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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
redactie@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 2016 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
Sjef Kickken
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie
Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Internetsite
Bas Lijster en Michelle de Lange

Wijkkontact
Anja Dirkse
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd
Sylvia van Reenen (06-53497329)
jeugd@wijk-koningshof.nl

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

Wijktoezicht
Matthijs de Boer
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

www.wijk-koningshof.nl 3

Inhoud

Voorwoord 5

Contributiebetaling in 2016 7

Opvolging van Leo Donck bij materiaalbeheer 8

Wijktoezicht en WhatsApp buurtpreventie 9

Wijkontwikkeling 11

Cursus ‘Reanimatie en gebruik AED’ op 22 september 13

Werk in Uitvoering 15

Impressie algemene ledenvergadering 16

Nieuwsbrief Koningshof 17

Verslag van wijkschouw 18

Informele zorg in Klapwijk en Koningshof? 19

Koningshof volleybaltoernooi 21

Repair Café in Koningshof? 22

Wijkactie ‘vervanging van ventilatoren’ 23

Informatieavond ‘Geluidsonderzoek RandstadRail’ 25

Interview met …... 27

Boomvandalisme in Koningshof 31

Onderhoudscontracten 32

Materiaalbeheer 33

Activiteitenkalender

22 september Cursusavond ‘Reanimatie en gebruik AED’

8 / 9 oktober Werk in Uitvoering



4 www.wijk-koningshof.nl 5

Voorwoord
Bij het uitkomen van dit wijkblad is het voorjaar voorbij en zijn de examens
achter de rug. Het voorjaar kenmerkte zich door extreem weer. Hevige regen-
en onweersbuien in ons land. Vooralsnog is er in onze wijk geen sprake ge-
weest van wateroverlast. De paashaasspelen die de werkgroep Jeugd georgani-
seerd had op tweede paasdag, werd op het laatste moment afgelast vanwege
de harde wind. Jammer voor de kinderen die zich hiervoor hadden opgegeven
en voor de leden van werkgroep Jeugd die dit hadden voorbereid.

Onze algemene ledenvergadering op 19 april 2016 was goed bezocht en daarbij
waren José van Egmond en Kees Konings van onze gemeente aanwezig. Onze
secretaris Erik de Goede heeft een mooie presentatie gegeven over onze activi-
teiten in 2015. In deze vergadering is Erik de Goede herkozen als secretaris en
heeft Wim Langelaan de plaats ingenomen van Henri Lansink in de kascommis-
sie. Dank aan Henri Lansink die hierin het langst zittende kascommissielid was.

Na de algemene ledenvergadering gaf Jos Arends, voorzitter van de bewoners-
vereniging Klapwijk, een prima presentatie over ‘Klapwijk voor Elkaar’. In deze
pilot heeft de bewonersvereniging Klapwijk de informele zorg en burenhulp in
Klapwijk in kaart gebracht. Voor ons is dit belangrijk omdat wij in onze wijk ook
de informele zorg in kaart willen brengen. Jos gaf ons tips om het anders te
doen dan wat zij in Klapwijk gedaan hebben. Naar aanleiding van deze presen-
tatie heeft het dagelijks bestuur van onze bewonersvereniging een gesprek ge-
had met Harry Keuter en Janneke Bakker van het SWOP (Stichting Welzijn en
Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp). Van beide kanten zijn ideeën uitgewisseld
en heeft het SWOP ons geadviseerd hoe wij dit zouden kunnen aanpakken. Het
SWOP geeft aan dat burgerkracht en burgerinitiatief steeds belangrijker wordt.
Van bewoners mag worden verwacht, als het om de persoonlijke leefsituatie
gaat, dat men kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van anderen. In dit wijk-
blad leest u meer over wat ons bestuur van plan is.

Het bestuur van de bewonersvereniging Koningshof heeft besloten om de alge-
mene ledenvergadering voortaan in februari te houden. Dit sluit dan beter aan
bij het boekjaar dat op 31 december afgesloten wordt.

In ons wijkblad van maart hebben wij de vraag gesteld of er ook een Repair
Café zou moeten komen in Koningshof. Een mogelijk alternatief is dat wij gaan
samenwerken met het succesvolle Repair Café in noord. Op 3 juni heeft onze
bewonersvereniging een bezoek gebracht aan het Repair Café in Pijnacker-
Noord om te zien hoe daar het een en ander in zijn werk gaat. In dit wijkblad
leest u meer over de stand van zaken van een Repair Café bij ons in de wijk.

In het stukje ‘Interview met ……’ leest u meer over onze actieve secretaris. Al
meer dan vijftien jaar is Erik secretaris van onze vereniging en ik kan mij voor-
stellen dat er maar weinig mensen zijn die hem niet kennen. Verder leest u in
dit wijkblad over de laatste stand van de wijkontwikkelingen die op dit moment
gaande zijn in onze wijk. Ik hoop dat het een mooie zomer gaat worden en
wens u daarbij een heel fijne vakantie toe.

Herman Stikkel
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Contributiebetaling in 2016

Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw con-
tributie voor 2016 te voldoen. Als u geen brief heeft ontvangen, dan betekent
het dat u al voor dit jaar heeft betaald. Ook niet-leden hebben een aanbod ge-
kregen om lid te worden door het voldoen van een betaling van de jaarcontri-
butie van € 10,-.

Bij onze algemene ledenvergadering van 19 april jl. is de contributie in 2016
vastgesteld op € 10,-. De contributie is dit jaar niet verhoogd.

Ook in 2016 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.

Mocht u gaan verhuizen, wilt u dat melden via ledenadministratie@wijk-
koningshof.nl?

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 uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals
“contributie 2016” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informa-
tie. U maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw con-
tributie in 2016 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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Opvolging van Leo Donck bij
materiaalbeheer

Ons materiaalbeheer is een van de onderdelen van onze bewonersvereniging
waar wij erg trots op zijn. Dit is een unieke activiteit, niet alleen voor onze wijk
en voor Pijnacker maar zelfs in Nederland! Een prachtige verzameling van ge-
reedschap en spellen kan bij ons materiaalbeheer gehuurd of geleend worden.
Veel van deze spellen zijn zelf bedacht en in elkaar gezet. Op drie avonden in
de week kan dit afgehaald of teruggebracht worden, waarvoor binnen en buiten
de wijk veel animo is.

Zonder anderen te kort te willen doen, is Leo Donck het boegbeeld hiervan. In
1984 heeft Leo dit samen met Aart Welbie opgezet. Bij ons wijkfeest in 2008
heeft Leo hiervoor een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Sinds 1991 helpt
schoonzoon Dirk van Reenen hierbij. De namen van John van der Putte en Cor-
né van der Putte mogen ook niet onvermeld blijven.

Leo heeft aangegeven in augustus
hiermee te stoppen. Dan heeft hij dit
32 jaar gedaan! Het spreekt voor zich
dat het bestuur op een gepaste wijze
Leo hiervoor zal bedanken. Om deze
unieke activiteit te laten doorgaan,
hebben wij opvolgers nodig. Wij den-
ken hierbij aan meerdere personen,
omdat het niet erg realistisch is dat
wij iemand zullen vinden die het werk
van Leo volledig zal overnemen.

Wat houdt het werk precies in? Op
drie avonden (maandag, woensdag
en vrijdag) van 20:00-21:30 uur
dient u via de computer reserverin-
gen in te voeren en rekeningen te

printen. Daarnaast worden gereedschap en spellen ingenomen, waarbij gecon-
troleerd wordt of alles nog goed werkt. Ook worden gereedschap en spellen
meegegeven aan leden of verenigingen. Hoewel dit werk niet ingewikkeld is,
zullen wij de opvolg(st)ers goed inwerken. Als meerdere personen zich aanmel-
den, dan wordt het werk verdeeld en hoeft u maar een beperkt aantal avonden
vrijwilligerswerk te doen. Stel dat drie personen zich aanmelden, dan betekent
dit één avond per week anderhalf uur. Bovendien kan er bij onverwachte situa-
ties gewisseld worden.

De vervanging van Leo is noodzakelijk om het materiaalbeheer te kunnen
voortzetten. Daarom hopen wij op veel respons. Vele handen maken licht werk!

Bent u geïnteresseerd, stuur dan een e-mail naar: secretariaat@wijk-
koningshof.nl.

Het bestuur

Uitreiking van de Koninklijke
onderscheiding aan Leo in 2008
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Wijktoezicht en WhatsApp buurtpreventie

WhatsApp toezicht in onze wijk heeft zich uitgebreid sinds het vorige wijkblad.
De twee groepen hebben nu elk 26 leden. Tot op heden hebben er zich nog
geen situaties voorgedaan waarbij de acute aandacht van de deelnemers is ge-
vraagd. Of beter gezegd, deze situaties zijn niet gemeld. We kunnen echter niet
controleren of we verdachte situaties gemist hebben. In onze wijk zien we rela-
tief gezien amper opvallende en verdachte gebeurtenissen; wat ook door de
politie wordt bevestigd. Toch voeren we in onze gemeente de lijst aan wat be-
treft het aantal woninginbraken een aantal jaren geleden en het aantal auto-
inbraken in 2015.

Op 31 mei jongstleden is er een team van twee wijktoezichthouders samen met
de politie de wijk in gegaan vanwege de zogenaamde “Witte voetjes” actie.
Hierbij heeft men in het bijzonder gelet op insluipmogelijkheden door open-
staande deuren of ramen. In deze gevallen werd er, indien mogelijk, een ge-
sprek aangegaan met de bewoners en een informatiefolder overhandigd met
een witte voetafdruk, die symbool staat voor de mogelijke voetsporen die een
inbreker achter zou kunnen hebben gelaten. Met de warmste maanden van het
jaar in aantocht is het voor iedereen belangrijk om in gedachten te houden dat
de meeste inbrekers liever gemakkelijk dan veeleisend zijn. Dit wetende,
neemt u een grote gok indien u ‘even’ weggaat en daarbij iets open laat staan.

Een fijne zomer gewenst. Vergeet niet uw buren in te lichten over uw vakantie,
zodat zij uw woning een beetje in de gaten kunnen houden tijdens uw afwezig-
heid. Denk ook aan het voorkomen van opgehoopte post bij uw voordeur en
het gebruik van tijdschakelaars voor verlichting om uw woning er bewoond uit
te laten zien.

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator

Informatie / aanmelden wijktoezicht of Whatsapptoezicht graag per e-mail:
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl.
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Een deel van onze wijk ligt op de schop. De eerste helft van de werkzaamheden
in het fase 6 gebied (het vervangen van gas- , water- en elektriciteitsleidingen
en kabels) nadert zijn einde. De bewoners in het gebied zijn ongeduldig over
wanneer de tweede helft (het vervangen van de riolering en het herinrichten
van de openbare ruimte) gaat beginnen. Op het moment van schrijven van dit
stukje loopt daarvoor nog de aanbesteding. Op 23 juni a.s. zal bekend worden
aan welke aannemer deze klus door de gemeente wordt gegund. De verwach-
ting is dat deze dan na de bouwvakvakantie daarmee zal beginnen en dat de
werkzaamheden tot begin 2017 zullen voortduren. De gemeente is van plan om
samen met de aannemer kort na de schoolvakanties voor de bewoners in het
fase 6 gebied een tweede informatiebijeenkomst te organiseren.

Mei jl. heeft de gemeente een interessante digitale nieuwsbrief verstuurd i.v.m.
de herinrichting van Koningshof. Je kunt hem ook vinden op de website van de
gemeente (www.pijnacker-nootdorp.nl/herinrichting-koningshof-nieuwsbrief-
mei-2016.htm).

Voor de bewoners van onze hele wijk zal de gemeente na de zomervakantie
een informatie- en inspraakavond organiseren over de plannen voor het opfris-
sen en vernieuwen van het ‘bosgebied Koningshof’. In het vorige wijkblad stond
over deze plannen al een stukje.

Bij de Rivierenlaan is men in opdracht van SKP druk bezig met het aanleggen
van glasvezel. Ter hoogte van de appartementenflats is ook al een distributie-
kast geplaatst. Waarschijnlijk geeft dit in het volgende wijkblad voldoende aan-
leiding voor een ‘update’ over het aanbod van glasvezelinternet in onze wijk.

Wie wandelend of fietsend af en toe een kijkje neemt bij onze buren in Keij-
zershof ziet dat het daar een drukte van belang is. Na een periode van stagna-
tie gaat de verdere bebouwing van Keijzershof nu sneller dan voorzien. Er wor-
den veel nieuwbouwwoningen aangeboden die snel worden verkocht. Dit snelle
‘vollopen’ van Keijzershof vergroot de
druk om de Floralaan door te trekken
naar de rotonde in de Tuindersweg.
Besluitvorming over hoe dit precies
zijn beslag gaat krijgen, wordt nog dit
jaar verwacht.

Goed nieuws voor de wandelaars, hon-
denuitlaters en joggers uit onze wijk is
dat de plas van Van Buijsen zijn huidi-
ge omvang behoudt en dus niet wordt
gehalveerd zoals in eerdere plannen.
Er komt een wandelpad rondom de
plas.

Steven Duursma en Paul van Winden

Wijkontwikkeling

Gelukkig gaat de plas van Van Buijsen
niet verloren
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Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’
op 22 september

Ook in 2016 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een
AED’ organiseren. Op 4 februari is de eerste cursusavond geweest. Op donder-

dagavond 22 september zal de
tweede cursusavond zijn van 19:30-
22:00 uur in de vergaderruimte van
Het Baken. Op één avond leert u te
reanimeren en een Automatisch Exter-
ne Defibrillator (AED) te gebruiken.
Evenals in 2015, zal de cursus gegeven
worden door Cees van der Ende en Syl-
via van Reenen van de Stichting Evene-
m e n t e n E H B O P i j n a c k e r
(www.evenementenehbopijnacker.nl).

Personen die in 2015 de cursus ge-
volgd hebben, worden hierdoor in de
gelegenheid gesteld het diploma te
behouden. Je moet namelijk elk jaar

deze cursus volgen om mee te blijven doen aan ‘hartveilig wonen’. Aan de an-
dere kanthopen wij ook dat er nieuwe vrijwilligers zullen zijn die hieraan mee
gaan doen. Als je meedoet aan ‘hartveilig wonen’, kun je per mobiel opgeroe-
pen worden als er in de directe omge-
ving iemand met hartfalen is. Voor
m e e r i n f o r m a t i e z i e
www.hartveiligwonen.nl.

De kosten per cursist zijn € 27,50. Als
bewonersvereniging hebben wij het
cursusgeld vastgesteld op € 20,- voor
leden en € 27,50 voor niet-leden. Le-
den van onze bewonersvereniging die
in 2015 al de cursus hebben gevolgd
en in 2016 op herhaling gaan om het
diploma te behouden, betalen slechts
€ 15,-. U kunt zich tot uiterlijk 1 sep-
tember aanmelden door een e-mail te
sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl.

Erik de Goede

Cees van der Ende, onze trouwe
instructeur

Alle cursisten zijn actief bezig met
‘reanimeren’
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Op 8 en 9 oktober 2016 willen wij, Anja Brand en Roos van der Meijden, weer

een ‘Werk In Uitvoering’ organiseren. Een weekend waarin creatieve, kunstzin-

nige en muzikale mensen uit de wijk Koningshof hun deuren openzetten. Buurt-

genoten kunnen op die manier genieten van hun kunsten en kunnen.

Om mee te kunnen doen zijn we op

zoek naar mensen die het leuk vinden

om hun werk te laten zien aan buurt-

genoten. Het maakt hierbij niet uit of u

professioneel of hobbymatig werkt.

Belangrijker is dat u thuis een leuke

expositie/presentatie van uw ei-

gen unieke werk maakt of een con-

certje geeft. Natuurlijk kunt u ook sa-

men met iemand in één huis iets orga-

niseren.

Het is niet de bedoeling hier een groots

evenement van te maken met vele

bezoekers. Iedereen nodigt wat vrienden en familie uit en er komt een stukje in

het wijkblad te staan. Op deze manier hopen we er een gezellige buurtdag van

te maken, waarop leuke en inspirerende contacten ontstaan.

We hopen dat u ook meedoet. Om u aan te melden stuurt u een mailtje naar

info@roosvandermeijden.nl. Vermeld hierin uw naam, adres en wat u wilt to-

nen/laten horen. U krijgt dan spoedig verder

bericht. Kent u nog mensen die ook mee zouden

willen doen? Stuur deze mededeling gerust

door!

Wat houdt het in:

 Werk in Uitvoering op 8 en 9 oktober van

13.00 tot 17.00 uur.

 Deelname voor iedereen die creatief,

kunstzinnig of muzikaal is en dat wil laten
zien.

 Deelname alleen voor adressen in de wijk

Koningshof.

 Kosten deelname € 7,50 per persoon.

 Na afloop op 9 oktober een gezellige af-

sluitende borrel voor alle deelnemers.

 Aanmelden kan tot 1 augustus 2016.

Anja Brand en Roos van der Meijden

Werk in Uitvoering

Impressie van de vorige Werk in Uitvoering

Kunst in onze wijk
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Op dinsdag 19 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden,
waarbij zesentwintig leden aanwezig waren. Wijkwethouder José van Egmond
en wijkmanager Kees Konings van de gemeente Pijnacker-Nootdorp waren ook
aanwezig. 2015 was een jaar met pieken en dalen. Zo waren er de nodige jaar-
lijkse activiteiten, zoals Halloween, Trick-or-Treat en een volleybaltoernooi. Ver-
der zijn wij gestart met twee WhatsApp buurtpreventiegroepen. Aan de andere
kant hadden wij te maken met vernielingen en fysieke geweld bij Halloween en
met een inbraak bij materiaalbeheer. Bij de ledenvergadering werd ook dit jaar
een jaaroverzicht gepresenteerd, welke u op onze website kunt bekijken; zie
www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/05/jaaroverzicht_2015.pdf.

De financiën zijn een vast onderdeel van de ledenvergadering. Het was voor
onze penningmeester Marijke Tetteroo de eerste keer dat zij de cijfers mocht

presenteren. De financiën over 2015
zagen er goed uit. Bij de ledenverga-
dering werd de vraag gesteld of de
financiële stukken eerder beschikbaar
kunnen worden gesteld. Dit werd door
het bestuur toegezegd. Voortaan kun-
nen de financiële stukken in de twee
weken voorafgaande aan een algeme-
ne ledenvergadering per e-mail opge-
vraagd worden bij de penningmeester.

Omdat onze financiën er goed uitzien,
was er geen reden de contributie te
verhogen. In 2016 bedraagt de contri-
butie dus ook € 10,-. In 2014 en 2015

hadden wij de contributie in twee stappen verhoogd van € 7,- naar € 10,- per
jaar, om het wegvallen van de subsidie van de gemeente te compenseren. Het
is verheugend dat dit niet tot een verlaging van het ledental heeft geleid. Ster-
ker nog, ons ledenaantal in 2015 was zelfs hoger dan ooit!

In het afgelopen jaar is er het nodige te doen geweest over twee bruggen in
onze wijk: bij de Bergse Maas/Zuiderstraat en bij de Binkhorst/Het Baken. De-
ze bruggen dreigden door bezuinigingen te verdwijnen. Na een stevige reactie
van omwonenden, ondersteund door een inspraak van Steven Duursma na-
mens ons in de gemeenteraad, is het voorstel aangepast. De brug bij de Bergse
Maas/Zuiderstraat blijft, maar die bij de Binkhorst/Het Baken zal verdwijnen.

De nieuwe onderwijsvisie voor Pijnacker-Nootdorp kwam ook aan bod. Dit heeft
namelijk consequenties voor scholen in Koningshof. In deze nieuwe onderwijs-
visie, die inmiddels door de gemeenteraad is aangenomen, staat over de scho-
len in onze wijk het volgende: “De Tweemaster ziet geen perspectief in Ko-
ningshof en wil verhuizen naar de nieuwe wijk Ackerswoude. Als Tweemaster
verhuisd is, kan de Casaschool op één locatie worden gevestigd in het scholen-
complex in Koningshof.” Als bewonersvereniging zullen wij dit de komende ja-
ren nauwgezet volgen.

Impressie algemene ledenvergadering

De voorzitter aan het woord
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Een belangrijk onderwerp in 2016 wordt de opvolging van Leo Donck bij het
materiaalbeheer. Leo heeft aangegeven in augustus 2016, na zijn verjaardag,
hiermee te stoppen. Dan heeft Leo dit 34 jaar (vanaf 1984 tot 2016) gedaan!
Het bestuur zal Leo hiervoor op gepaste wijze bedanken en is nu aan het na-
denken over de opvolging van hem. Hierbij is het verheugend dat er, na een
zoektocht van een aantal jaar, inmid-
dels een derde persoon - Dick Rook -
is gevonden die meehelpt bij het ma-
teriaalbeheer op de maandagavond.
Daar zijn wij erg blij mee.

Het bestuur meldde dat de algemene
ledenvergadering niet meer in april
maar voortaan in februari gehouden
zal worden. Dit sluit beter aan op ons
boekjaar van 1 januari t/m 31 decem-
ber. Bovendien kan de contributie dan
eerder voldaan worden.

De reguliere agendapunten werden in
hoog tempo afgehandeld. De voorzitter
bedankte de aanwezigen voor hun komst, en onze vrijwilligers voor de inzet in
het afgelopen jaar. Na afloop van de vergadering werd er een presentatie gege-
ven over de pilot ‘Klapwijk voor elkaar’, waarover elders in het wijkblad een
verslag staat. Het volledige verslag van de ledenvergadering is te vinden op
onze website, zie www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2016/05/
notulen_ALV2016_Koningshof1.pdf.

Erik de Goede

De aanwezigen luisteren aandachtig

Nieuwsbrief Koningshof

Misschien kent u het “Wekelijks gemeentenieuws”, de digitale nieuwsbrief van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp (www.pijnacker-nootdorp.nl/wekelijks-
gemeentenieuws-25-mei-2016.htm). Maar wist u dat er nog andere, minder
frequent verschijnende, nieuwsbrieven door onze gemeente worden uitgege-
ven? Voor onze wijk is er bijvoorbeeld de “Nieuwsbrief Herinrichting Konings-
hof” (www.pijnacker-nootdorp.nl/herinrichting-koningshof-nieuwsbrief-mei-
2016.htm). Al deze nieuwsbrieven kunt u per mail krijgen door u aan te melden
op www.pijnacker-nootdorp.nl/nieuwsbrief-aanmelding.htm. Na het invullen
van uw e-mailadres kiest u voor één of meerdere nieuwsbrieven. Na aanmel-
ding krijgt u eerst een bevestigingsmail met een link om de aanmelding te acti-
veren. De eerstvolgende nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld krijgt u
automatisch toegestuurd.

Sjef Kickken
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Op 24 mei jl. is de jaarlijkse wijkschouw gehouden. Zes personen, waarvan drie
personen van ons bestuur, waren met wijkmanager Kees Konings door de wijk
gelopen. De groep was deze keer niet
groot, maar er was meer dan voldoen-
de te bespreken met onze wijkmana-
ger. Zo is aandacht gevraagd voor de
onoverzichtelijke situatie in de bocht
van de Bergse Maas bij de brug naar
de Verlengde Europalaan. Fietsers
moeten daar twee keer bijna haakse
bocht maken. Door het flink overhan-
gende groen zijn beide bochten inmid-
dels onoverzichtelijk geworden, wat tot
ongelukken zou kunnen leiden.

Verder is het in onze wijk niet zo moei-
lijk om verzakkingen te vinden. In de
delen van de wijk waar de herinrichting nog moet plaatsvinden is dat niet zo

verwonderlijk. Omdat sommige ver-
zakkingen fors zijn zouden voetgan-
gers kunnen struikelen. Daarom heb-
ben wij verzakkingen in de wijk ook dit
jaar bij deze wijkschouw aan de orde
gebracht.

Al wandelend door onze wijk werden
wij bij het scholencomplex geconfron-
teerd met afgebroken takken. Zoals op
de foto te zien is waren deze takken zo
groot dat de weg volledig versperd
was. Nog dezelfde avond hebben wij
dit gemeld bij “Meldpunt leefomgeving”,
waar een apart formulier is voor omge-

vallen of overhangend groen. De vol-
gende ochtend zijn deze takken onmid-
dellijk door de gemeente weggehaald.
Dit geeft wederom aan dat “Meldpunt
leefomgeving” prima functioneert. Wij
raden iedereen aan hiervan zo veel mo-
gelijk gebruik te maken. Op de homepa-
ge van de gemeente (www.pijnacker-
nootdorp.nl) vindt u aan de rechterkant
een icoon waarop u moet drukken om
een formulier te kunnen invullen. Bij de
wijkschouw hebben wij onderweg in de
gaten gehouden of een schoonmaakac-
tie voor onze wijk een goed initiatief zou

Verslag van de wijkschouw

Overhangend groen bij de Bergse Maas

Verzakking bij de Hunze

Afgebroken takken bij het scholencomplex
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zijn. Op verschillende plaatsen in de gemeente gebeurt dit al. Het meest bekende
voorbeeld is de “Delfgauwse Afval Plukkers” (DAPper Delfgauw). Zij hebben zelfs
een eigen website: www.dapperdelfgauw.nl. Bij de wijkschouw viel op hoe netjes
onze wijk is. Slechts op een zeer be-
perkt aantal plaatsen vonden wij afval.
Daarom hebben wij geconcludeerd dat
zo’n initiatief niet de moeite loont. Wij
hopen dat u door blijft gaan met onze
wijk netjes houden!

De wijkschouw heeft ook dit jaar een
lijst van aandachtspunten opgeleverd.
Deze zullen door wijkmanager Kees
Konings uitgewerkt worden, zodat ze
omgezet worden naar actiepunten. Wij
zullen in de gaten houden of deze ac-
tiepunten zullen worden uitgevoerd.

Erik de Goede

Kees Konings (links) met de zes deelne-
mers aan de wijkschouw

Informele zorg in Klapwijk en Koningshof?

Na de algemene ledenvergadering was er een presentatie van Jos Arends over
de pilot ‘Klapwijk voor elkaar’ die in 2014 en 2015 in onze buurwijk Klapwijk is
uitgevoerd. Jos is voorzitter van de bewonersvereniging Klapwijk. In deze pilot
is door hen het aanbod en de vraag naar informele zorg in Klapwijk in kaart
gebracht. Dit is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, de SWOP
(Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp) en de JSO
(kenniscentrum voor Jeugd Samenleving en Ontwikkeling). Wij hadden Jos
hiervoor uitgenodigd, omdat dit onderwerp ook voor onze wijk interessant is.

Zo is het aandeel 65-plussers in onze wijk de
afgelopen vier jaar gestegen van 14% naar
21%!

Via een gerichte enquête is huis-aan-huis de
hulpvraag en het aanbod van hulp in Klapwijk
in kaart gebracht. Dit was een erg intensieve
aangelegenheid. Drie keer is men bij wijkbe-
woners langs geweest, waarbij de enquête
steeds onder de aandacht werd gebracht. Uit-
eindelijk heeft 15% van de inwoners de enquê-
te ingevuld. Hieruit blijkt dat de ‘vraag naar
zorg’ zeer beperkt is. Het ‘aanbod van zorg’ is
weliswaar groter, maar bleek ook aan de ma-
gere kant. Van het oorspronkelijke ideaal om
op grote schaal informele zorg te leveren, is in
de pilot niet veel terecht gekomen. Uiteindelijk
zijn er 60 personen bereid gevonden die zorg

Jos Arends van de Bewoners-
vereniging Klapwijk
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willen gaan bieden. Hiervoor wordt momenteel een structuur opgezet om vraag
en aanbod te koppelen, via een lijst van telefoonnummers, een flyer en een
centrale database.

Bij de vraag naar zorg stond het ‘op het huis passen tijdens de vakantie’ bo-
venaan (23%). ‘Op kinderen passen’ werd door 7% gevraagd, ‘hulp bij techni-
sche apparatuur’ in 6% en ‘een praatje maken’ in 5%. Bij de pilot kwamen ook
onderwerpen naar voren die niets met de (informele) zorg van doen hadden.
Zo bleken ‘verzakkingen’ en ‘parkeerproblemen’ onderwerpen te zijn die in
Klapwijk leven.

Jos gaf ons het advies het anders aan te pakken als wij een vergelijkbare pilot
zouden starten. Een dergelijk project vereist een lange adem. Hij stelde voor
het niet breed te onderzoeken, maar kleinschalig (in een paar straten) te be-
ginnen. Het was een informatieve en leuke presentatie die ons stof tot naden-
ken heeft gegeven.

Als vervolg op Jos Arends’ presentatie heeft het volledige dagelijks bestuur op
19 mei jl. kennis gemaakt met de SWOP (Harry Keuter en Janneke Bakker).

Hierbij zijn mogelijke ideeën uitgewis-
seld. Vanaf nu willen wij in ieder wijk-
blad aandacht aan dit onderwerp be-
steden, om de animo in de wijk te pol-
sen en wijkbewoners hiervoor te inte-
resseren. Over enige tijd zou dan wel-
licht een bewonersavond hierover ge-
organiseerd kunnen worden. Op die
avond zouden wij wijkbewoners bij-
voorbeeld kunnen helpen bij het aan-
vragen of aanbieden van zorg door dit
in te vullen op www.hulpinjebuurt.nl.

Een ander idee is een WhatsApp-groep, zoals in Nootdorp met ongeveer twintig
personen, als men onverwacht hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld om een paar uur
op de (buur)kinderen te passen.

Recent bleek uit een onderzoek dat in Delft bijna 40% van de inwoners zich
sociaal of emotioneel eenzaam voelt. Dat is een enorm hoog percentage. Door
deze aantallen zou je verwachten dat er ook mensen in onze wijk zijn zich een-
zaam voelen. Wellicht is dit ook een onderwerp om nader uit te diepen. Kort-
om, wij hebben nog geen vastomlijnde plannen, maar het onderwerp van infor-
mele zorg wordt ongetwijfeld vervolgd.

Erik de Goede

Koningshof volleybaltoernooi

Overleg met de SWOP

Op 3 april heeft de jaarlijkse editie van het Koningshof volleybaltoernooi plaats-
gevonden in Het Baken. Er deden deze keer maar liefst tien teams mee. Zoals
elk jaar werd er met veel plezier en in een sportieve sfeer gespeeld. Ook dit
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jaar werd een halve competitie gespeeld, waardoor iedereen tegen elkaar
speelde. Door het grote aantal teams waren de wedstrijden relatief kort en
moest je meteen aan de bak! Het was
leuk om te zien dat veel wijkbewoners
de moeite namen om even te komen
kijken bij het volleybaltoernooi.

Bij het voetbal is er een bekende uit-
spraak dat “22 spelers achter een bal
aan rennen en uiteindelijk winnen de
Duitsers”. Bij het Koningshof volleybal-
toernooi proberen “12 spelers de bal
over het net te slaan en uiteindelijk
wint T-Recs”. Ook dit jaar bleken zij
weer de sterkste, al werden zij door
het ‘t Zooitje danig op de proef ge-
steld. Deze twee teams zijn al jaren te
sterk voor de andere teams. “Best of the rest” was het team van de bewoners-

vereniging Koningshof! Het was bijzon-
der eervol om zo veel teams onder ons
te houden en bovendien met een bo-
kaal naar huis te gaan. Op onze
groepsfoto bij dit stukje ontbreekt Wim
Langelaan.

Sinds 1981 is het Koningshof volleybal-
toernooi ieder jaar georganiseerd met
uitzondering van het jaar 2001. Het
was dus voor de 35ste keer in 36 jaar
tijd dat dit toernooi werd gehouden.
Omdat het een lustrum was, werden
de organisatoren Wim van Wijk, Jan
Reijnen, Hans Dekker en Angela van

Wijk in het zonnetje gezet en ontvingen zij een attentie.

Het Koningshof volleybaltoernooi (35
keer) is overduidelijk koploper als het
om onze ‘vaste’ activiteiten gaat. De
trimloop (23 keer), het wijkfeest (16
keer) en Halloween (10 keer) komen
daar niet bij in de buurt. Wij kijken nu
al uit naar de editie van volgend jaar!

Erik de Goede

Impressie Koningshof volleybaltoernooi

Het Koningshof volleybalteam

De organisatoren van het
Koningshof volleybaltoernooi
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In het wijkblad van maart hebben wij gevraagd wie er zouden willen meehelpen
als wij een Repair Café in onze wijk zouden organiseren. Daarop hebben drie
personen aangegeven te willen helpen. Met deze informatie hebben Herman
Stikkel en Leo Donck een bezoek gebracht aan het Repair Café in Pijnacker-
Noord. Daar worden al jaren met groot succes Repair Café bijeenkomsten geor-
ganiseerd, bij de CBS De Schatkaart op de Groen van Prinstererlaan. Herman
en Leo werden door Bart Ennema van de bewonersvereniging Pijnacker-Noord
hartelijk ontvangen en aan de medewerkers voorgesteld. Vervolgens hebben zij
toen uitgebreid met hem gesproken over het organiseren van een Repair Café.

Een van de opties is om met de bewonersvereniging Pijnacker-Noord samen te
werken bij het organiseren van Repair Cafés. Zij hebben hier immers veelerva-
ring mee. Bovendien is het aantal personen uit onze wijk dat zou willen mee-
helpen met drie personen nog niet zo groot. Bart Ennema bleek enthousiast

over een mogelijke samenwerking. Hij
gaf wel aan dat er volgens hem in
Pijnacker eigenlijk maar ruimte is voor
één Repair Café. In Nootdorp is er één
Repair Café. In Delft zijn er momenteel
twee. In heel Nederland zijn er mo-
menteel zo’n driehonderd Repair Cafés.

Op de locatie waar de bewonersvereni-
ging Pijnacker-Noord Repair Cafés or-
ganiseert, hebben zij bergruimte, wat
erg praktisch is. Er zijn bij hen vier
personen die de Repair Cafés organise-
ren en, daarnaast hebben zij nog een
aantal actieve technici die reparaties
kunnen uitvoeren. De meeste repara-
ties zijn op technisch gebied, bijvoor-
beeld voor het repareren van Senseo's.
De Bewonersvereniging Noord heeft
hiervoor twee mensen aan een cursus
laten deelnemen.

Het Repair Café heeft ook een sociale
kant. Men komt er ook naartoe om
gewoon even een kopje koffie te drin-
ken. Bij de uitgang liggen op een tafel
oude boeken die men kan meenemen.

Bart Ennema zou graag de groep van reparateurs willen versterken met men-
sen van onze wijk. Dat er dan mensen uit Koningshof naar een Repair Café in
Pijnacker-Noord komen, dat vindt hij geen enkel probleem. Sterker nog, bij het
Repair Café dat Herman en Leo bezochten, werden al drie bewoners van onze
wijk gesignaleerd. Dat is dus geen enkel probleem. Wilt u een indruk krijgen
van het Repair Café in Noord kijk dan op:

Repair Café in Koningshof?

Repair Café van Pijnacker-Noord
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www.youtube.com/watch?v=BRrmHgKYRqs, waar u een video vindt gemaakt
tijdens een bijeenkomst. Of kom langs met of zonder een reparatie. U bent al-
tijd welkom!

Al met al was het bezoek van Herman
en Leo aan het Repair Café in Pijnacker
-Noord een prima kennismaking. Dit
versterkte ons gevoel dat wij als bewo-
nersvereniging niet zelf zoiets moeten
gaan opzetten, maar hiervoor beter
een samenwerking met de bewoners-
vereniging Pijnacker-Noord kunnen
opzetten. Dit zal de komende tijd ver-
der uitgewerkt worden.

Het bestuur

Bezoek van Herman en Leo aan het Repair
Café van Pijnacker-Noord

In het vorige wijkblad zijn wij begonnen met een wijkactie voor het ‘vervangen
van ventilatoren’. In oktober 2012 heeft RCO-Ventilatie uit Delft een wijkactie
uitgevoerd om de ‘ventilatoren te reinigen’ in huizen in de wijk Koningshof.
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.

In de afgelopen periode hebben vijf huishoudens interesse getoond om de ven-
tilator te laten vervangen. In overleg met RCO-Ventilatie is besloten de
wijkactie nog enige tijd door te laten lopen.

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 laag stroom-
verbruik. Ook kunnen ze voorzien worden van een timerfunctie (10, 20 of 30
minuten). De kosten voor het leveren, plaatsen en instellen bedragen € 360,-.
Het stroomverbruik van een ITHO gelijkstroommotor levert een voordeel tot
wel € 90,- euro per jaar op, in vergelijking met de huidige ventilatoren in onze
huizen. De aanschaf is dus in een aantal jaar terugverdiend. Voor meer infor-
matie over het reinigen van uw ventilatiesysteem verwijzen wij naar
www.stofomovernatedenken.nl.

Als u geïnteresseerd bent in het vervangen van uw ventilator, dan graag
uiterlijk 1 oktober 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,-.

Erik de Goede

Wijkactie ‘vervanging van ventilatoren’
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Op de informatieavond van 17 mei jl. zijn in de Ontmoetingskerk de conclusies
van het “Geluidsonderzoek RandstadRail’ gepresenteerd. Een deel van de om-
wonenden ervaart geluidsoverlast van de RandstadRail. Dit geldt niet alleen in
onze gemeente, maar ook Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Daarom zijn
er vanaf september 2013 tot eind 2015 metingen uitgevoerd in deze drie ge-
meentes. In Pijnacker is bij de Ribeslaan gemeten. De vraagstelling hierbij was
of er een verband is tussen het geluid en het onderhoud van rails en de Rand-
stadRail-voertuigen.

De conclusies van het geluidsonderzoek waren verrassend. In Pijnacker en Zoe-
termeer bleek er in de twee jaar van de metingen nauwelijks een toename in
het geluidsniveau te zijn. In Pijnacker zijn de rails één keer geslepen, maar dit
leidde niet tot een afname van het geluidsniveau. In Leidschendam-Voorburg
was er een forse toename van het geluidsniveau en resulteerden de slijpacties
wel in een forse afname van het geluid. De verklaring is dat daar met twee ver-
schillende treinstellen (HTM en RET) gereden wordt, waardoor de slijtage ver-
sterkt wordt. Kortom, het geluidsonderzoek heeft bij Leidschendam-Voorburg
wel een duidelijk verband aangetoond tussen het geluid en het onderhoud aan
de RandstadRail. Voor onze E-lijn en voor de RandstadRail in Zoetermeer is dat
niet het geval. Op de informatieavond werd ook duidelijk dat de HTM geen mo-
gelijkheden ziet om met slijpen het geluidsniveau in Pijnacker te verminderen.

Naast de uitkomsten van het geluidsonderzoek was onvermijdelijk een deel van
de informatieavond gewijd aan de geluidsoverlast die door een aantal omwo-
nenden ervaren wordt. Naast de wettelijke norm is er de ‘morele verplichting’

van de gemeente dat het geluidsniveau
van de RandstadRail die van de voor-
malige spoortreinen niet zal overstij-
gen. Daarom zijn de resultaten van
eerdere geluidsmetingen, in 2011 en
2012, niet vergeleken met de wettelij-
ke normen, maar met het geluids-
niveau van het spoor in onze gemeen-
te in 2003. Het is echter niet duidelijk
hoe de huidige geluidsniveaus zich ver-
houden tot die uit 2003. Naast aan-
dacht voor het geluid vroeg men op de
informatieavond ook aandacht voor
extra groenonderhoud. Tegenwoordig
staan er ’s zomers zelfs berenklauwen

langs de rails.

Tijdens de informatieavond bleef het vaag over andere mogelijkheden om het
geluidsniveau te verminderen. Naar verluidt zijn deze mogelijkheden erg duur
en het is onzeker of ze effect zullen hebben. In het geluidsonderzoek zijn voor
Zoetermeer en Pijnacker min of meer dezelfde conclusies getrokken, namelijk

Informatieavond
‘Geluidsonderzoek RandstadRail’

impressie van informatieavond
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dat het slijpen van de rails niet of nauwelijks helpt. Het is daarom interessant
dat in Zoetermeer al wel geluidswerende maatregelen zijn genomen. Er zijn
blokken aan de rails bevestigd, waardoor het geluid deels geabsorbeerd wordt.
Bovendien heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag recent maximaal twee
miljoen euro subsidie toegekend aan de gemeente Zoetermeer om op bepaalde
plaatsen de geluidsoverlast door de RandstadRail te verminderen. Op de infor-
matieavond lichtte wethouder Melzer de recente en toekomstige ontwikkelingen
toe. Door het grote reizigersaanbod rijden er in de ochtend inmiddels drie extra
treinen. Ook meldde hij dat er een onderzoek uitgevoerd zal worden naar
nachttreinen. Hierbij zal ook naar de geluidsoverlast gekeken worden.

Het was een boeiende en goed georganiseerde informatieavond waarbij alle
partijen aanwezig waren en er volop gelegenheid was om vragen te stellen. De

gemeente verdient een compliment
voor de wijze waarop deze geluidspro-
blematiek in de afgelopen jaren bij de
MRDH, de HTM en RET onder de aan-
dacht is gebracht. Dit geldt ook voor
de wijze waarop wethouder Van Eg-
mond en beleidsmedewerker Muijzer-
van Osch dit geluidsonderzoek met
inwoners en de bewonersvereniging
Koningshof gevolgd hebben.

Voor Pijnacker is de belangrijkste con-
clusie van het geluidsonderzoek dat de
MRDH, HTM en RET niet weten hoe
door onderhoud aan rails of voertuigen
het geluidsniveau van de E-lijn vermin-

derd kan worden. Het spreekt voor zich dat wij ook de verdere ontwikkelingen
nauwgezet zullen volgen.

Erik de Goede

Beleidsmedewerker Muijzer-van Osch pre-
senteert de conclusies

Interview met ….

In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een wijkgenoot aan u voor.
Dit keer onze secretaris en mederedacteur Erik de Goede. Erik is al sinds men-
senheugenis secretaris van onze vereniging, maar heeft zich nog nooit in ons
wijkblad voorgesteld! Wij van de redactie vonden het hoog tijd om daar veran-
dering in te brengen. Als u ook geïnterviewd wilt worden, dan kunt u zich aan-
melden bij ons, door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Sinds 1996 woon ik in Koningshof. Met echtgenote Anouk waren wij op zoek
naar een huis in de omgeving van Delft, waar wij toen werkten en ook nu nog
werken. Al snel werd onze zoektocht beperkt tot een aantal huizen in Konings-
hof, omdat de huizen, de wijk Koningshof en Pijnacker ons bevielen. Het is een
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zeer goede keuze geweest om een huis in Koningshof te kopen! Zo zijn onze
kinderen Marnix en Aimée er met plezier opgegroeid.

Sinds eind 2000 ben ik secretaris van de Bewonersvereniging Koningshof. Mijn
hele leven heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Tot mijn dertigste heb ik ver-
schillende functies bij een voetbalvereniging en een tennisvereniging vervuld.
Bij de bewonersvereniging ben ik naast het secretariaat betrokken bij het wijk-
blad, voorzie ik de website van informatie en coördineer ik de papiercontainer
bij Het Baken. Een belangrijke drijfveer om dit vrijwilligerswerk te doen, is dat
je veel mensen binnen en buiten de wijk ontmoet. In al die jaren heb ik veel
bestuursleden en andere vrijwilligers zien komen en gaan en ook de nodige
medewerkers van de gemeente ontmoet. Dat ging en gaat altijd in een vriend-
schappelijke sfeer.

Ik werk al meer dan twintig jaar bij Deltares te Delft (voorheen het Waterloop-
kundig Laboratorium) en ben o.a. betrokken bij de Delft3D-software, die we-
reldwijd toegepast wordt. Ook werken wij aan rekenmodellen waarmee dage-
lijks heel nauwkeurig de waterstanden en stroomsnelheden voorspeld worden

langs de Nederlandse kust en voor de
scheepvaart in de haven van Rotter-
dam.

Naast de bewonersvereniging zijn mijn
hobby’s tennissen en bridgen. Sinds
1985 heb ik een hobby waar het al
bijna twintig jaar niet meer van geko-
men is, maar dat ik graag nog een
keer zou willen doen: de Elfstedentocht
schaatsen!

Samen met de andere bestuursleden
draag ik graag een steentje bij aan het
goede woon- en leefklimaat in onze
wijk. Daarnaast is het met de redactie
iedere drie maanden een leuke uitda-
ging om de bewoners een lezenswaar-
dig wijkblad voor te schotelen. Dat lukt
volgens mij aardig, wat ook blijkt uit

ons hoge ledenaantal. U blijft toch dit jaar ook lid? Ik voel nog geen ‘sleet’ om
mijn vrijwilligerswerk en ga nog wel een tijdje door. Dat komt goed uit, want
bij de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik weer herkozen voor een
periode van drie jaar.

Erik de Goede

Erik
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Recent werd onze gemeente en ook onze wijk geconfronteerd met een nieuwe
vorm van vandalisme, namelijk
‘boomvandalisme’. Niet alleen in onze
wijk, maar ook in Keijzershof en Tolhek
zijn bomen gedeeltelijk ontdaan van de
bast. Dit is geen onschuldig kinderspel
meer dat kinderen gedaan zouden
hebben, maar het doelbewust bescha-
digen van bomen. Je vraagt je af hoe
iemand het in zijn hoofd haalt om op
deze manier bomen toe te takelen. In
onze wijk gaat het om twee bomen in
het bomengebied achter de Serijnen-
hof en de Popelenburg. Vlak langs de

waterkant loopt een wandelpad. Daar
zijn twee bomen deels van de bast ont-
daan.

Gelukkig handelde onze gemeente
snel. Boomdeskundigen hebben de
twee bomen onmiddellijk ‘geopereerd’.
De bomen zitten nu in een indrukwek-
kend verband. Hopelijk heeft deze in-
greep succes en blijven de bomen in
leven.

Het bestuur

Boomvandalisme in Koningshof

De beschadigde bomen

De ingepakte bomen
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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 2016 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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