit moment op de delen waar de werkzaamheden nog moe-
ten plaatsvinden, dus alle straten tussen Nederrijn en Amer, behorende bij fase
6 tot en met 8 van de wijkontwikkeling.

Grondwater onder woning (deel 4)
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Zondag 3 april organiseren wij als bewonersvereniging voor het 35e keer ons
jaarlijkse recreatieve Koningshof volleybaltoernooi. Uitgangspunt is hierbij re-
creatieve gezelligheid, waarbij het doel is dat wij er met zijn allen een gezellige
dag van maken. Wij streven er naar
om met ongeveer tien teams dit toer-
nooi te spelen. Op het moment van
drukken van dit wijkblad is er nog
plek voor een aantal teams. Dus
mocht je een team willen samenstel-
len met familie, buren, vrienden, co-
collega’s, kennissen etc. laat ons dat
dan even weten. Enige ‘eis’ is dat we
in principe altijd minimaal één vrouw
per team in het veld willen hebben
staan.

De kosten bedragen € 20,- per team.
Dat hoeft dus geen belemmering te
zijn. Aanmelden kan in principe t/m 30 maart. Je bent natuurlijk ook van harte
welkom om eens de sfeer te komen snuiven in Sporthal het Baken op zondag 3
april, waar wij vanaf half elf de eerste bal gaan slaan.

Wil je je aanmelden of heb je vragen , neem dan even contact op met:

Angela van Wijk (06-20844983 of a.vanwijk1@telfort.nl), of

Wim van Wijk (06-30718988 of email@wjvanwijk.nl)

Koningshof volleybaltoernooi op 3 april

Als uw huis in dit gebied ligt en u heeft interesse om mee te doen, dan verne-
men we dat graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
anne_jette@hotmail.com. Vermeld daarbij gaarne uw straat en huisnummer, zo
hebben wij meteen een beeld om hoeveel huizen per fase het gaat.

Wij gaan dan kijken welke aannemer het beste aanbod heeft en daar zullen we
dan gezamenlijk een deal mee proberen te sluiten. Maar het is ook mogelijk dat
er per huis een afzonderlijke offerte gemaakt gaat worden. Door een mail te
sturen zit U overigens nog nergens aan vast, het is alleen een indicatie van het
aantal deelnemers. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de vorde-
ringen.

Hoe de precieze planning van de werkzaamheden zal zijn is nu nog niet goed te
overzien. Fase 6, 7 en 8 zijn immers 3 afzonderlijke projecten, dus de werk-
zaamheden zullen waarschijnlijk ook in fases verricht worden.

Anne-Jette van den Hof en Peter Huegen

Impressie Volleybaltoernooi 2015
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Drone schiet omhoog in Koningshof

Een in toenemende mate populaire hobby is het vliegen met drones. Drones
zijn kleine, met een zenderbestuurde, onbemande luchtvaartuigen waarmee je
met een beetje ervaring zowel binnen als buiten kunt vliegen. Uitgerust met
een camera kun je indrukwekkende beelden van bovenaf maken en het vliegen
is een ware belevenis.

Zo dacht ook een jongen in onze
wijk Koningshof. De drone steeg
heel snel op vanaf het grasveld
voor het Baken. Eenmaal op de
geplande hoogte aangekomen,
merkte de hobbypiloot dat de dro-
ne niet reageerde op zijn com-
ando’s en dat de drone bleef stij-
gen. In de richting van De Boezem
verdween de drone uit het zicht.
Ten einde raad plaatste de hobby-
piloot een bericht op Telstar Onli-
ne, om te vragen of iemand zijn

drone gevonden had. Al snel belde een tuinder de hobbypiloot, omdat de drone
gevonden was en dat deze op een kas terecht was gekomen. Hij kon de drone
ophalen mits de schade aan zijn kas vergoed werd. Dit werd dus een extra
duur avontuur voor de hobbypiloot.

Het is dus zinvol om een goede WA-
verzekering in je bezit te hebben. De over-
heid heeft strikte regels opgesteld voor het
vliegen met drones. Ze mogen nooit hoger
dan 120 meter vliegen en niet boven be-
bouwing, mensen of wegen. Ook moeten de
privacyregels worden gerespecteerd. Voor
wie interesse heeft in drones is een goede
site: www.Banggood.com. De drones op
deze site variëren in prijs van € 15,- tot
€ 3000,-. Er zijn al heel kleine drones ver-
krijgbaar die op je hand passen en waar-
mee voornamelijk binnen gevlogen kan
worden. Veel drones zijn van het type
Quadcopter en zijn uitgerust met vier pro-
pellers. Hierdoor zijn ze in vergelijking met
helikopters erg stabiel, hebben geen kwetsbare staartrotor en met wat ervaring
kun je er heel goed mee vliegen.

Herman Stikkel

Drone boven Koningshof ?

Mini-drone
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Cursusavond ‘AED en reanimatie’
op 4 februari jl.

Op donderdagavond 4 februari is voor
de derde keer een cursus ‘AED/
reanimatie’ gehouden. Dit was een ver-
volg op de twee cursusavonden die wij
in 2015 georganiseerd hebben. Een
aantal van de cursisten had vorig jaar
al meegedaan en heeft zich weer aan-
gemeld voor ‘hartveilig wonen’. Hier-
door kunnen zij opgeroepen worden als
er een situatie met hartfalen optreedt
in onze omgeving. Hiervoor is het wel
vereist dat je jaarlijks een herhalings-
cursus volgt. Meer informatie over
‘hartveilig wonen’ is te vinden op
www.hartveiligwonen.nl).

Veertien wijkbewoners hadden zich
deze keer aangemeld, waarvan er ze-
ven op herhaling gingen en zeven cur-
sisten zich voor het eerst bekwaamden
in het gebruik van een Automatisch
Externe Defibrillator (AED) en in het
reanimeren. Hopelijk zullen zij zich ook
aansluiten bij ‘hartveilig wonen’. De
cursus stond ook deze keer onder lei-
ding van Cees van der Ende, Sylvia van
Reenen en Wim Tas van ‘Evenementen
EHBO Pijnacker’. Bij de herhalers werd
de vorig jaar opgedane kennis opge-
frist. Het was opvallend hoeveel de

cursisten nog wisten. Eigenlijk zijn het
maar een paar basishandelingen die je
moet onthouden. Daarom kan iedereen
deze cursus volgen. Het nieuwe aspect
voor de herhalers was dat zij ook leer-
den een kind te reanimeren. Dat is an-
ders dan het reanimeren van volwasse-
nen, omdat je hierbij minder kracht
mag gebruiken. In plaats van met twee
armen wordt bij kleine kinderen met
één arm gereanimeerd. Al met al was
het weer een leerzame cursusavond,
waarvan wij er in het najaar weer een
zullen organiseren.

Cees van der Ende legt uit.

Actieve cursisten

Ook Sylvia legt uit.
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In de Telstar is ook met enige regelmaat aandacht voor dit onderwerp van rea-
nimeren. Zo stond er eind februari een overzicht in de Telstar van alle locaties
waar momenteel een AED hangt in onze gemeente. Dit zijn er al meer dan zes-
tig! Op de website www.aed4.eu wordt landelijk bijgehouden waar AED’s staan.
Hierbij bleek dat er nog wel een stap te maken is. Eind februari was de lijst op
deze website veel korter dan de ruim zestig locaties die in de Telstar vermeld
stonden.
Door een e-mail te sturen naar AEDpijnackernootdorp@gmail.com kan aangege-
ven worden welke AED’s nog ontbreken in het landelijke overzicht. Dat hebben
wij inmiddels gedaan, omdat ook de AED bij de ingang van Het Baken ontbrak
in dit overzicht.

Erik de Goede

Mijn naam is Anja Dirkse en ik ben getrouwd met Gert. Wij hebben één zoon,
Florian, die in Delft woont. Wij wonen sinds 1983 in Pijnacker en daarvoor heb-
ben wij in Delft gewoond. Ongeveer twaalf jaar geleden hebben wij naar andere
huizen gekeken in Pijnacker. Maar we zijn toen niet verhuisd, omdat ons eigen
huis en Koningshof ons erg goed bevielen. In plaats daarvan hebben wij toen
besloten ons huis grondig te verbouwen. Wij zijn daar nog steeds erg blij mee.

Verder ben ik erg bekend met de wijk,
omdat ik tweeëntwintig jaar op de
Zuidacker (nu Tweemaster) heb ge-
werkt als vakleerkracht ‘textiele we-
rkvormen’. Nu ik met pensioen ben,
doe ik vrijwilligerswerk voor de SWOP.
Hierbij vervoer ik mensen naar bijvoor-
beeld een ziekenhuis of een huisarts.

Sinds eind 2015 ben ik betrokken bij
het wijkcontact, dat zich richt op de
sociale kant van de wijk. Bij gebeurte-
nissen als een huwelijk, geboorte of
jubileum, maar ook bij ziekte of overlij-
den willen wij graag enige steun bieden aan wijkbewoners. Ook nieuwe buren
of nieuwe bewoners heten wij van harte welkom. Graag word ik hierop geatten-
deerd. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar wijkcontact@wijk-
koningshof.nl.

Anja Dirkse

Ik stel mij voor….
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In de kerstpuzzel van 2015 werd getoetst hoe het gesteld is met uw (straten)

kennis van onze wijk en van onze gemeente. Zo kwamen enkele lokale politici

erin voor, wat voor u een ‘makkie’ geweest moet zijn. De andere vragen, met

name over de straatnamen, waren ingewikkelder. Wie van u weet bijvoorbeeld

dat het fietspad/voetpad bij het basketbalveld tegenwoordig het ‘Bakenpad’

heet?

Na het invullen van de Koningshof-filippine verscheen van boven naar beneden

de tekst “WIJKTOEZICHT HELPT”. De oplossing van de filippine was, met in

rood de letters van de oplossing:

Tot en met 31 januari kon de oplossing van de Koningshof-filippine ingestuurd
worden. Het aantal inzendingen was niet zo hoog, maar alle inzendingen waren
wel goed! De prijstrekking heeft de volgende drie prijswinnaars opgeleverd, die
inmiddels de prijs hebben ontvangen:

F. van Nieukerke (cadeaubon van € 25,-)

B. van Dongen (cadeaubon van € 15,-)

P. Hoogland (cadeaubon van € 10,-)

Van harte gefeliciteerd!

Erik de Goede

Uitslag kerstpuzzel
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De inzameling van het oud papier en karton (OPK) is bijna een vast onderdeel
van ons wijkblad geworden. Ook deze keer geven wij u een update van de re-
cente ontwikkelingen. Zo was er in december zowel een hoogtepunt als een
dieptepunt. Normaliter is de jaaropbrengst 265.000 à 270.000 kg. Aan het ein-
de van 2015 bleek dat wij 275.073 kg oud papier en karton ingezameld hadden
in 2015. Dit is een nieuw jaarrecord! Ondanks de steeds verder gaande digitali-
sering van onze maatschappij zit onze OPK-inzameling al tien jaar op behoorlijk
constant en hoog niveau. Iedereen die wekelijks het oud papier en karton in
onze container deponeert, willen wij dan ook hartelijk bedanken!

De opbrengst had nog hoger kunnen
zijn, als wij tijdens de kerstdagen niet
geconfronteerd waren met brandstich-
ting in onze container. Op Eerste Kerst-
dag om 5 uur ’s ochtends (!) was het
slot geforceerd en de inhoud van de
container in brand gestoken. Je vraagt
je af wie op een feestdag zo vroeg over
straat loopt en dan vervolgens zoiets
‘flikt’. Het was een geluk bij een onge-
luk dat de container de middag ervoor
geleegd was en dus relatief leeg was.

Desondanks was er een behoorlijke schade aan de container. Bovendien was
het voor u een aantal dagen niet mogelijk op oud papier in de container te
doen en moest iedereen het oud papier weer mee naar huis nemen.

Hoe ziet de toekomst qua OPK-inzameling eruit?

De gemeenteraad heeft in december ingestemd met ‘omgekeerd inzamelen’,
maar heeft daar via een amendement wel de nodige voorwaarden aan verbon-
den. Naar verwachting zal de opbrengst in de OPK-verzamelcontainers van de
verenigingen en scholen fors afnemen met ‘omgekeerd inzamelen’. Dit betekent
dat de verenigingen op zoek moeten naar inkomsten uit andere afvalstromen.
Daarom zijn de gemeente en de verenigingen in het amendement opgedragen
“gezamenlijk de meest efficiënte manier van inzameling van oud papier en kar-
ton (en zo mogelijk andere fracties) uit te werken, zodanig dat verenigingen
ook na een garantieperiode zichzelf door eigen initiatief en werkzaamheden
structureel kunnen verzekeren van neveninkomsten uit afvalscheiding”.

Namens de verenigingen die OPK inzamelen overleggen Louk Teunissen
(voorzitter Sportraad) en ondergetekende met de gemeente hiervoor. Inmid-
dels hebben wij het nodige voorwerk gedaan en hebben dat aan de gemeente
voorgelegd. Wij zijn geïnteresseerd in:

 het inzamelen van kleding, kleine elektrische apparaten, batterijen,
spaarlampen, cartridges en toners.

 het maandelijks meehelpen met Avalex bij de OPK-inzameling.

Nieuw record voor oud papierinzameling!

Hier brengen we vrolijk ons oud papier
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Ook voor 2016 hebben wij besloten
geen nieuwjaarsreceptie maar wel een
vrijwilligersavond te organiseren. Op
zaterdag 27 februari was het zo ver en
waren onze vrijwilligers al dan niet met
partner hiervoor uitgenodigd. De loca-
tie was ook deze keer onze adverteer-
der ‘Tout le Monde’.

In een ongedwongen sfeer werd gezel-
lig met elkaar gepraat. Als vertier had-
den wij vijf spelen van ons materiaal-
beheer meegenomen. Om het toch een
beetje serieus te laten zijn, waren er
drie prijzen voor degenen die de mees-

te punten scoorden bij deze vijf spellen. Het was opvallend dat alleen dames in
de prijzen vielen. Waren de heren mis-
schien meer geïnteresseerd in het soci-
ale aspect en in de bar? Of zijn dames
simpelweg ‘handiger’ in het zenuwen-
spel, het kaasspel en met de spiegel-
schrijfkast? Nadat Ineke Donck een
aantal jaar geleden al de quiz bij de
wijnproefavond had gewonnen, bleek
zij ook dit jaar het beste. Maria Geluk
en Anne van Boksel waren de andere
prijswinnaars.

Uit al deze opties zullen keuzes gemaakt worden. Het eerste vereist nauwelijks
inzet van vrijwilligers, terwijl het maandelijks meehelpen met Avalex bij de OPK
-inzameling wel de nodige inzet van vrijwilligers zal vergen. Het eerste punt zal
ertoe leiden dat de huidige milieuparkjes, zoals de onze bij Het Baken, uitge-
breid zullen worden.

De volgende stap is dat gemeente, in samenspraak met Avalex, per afval-
stroom een vergoeding hiervoor biedt en beschrijft welke randvoorwaarden er
zijn. Moeten onze vrijwillig(st)ers bijvoorbeeld beschermende kleding dragen
bij de inzameling? Moeten zij een cursus volgen om dit te doen? Zodra deze
antwoorden bekend zijn, dan kunnen de verenigingen beslissen wat zij in de
toekomst extra willen inzamelen om de inkomsten op peil te houden.

Erik de Goede

Impressie vrijwilligersavond

Impressie van de vrijwilligersavond

De prijswinnaars
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‘Repair Café’ is zo langzamerhand een bekend begrip aan het worden in onze
gemeente. Regelmatig is hierover in de Telstar iets te lezen. Zowel de Bewo-
nersvereniging Pijnacker-Noord als Nootdorp organiseert eens per maand op

een zaterdag een Repair Café. Er zijn
dan handige mannen en vrouwen aan-
wezig die soms de gekste apparaten
repareren.

Zou het niet leuk zijn als er ook een
Repair Café in Koningshof komt? Als
bewonersvereniging zijn wij bereid de
zaalhuur te betalen in Het Baken. Maar
belangrijker, er zijn dan wel handige
mannen en vrouwen uit onze wijk no-
dig om reparaties te verrichten! Wie is
voldoende handig en vindt het leuk om
bij te dragen? Als er voldoende handige

handjes uit de wijk komen, dan zullen wij een eerste editie van een Repair Café
organiseren. Daarom hopen wij op veel reacties uit de wijk, die u per e-mail
dient te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het bestuur

Ook een Repair Café in Koningshof?

Zo gaat het in Pijnacker-Noord

Wijkschouw op 24 mei

Op dinsdag 24 mei wordt de jaarlijkse wijkschouw van onze wijk gehouden.
Tijdens de wijkschouw inventariseren onze wijkmanager Kees Konings, wijkbe-
woners en de bewonersvereniging verbeterpunten in de wijk. Voor meer infor-
matie zie www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/wijkschouwen-pijnacker.htm. Deze
aandachtspunten worden verwerkt in een actielijst. Voor de wijkschouw dient u
zich aan te melden onze wijkmanager via het telefoonnummer 015-3626553 of
via een e-mail naar c.konings@pijnacker-nootdorp.nl. Wij hopen op een veel
betere opkomst dan in 2015!

Het bestuur

Onze veelal jonge vrijwillig(st)ers van Halloween en ook de wijktoezichthouders
waren uitgenodigd. Het was leuk om te zien dat een groot aantal van hen aan-
wezig was. Al met al was het een zeer geslaagde avond!

Het bestuur
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In oktober 2012 heeft RCO-Ventilatie uit Delft een wijkactie uitgevoerd om het
ventilatiesysteem in huizen in de wijk Koningshof te reinigen. De onderstaande
twee foto’s geven het verschil aan van voor en na de reiniging. Waarschijnlijk
wisten maar weinigen van ons dat een ventilatiesysteem zo vol kan zitten met
stof. Als je een probleem niet kan zien, dan denk je er eigenlijk ook niet over
na. Meer dan vijftig huizen uit de wijk hebben meegedaan.

Inmiddels zijn wij ruim drie jaar verder. Op een enkele woning na, hebben de
woningen die toen aan de wijkactie meededen nog steeds de oude Stork-
ventilator. In andere huizen zit zelfs een nog oudere ' metalen " ventilator. Deze
ventilatoren werken waarschijnlijk nog goed, maar zijn verre van energiezuinig.
De Stork-ventilator heeft een stroomverbruik, op respectievelijk de standen
1, 2 en 3 van 70, 95 en 120 Watt.

RCO-Ventilatie is momenteel bezig met enkele duurzaamheidsprojecten. Dit
gebeurt samen met de gemeentes Rijswijk en Delft. Daarbij zijn goede ervarin-
gen met de ITHO gelijkstroommotoren. Deze motoren hebben een stroomver-
bruik van respectievelijk 3, 7 en 19 Watt. Ook kunnen ze voorzien worden van
een timerfunctie (10, 20 of 30 minuten). Op deze aangegeven tijden zal de
ventilator tijdelijk op die standen hoog draaien en vanzelf terugvallen naar de
laagste stand. Ook met deze timerfunctie zal het stroomverbruik een voordeel
tot wel € 90,- per jaar kunnen opleveren. De kosten voor het leveren, plaatsen
en het instellen om deze unit compleet te installeren bedragen € 360,-. Dit is
dus in een aantal jaar terugverdiend. Voor meer informatie over het reinigen
van uw ventilatiesysteem verwijzen wij naar www.stofomovernatedenken.nl.

Als u geïnteresseerd bent in het vervangen van uw ventilator, dan graag uiter-
lijk 1 juli een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Bij minimaal
tien deelnemers is er een wijkkorting en wordt de prijs verlaagd van € 360,-
naar € 310,-.

Het bestuur

Wijkactie ‘Vervanging van ventilatoren’

Voor het reinigen Na het reinigen
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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 2016
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 in 2016 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 87,60 € 101,50

Onderhoudsbeurt € 47,45 € 61,70

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

Betonboormachine op accu* € 50,00

Betonboorhamer* € 35,00

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

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 30,00

Barbecue € 2,50

Disco lampenset € 20,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Feestverlichting LED € 5,00

Geluidsinstallatie 1 (met microfoon) Nieuw € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 20,00

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Karaoke-set € 10,00

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut € 25,00

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 10,00

* Rijbewijs BE verplicht
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

Partytent 4 x 3 m € 15,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur elektrisch € 10,00

Rad van avontuur handbediend € 10,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Rookmachine € 10,00

Rookmachine met afstandsbediening € 12,50

Rookmachine vloeistof € 5,00

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 50 stuks) € 3,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

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 2,5 x 3,65 m € 30,00

Springkussen 3,5 x 2,5 m € 20,00

Springkussen 5 x 5 m € 50,00

Springveren € 2,50

Statafels € 6,00

Statafels met rok € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Suikerspin € 50,00

Suikerspinstokjes per 50 stuks en suiker € 10,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 50,00

Vier op een rij € 10,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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