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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

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
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9 februari 2017 Cursusavond Reanimatie/AED

23 februari 2017 Algemene ledenvergadering

11 maart 2017 Vrijwilligersavond

Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aan-
dacht aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft
over deze onderwerpen kenbaar te maken aan Meldpunt Leefomgeving van de
gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder
uw meldingen indienen.
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Voorwoord

Bij het verschijnen van het vierde wijkblad van dit jaar, beseffen wij dat het
jaar alweer bijna voorbij is. Kijken wij terug, dan zijn er nogal wat activiteiten
door onze bewonersvereniging verricht. Voor de kinderen t/m 8 jaar was er op
27 oktober ‘Trick-or-Treat’ met het spooktreintje. Er was zoveel belangstelling
hiervoor, dat het jammer was dat wij enkele kinderen hebben moeten teleur-
stellen. Het Halloweenfeest op 29 oktober was dit jaar een groot succes. Een
nieuw programma met nieuwe griezels en apparatuur voor bijzondere effecten
zorgde voor een waar spektakel in de bosschages. Dank aan Sylvia van Reenen
-Donck en de vele andere vrijwilligers die dit weer mogelijk gemaakt hebben!

Ook dit jaar zijn er veel asielzoekers ons land binnengekomen. Asielzoekers die
in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen worden statushouders
genoemd en hebben recht op een woning. Alle gemeenten hebben de wettelijke
verantwoordelijkheid om statushouders te huisvesten. De gemeente Pijnacker-
Nootdorp moet derhalve in 2016 150 statushouders huisvesten. Aan 88 perso-
nen is al woonruimte gegeven maar voor 62 personen is deze nog nodig. Voor
2017 verwacht men eenzelfde aantal te moeten plaatsen. Omdat in Pijnacker-
Nootdorp al veel vraag is naar sociale huurwoningen is deze door de komst van
statushouders alleen maar toegenomen. Voor de versnelling van de uitbreiding
van de sociale woningvoorraad heeft de gemeente een plan opgesteld. Men wil
woningen aankopen, woningcorporaties kamergewijs woningen laten verhuren
en het beschikbaar stellen van het Jeugdhonk en ’t Hofland voor sociale ver-
huur. Met name dit laatste is een zaak die in het bijzonder onze wijk aangaat.
In dit wijkblad leest u hoe uw bewonersvereniging hierbij gehandeld heeft.

Op 22 november jl. had de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor be-
heerders van de 83 WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Pijnacker-Nootdorp.
Deze bijeenkomst had tot doel om samen met de politie ervaringen uit te wis-
selen en hoe te handelen in bepaalde situaties. In onze wijk zijn er twee groe-
pen. In november heeft de gemeente een werkgroep ingesteld voor het aan-
trekkelijker maken en opknappen van de wanden van de klaproostunnel. In
deze werkgroep zijn de wijken Klapwijk en Koningshof vertegenwoordigd. De
bewoners van deze wijken worden verzocht om voorstellen te doen voor nieu-
we en mooie tunnelwanden. Ook is er de mogelijkheid om in een werkgroep
aan de slag te gaan om de uiteindelijke keuze te maken. In mei 2017 moeten
de werkzaamheden beginnen. U had tot 13 december 2016 de tijd om te rea-
geren en u aan te melden voor deelname in de werkgroep. Omdat dit wijkblad
te laat kwam voor deze oproep hebben wij via onze website een oproep ge-
daan. Op onze website leest u meer over dit onderwerp.

Op donderdag 23 februari 2017 nodigen wij u uit voor de algemene ledenver-
gadering van de bewonersvereniging Koningshof. De algemene ledenvergade-
ring organiseren wij voortaan in februari om beter aan te sluiten bij ons financi-
ële boekjaar. Graag maak ik nog van de gelegenheid gebruik om u een fijne
jaarwisseling en een heel goed 2017 toe te wensen!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Op donderdag 27 oktober is er weer een Trick-or-Treat geweest, waarbij met de
griezelexpres door de wijk is gereden. De kinderen zagen er weer erg griezelig
uit, wat het voor de opperheksen moeilijk
maakte om een winnaar te kiezen. Maar
het is toch gelukt en hebben we voor de
beide ritjes met de griezelexpres een
mooiste of griezeligste kind uitgekozen.
Die kinderen hebben een prijs gekregen.

De kinderen mochten bij een aantal hui-
zen in de wijk aanbellen voor wat lekkers
en ze zijn behoorlijk verwend met snoep-
jes en mandarijntjes! Dit jaar reed de
griezelexpres door de Delflanddreef en zijstraten. Volgend jaar zullen wij dus
weer via de Rivierenlaan gaan.

We hebben helaas veel kinderen moeten
teleurstellen omdat de twee treinritjes vol
zaten met ongeveer vijftien kinderen.
Omdat wij het jammer vinden dat niet
alle kinderen die zich opgegeven hadden
konden meedoen hebben de opperheksen
besloten dat de kinderen die dit jaar niet
mee konden, volgend jaar voorrang krij-
gen als zij zich weer opgeven voor Trick-
or-Treat. Deze kinderen mogen dan in
ieder geval mee.

De oppergriezels

Impressie Trick-or-treat 2016

Impressie Trick-or-treat 2016

Trick-or-Treat

Halloween

Op zaterdag 29 oktober hebben we weer
een Halloweengriezeltocht georganiseerd,
waarbij veel mensen zijn geweest. Ook
hebben wij heel veel leuke reacties ge-
kregen. Men vond dat de griezels er
prachtig uitzagen, en dat de kleding en
de griezelscènes mooi waren. Bovendien
hadden wij geluk met het prachtige weer.
Alles klopte deze keer!

De griezels hebben veel mensen laten
schrikken en een aantal bezoekers deed
het zelfs in hun broek! Een enkeling huil-

Impressie Halloween 2016
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de, maar liep toch gewoon stoer
door en sommigen hadden geen
stem meer van het gillen. Overi-
gens kon je ‘pindakaas’ roepen,
waarna de griezels er onmiddellijk
mee stopten.

Volgend jaar organiseren wij weer
een Halloweenfeest. De griezels
hebben er nu al zin in en kunnen
niet wachten tot het weer zo ver is!
Dat is een goed teken.

De oppergriezels

Naschrift bestuur

In het stuk bedankt Sylvia de andere vrij-
willig(st)er, maar een bedankje aan Syl-
via mag natuurlijk niet ontbreken! Zij
heeft ook dit jaar weer een ongelofelijk
aantal uren in de voorbereiding gestopt.
Vrijwel het gehele jaar is zij met de voor-
bereiding van het Halloweenfeest bezig.
Het resultaat was er dan ook naar. Sylvia,
reuze bedankt!

Na de onverkwikkelijke gebeurtenissen
bij het Halloweenfeest van vorig jaar
hadden wij vooraf extra maatregelen ge-
nomen. Zo was het mooi om te zien dat
de politie en een aantal wijktoezichthouders prominent aanwezig waren.

Impressie Halloween 2016

Eng waren ze welAls je hier niet van
schrikt

Lentetafereel in de vroege herfst in Koningshof
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In eerdere wijkbladen hebben wij gemeld dat Leo Donck met het materiaalbe-
heer zal stoppen. Na 32 jaar en heel veel avonden vrijwilligerswerk vindt hij het
aan het einde van 2016 welletjes. In het wijkblad van september hadden wij
een herhaalde oproep gedaan voor een opvolger, omdat eerdere oproepen wei-
nig hadden opgeleverd. Tot onze positieve verrassing meldden zich hiervoor
drie personen aan.

Voor zijn opvolging denken wij aan meerdere personen, omdat wij niet van
nieuwe vrijwilligers kunnen verlangen dat hij/zij net zo veel tijd in ons materi-
aalbeheer zal steken als Leo. Bovendien maken vele handen licht werk. Sinds
begin van dit jaar helpt Dick Rook op de
maandagavond bij het materiaalbe-
beheer. Het bestuur heeft vervolgens de
drie nieuwkomers en Dick uitgenodigd
om met z’n allen de opvolging van Leo te
bespreken. Aan het einde van dat overleg
dachten wij een oplossing gevonden te
hebben. Een van de drie nieuwe vrijwilli-
gers was namelijk bereid alle drie avon-
den per week aanwezig te zijn. Deze per-
soon zou ook de financiële administratie
gaan doen en heeft in de afgelopen peri-
ode al meegeholpen bij het materiaalbe-
heer. De andere drie zouden ook gaan
meedraaien via een nog op te stellen schema. Echter, vanwege privéredenen is
de persoon die drie avonden aanwezig zou zijn uit Pijnacker vertrokken. Hier-
door is hij niet meer beschikbaar voor ons materiaalbeheer.

Dit betekent dat er sinds begin december, ten tijde van het schrijven van dit
stuk, een nieuwe situatie is ontstaan. Als bestuur zijn wij blij dat er meerdere
vrijwilligers voor het materiaalbeheer zijn. Wij begrijpen echter goed dat zij
zich beschikbaar hebben gesteld voor bijvoorbeeld één dag in de twee weken.
Met deze capaciteit is het niet mogelijk om drie avonden per week het materi-
aalbeheer voldoende te bemensen. Extra vrijwillig(st)ers voor materiaalbeheer
blijven dus welkom! Dan graag even een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl

Voor de korte termijn hebben wij ook als speerpunt om de administratie bij het
materiaalbeheer te vereenvoudigen. Onze wijktoezichtcoördinator Matthijs de
Boer heeft hiervoor al een (web)programma ontwikkeld, maar dit is nog niet af.
Ons doel is om voor het einde van 2016 dit volledig werkend te krijgen. Daar-
naast zullen we met onze materiaalmannen Leo Donck en Dirk van Reenen de
nu ontstane situatie bespreken. Wordt dus vervolgd.

Het bestuur

Materiaalbeheer

Opvolging Leo Donck bij materiaalbeheer
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Ook dit is Koningshof
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Op 20 september ontvingen inwoners van onze wijk een brief van de gemeente
over het geschikt maken van ’t Hofland en het voormalige Jeugdhonk bij Het
Baken voor sociale verhuur aan regulier woningzoekenden en statushouders.
Deze brief overviel ons en u waarschijnlijk ook. Negen (!) dagen na de brief
werd door de gemeenteraad hierover een besluit genomen! Op een besluitvor-
mende raadsvergadering mag per definitie niet ingesproken worden. Hierdoor
hadden zowel inwoners als (bewoners)verenigingen dus niet de mogelijkheid
om over dit onderwerp in te spreken! Inwoners en verenigingen werden bij de
besluitvorming ‘buitenspel gezet’.

Als bewonersvereniging hebben wij hierover in alle haast op 26 en 29 septem-
ber per e-mail brieven naar het college en de gemeenteraad gestuurd. In de
tweede brief stond dat wij het onbegrijpelijk vonden dat het college van B&W
en de gemeenteraad op deze ondemocratische en snelle wijze een besluit wil-
den nemen. In de eerste brief stond dat wij een positieve houding hebben over
de huisvesting van statushouders in onze wijk. Wij vinden ‘t Hofland in principe
geschikt voor statushouders. Wij realiseren ons dat elke gemeente verplicht is
statushouders te huisvesten. Als het zover zal komen, dan zien wij wel graag
dat er een huismeester aangesteld wordt die de nieuwe bewoners kan helpen
met van alles en nog wat en tegelijkertijd een oogje in het zeil houdt. Wij vin-
den het ook heel belangrijk dat de gemeente haar voornemen realiseert om

’t Hofland voor de helft te bestemmen
voor statushouders en voor de andere
helft voor andere woningzoekenden. In
onze brief hebben wij de gemeente ern-
stig ontraden het Jeugdhonk in te zetten
voor bewoning door statushouders. Het
Jeugdhonk is gelegen op een donkere
plek, naast het water. De afgelegen lig-
ging lijkt ons ook niet bevorderlijk voor
de integratie in de wijk. Statushouders
komen uit een noodsituatie en verdienen
een veiligere woning dan het Jeugdhonk.

Op onze website is er een aparte pagina met informatie over dit onderwerp,
waaronder onze brieven aan het college en de gemeenteraad; zie
www.wijk-koningshof.nl/2016/09/statushouders-in-koningshof.

Over onze brieven hebben wij de nodige reacties ontvangen, van positief tot
negatief. De kritiek van onze wijkbewoners was vrijwel altijd hetzelfde, name-
lijk dat wij eerst met wijkbewoners hadden moeten overleggen voordat wij de
brieven verstuurden. Met dit laatste zijn wij het niet eens. Bij de algemene le-
denvergadering hebben wij als bestuur van de bewonersvereniging Koningshof
ook dit jaar een mandaat gekregen om een goed woon- en leefklimaat voor de
bewoners van onze wijk in stand te houden en waar mogelijk te bevorderen. Bij
de volgende algemene ledenvergadering zullen wij verantwoording afleggen.
Onze leden kunnen zich dan uitspreken over ons functioneren en, indien nodig,
daar consequenties aan verbinden.

Het afgelegen voormalige Jeugdhonk

Statushouders en ’t Hofland



14 www.wijk-koningshof.nl 15

Indien mogelijk zullen wij natuurlijk altijd overleggen met onze wijkbewoners.
Zo zijn er bijvoorbeeld in het verleden inspreekavonden geweest waarbij bewo-
ners zich konden uitspreken over het al dan niet aanleggen van verkeersdrem-
pels in de wijk. Door de snelle besluitvorming (in negen dagen!) was er bij het
onderwerp van huisvesting van statushouders geen enkele mogelijkheid om
met onze wijkbewoners te overleggen. Door de zeer geringe tijd hebben wij als
bestuur in drie dagen twee brieven moeten schrijven. Dat was al een uitdaging
op zich.

Mede door onze brieven is in de gemeen-
teraadsvergadering van 29 september
een amendement aangenomen waarbij
extra tijd is gecreëerd om met onze in-
woners over dit onderwerp te communi-
ceren en ook te proberen om aan bezwa-
ren tegemoet te komen. Er werd wel be-
sloten het Jeugdhonk beschikbaar te stel-
len voor statushouders. Eind januari zal
dit onderwerp weer in de gemeenteraad
besproken worden.

Het is nu afwachten op de uitkomst van
de onderhandelingen tussen de gemeente en de eigenaar van ’t Hofland, Pieter
van Foreest. Als er een akkoord bereikt wordt tussen de gemeente en Pieter
van Foreest over ’t Hofland, zal er vervolgens een ‘omgevingsoverleg’ opgestart
worden. Als Bewonersvereniging Koningshof zijn wij in principe bereid hieraan
deel te nemen. Om een constructieve rol in dit overleg te kunnen spelen stellen
wij wel als voorwaarde dat de gemeente een voor iedereen toegankelijke bij-
eenkomst organiseert, zodat alle omwonenden uit o.a. Koningshof en Prinsen-
hof de gelegenheid krijgen om mee te denken en mee te praten over dit onder-
werp. Wordt vervolgd!

Het bestuur

Zal er na jaren van leegstand eindelijk
iets gaan gebeuren met ‘t Hofland?

Wijkontwikkeling

Onze wijk blijft in ontwikkeling! In deze aflevering melden we ontwikkelingen
over fase 6 van de herinrichting, de komst van sneller internet, de aanpak van
het Bosgebied, en de verkeersstromen aan de rand van onze wijk.

Kort na de tweede informatieavond september jl. over fase 6 van de herin-
richting van Koningshof is aannemer Van der Helm voortvarend aan de slag
gegaan met het vervangen van de riolering. De werkzaamheden vlotten goed.
De gemeente heeft wel half december jl. de bewoners van Nederrijn en Greve-
lingen per brief geïnformeerd over uitloop van de werkzaamheden.

Een jaar geleden schreven we over mogelijke ontwikkelingen die de bewoners
van onze wijk sneller internet zouden kunnen brengen. Langs twee wegen
lijkt daar begin 2017 schot in te komen. SKP is zichtbaar bezig met het verder
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aanleggen van een ‘tot aan de deur’ glasvezelnetwerk. In de loop van het eer-
ste kwartaal zullen bewoners daarvan kunnen profiteren.

Ook KPN is bezig met het verbeteren van
zijn netwerk. Tot aan de straatkasten is
het binnenkort een glasvezelnetwerk,
maar de verdere distributie tot aan de
deur blijft koper. Na een upgrade van de
apparatuur in de straatkasten kan dan
met VDSL-technologie sneller tot veel
sneller internet worden geboden. Ook
KPN mikt in onze wijk op het eerste
kwartaal van 2017. Andere providers die
van het KPN netwerk gebruik maken
(xs4all bijvoorbeeld) kunnen dat dan ook

gaan doen.

De verschillende providers zullen hun klanten informeren wanneer voor hen
sneller internet beschikbaar zal zijn en welke prijs zij dan daarvoor moeten be-
talen om het te benutten.

De gemeentelijke plannen voor het Bosgebied Koningshof zijn vertraagd. Bij
het wettelijk vereiste onderzoek naar de gevolgen van de plannen voor be-
dreigde diersoorten bleek dat er rekening
moet worden gehouden met de grote
aantallen vleermuizen in onze wijk. Dat
kan o.a. door een goede fasering van de
werkzaamheden.

De al eerder aangekondigde bijeenkomst
voor de bewoners van onze wijk is nu
voorzien voor begin 2017. Bewoners krij-
gen dan informatie over de algemene
visie die aan de plannen ten grondslag
ligt. Zij zullen dan ook kunnen zien wat
de plannen precies inhouden voor de om-
geving van hun eigen woning. De uitvoering van de plannen zal zich uitstrekken
over een langere periode. Een ruwe eerste schatting komt uit op vijf jaar. In
een overleg met de gemeente hebben wij er daarom op aangedrongen dat los
van de algemene planning pragmatisch ingespeeld kan worden op situaties
waar onze bewoners ‘acute groenoverlast’ ervaren.

Bij de gemeente beginnen de plannen voor het doortrekken van de Flo-
ralaan (ligt in Keijzershof maar grenst aan Koningshof) naar de rotonde Tuin-
dersweg concreter te worden. Er is om te beginnen al een naam voor dit stuk
nieuwe weg: Van Buijsenlaan. Belangrijker is dat men uitdrukkelijk rekening wil
houden met de verkeersveiligheid van de vele fietsers en voetgangers die deze
laan straks zullen moeten oversteken.

Ter hoogte van het Oosterdiep (waar de Floralaan straks dus zal overgaan in de
Van Buijsenlaan) overweegt men een snelheidsremmende voorziening door de

Werkzaamheden fase 6

Het Bosgebied Koningshof
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doorgang te vernauwen van twee rijbanen tot één. Verhoogd aanleggen van
het kruisende fietspad zal dit extra laten opvallen. Bij twee andere kruisingen
zal gekozen worden voor het splitsen van de laan met middengeleiders zodat

de oversteek in twee gedeelten kan wor-
den gemaakt. Begin 2017 zal over meer
uitgewerkte plannen kunnen worden ge-
sproken, waarbij het vizier is gericht op
uitvoering in 2018.

Hoewel iets verder weg van onze wijk, is
de N470 voor vele wijkbewoners een
belangrijke verkeersader. De provincie
gaat hier in 2017 onderhoudswerkzaam-
heden verrichten. Voor 2018 is een gro-
tere operatie voorzien met de aanleg van
twee rotondes (aansluiting Oostelijke
randweg en Komkommerweg) en het rea-

liseren van een aantal voorzieningen die de N470 veiliger moeten maken.

Steven Duursma en Paul van Winden

De Floralaan gaat verderop door
als Van Buijsenlaan

Grondwater onder woning - stand van zaken

In het wijkblad van september vertelde ik u dat we in afwachting waren van
een informatieavond van de gemeente, waarin een hoop duidelijk zou worden
over de plannen van de aannemer voor de drainagewerkzaamheden in fase 6.
Eind september heeft die informatieavond plaatsgevonden en het was erg infor-
matief. Tijdens de informatieavond ben ik ook in contact gekomen met Jan
Kleijn, een wijkgenoot met zeer veel technische kennis en bovendien enthousi-
ast om mij te helpen met de wijkactie. Ik ben Jan daar heel dankbaar voor.

In de weken daarna hebben Jan en ik
heel veel gemaild en gebeld, en Jan heeft
heel wat rondgelopen over de Nederrijn
om de werkzaamheden van dichtbij te
kunnen bekijken. Alles bij elkaar gaf het
ons veel informatie over hoe de
(gemeente)werkzaamheden er precies
uitzien, en ook welke aanpak het meeste
kans van slagen zou hebben.

Vervolgens heb ik alle geïnteresseerden
een tweetal mails gestuurd. Daarin stond
een korte beschrijving van wat de aanne-
mer voor de gemeente nou allemaal aan
het doen is. Maar ook wat wij als bewo-
ners het beste kunnen doen om, gebruikmakend van wat de gemeente al doet,
onze eigen kruipruimte droger te maken. De voorgestelde oplossing is het aan-

Een veelvuldig voorkomend beeld
van de kruipruimte
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Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof

op donderdag 23 februari 2017

om 20.00 uur in Het Baken

1. Opening (om 20.00 uur)

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2016
Het verslag staat op de website (www.wijk-koningshof.nl).

3. Financieel verslag over 2016

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden
Herman Stikkel (voorzitter) treedt af en is herkiesbaar.

Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie
kunnen zich tot drie dagen voor de algemene ledenvergadering melden
bij secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

6. Begroting voor 2017

7. Vaststellen contributie 2017
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2017 bedraagt de
contributie dan € 10,- per jaar.

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

 Wijkontwikkeling

 Wijktoezicht

 Wijkcontact

 Redactie

 Materiaalbeheer

 Jeugd

 Sport en spel

 Website

 Woningen

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vanaf 21.15 uur: Presentatie over een nader te bepalen onderwerp

Vanaf 22.00 uur: Informele borrel in het café in Het Baken
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leggen van een drainageslang van de kruipruimte naar de afvoer van het he-
melwater. Wij hebben ook enkele aannemers en hoveniers benaderd voor deze
werkzaamheden, en de namen van de geïnteresseerden vermeld in de mails.

Jan en ik zijn erg benieuwd of deze aanpak de komende jaren zijn vruchten zal
afwerpen, maar daar zullen we nog even op moeten wachten, zeker omdat fase
7 en 8 pas later uitgevoerd worden. Wij horen graag van u, als u (positieve dan
wel negatieve) ervaringen hebt met drainage van de kruipruimte.

Mocht u zich nog niet opgegeven hebben maar wel interesse hebben, dan kunt
u zich nog steeds opgeven! Mail dan even naar anne_jette@hotmail.com, onder
vermelding van uw naam, straat en huisnummer. Ik zal u dan de twee eerder-
genoemde mails sturen, waarop u zelf kunt besluiten wat u wilt doen.

Anne-Jette van den Hof

Onze gemeente telt ondertussen ruim 80 WhatsApp-toezichtgroepen. Op
22 november heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met ongeveer 30 be-
heerders van deze groepen. Locatie was het gemeentekantoor en hierbij waren
ook gemeente en politie aanwezig. Er was een aantal stellingen voorbereid,
zoals ‘Een WhatsApp-buurttoezichtgroep heeft de gemeente helemaal niet no-
dig’ en ‘Veiligheid gaat voor privacy’. Iedereen gaf door middel van het plakken
van een groen of rood stickertje aan of men het eens of oneens was met de
stelling .Daarna werd elke stelling met alle aanwezigen besproken, wat tot ge-

zonde discussies leidde. Ook was er vol-
doende mogelijkheid om contacten te
leggen, zoals ik bijvoorbeeld heb gedaan
met de beheerder van de groep aan onze
kant van Keizershof. Onze wijkagenten
Suzan Houweling en Judith Vaandrig wa-
ren enthousiast over alle inzet en betrok-
kenheid en benoemden nog een succes-
volle actie met behulp van WhatsApp-
toezicht in Pijnacker die leidde tot aan-
houding van twee inbrekers. Het werkt
dus echt!

In onze wijk zijn er nog altijd twee groe-
pen. Herman Stikkel is de beheerder van de groep West en ondergetekende is
de beheerder van groep Oost. Heeft u nog vragen of wilt u zich aansluiten bij
een van de groepen? Neem dan contact op mij door een e-mail te sturen naar
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl.

Rest mij u fijne feestdagen te wensen. Denkt u aan het goed afsluiten van uw
huis in deze donkere dagen? Zeker aan het einde van de middag. Goede ver-
lichting (met bewegingssensor of tijdschakelaar) is ook aan te raden.

WhatsApp-buurtpreventie

Dit bordje vind je bij elke
toegang tot de wijk
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Ledenaantal onverminderd hoog

Als bewonersvereniging zijn wij bezig een e-mailbestand van onze leden op te
bouwen. Dit geeft ons de mogelijkheid om bij belangrijke ontwikkelingen wijk-
bewoners sneller te informeren dan via ons driemaandelijkse wijkblad. Een
voorbeeld is de discussie over statushouders in ’t Hofland en in het voormalige
Jeugdhonk, dat in september opeens opspeelde. Als wij een e-mailbestand van
(hopelijk) zo veel mogelijk leden zouden hebben gehad, dan hadden wij via e-
mail met u contact kunnen opnemen. Nu was dat (nog) niet mogelijk.

Via ons wijkblad informeren wij u eens
per drie maanden op een uitgebreide
manier. De website proberen wij dage-
lijks zo actueel mogelijk te houden, maar
niet iedereen bekijkt frequent onze web-
site. Daarom hebben wij behoefte aan
een derde communicatiemiddel, om u
tussen de wijkbladen door vaker te infor-
meren. Wij verwachten dat wij u een
aantal keer per jaar op deze wijze willen
informeren. Daarom willen wij e-
mailadressen van wijkbewoners verza-
melen.

Er hebben zich al de nodige wijkbewo-
ners hiervoor aangemeld, maar deze
groep kan nog veel groter. Daarom ho-
pen wij dat u zich hiervoor wilt aanmel-
den. Dit kan door op onze homepage
www.wijk-koningshof.nl een aantal gegevens in te vullen. Hierboven ziet u wel-
ke. Uw e-mailadres is verplicht. De andere gegevens mogen ingevuld worden.
Op een vergelijkbare manier kunt u zich afmelden. Als u zich aangemeld heeft
en vervolgens nog een keer aanmeldt, dan krijg u een e-mail waarin staat hoe
u zich kunt afmelden.

Het moge duidelijk zijn dat wij zeer zorgvuldig met de e-mailadressen om zul-
len gaan. Zo zullen e-mails altijd via een zogeheten Blind Carbon Copy (BCC)
verstuurd worden, waardoor anderen niet uw e-mailadres zullen zien. Wij ho-
pen op een grote respons!

Het bestuur

Tussentijdse informatie via e-mail

Invulscherm voor aanmelding
van e-mailadressen

Ook in 2016 heeft u weer massaal de contributie betaald. Veel dank hiervoor!
Het afgelopen jaar is de contributie niet verhoogd en is het dus € 10,- geble-
ven. Ook in 2016 ligt ons ledenaantal iets boven de 700. Hier zijn wij erg blij
mee, want dit betekent dat zo’n 70% van de huishoudens in de wijk lid is.
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In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een wijkgenoot aan u voor.
Deze keer is Piet Hoogland aan de beurt, die vanaf 1979 tot 1993 in het be-
stuur heeft gezeten, als penningmeester en als lid van de werkgroep wijkont-
wikkeling. Van 2001 tot 2010 heeft hij in de kascommissie gezeten. Daarnaast
heeft Piet veel functies bij verschillende kerken vervuld. Een man dus met een
groot vrijwilligershart! Als u ook geïnterviewd wilt worden, kunt u zich aanmel-
den bij ons, door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Mijn naam is Piet Hoogland, geboren op 28 okt. 1944, woonachtig aan de Rivie-
renlaan, met mijn vrouw Gé. Mijn ouders hadden een boerderij vlakbij de vlieg-
basis Leeuwarden, maar vanwege oorlogsomstandigheden ben ik geboren in
een pastorie in Berlikum in Friesland.

Na de lagere school heb ik gymnasium b gedaan te Leeuwarden. Na de militaire
diensttijd ben ik in 1965 begonnen aan de studie Nederlands Recht te Gronin-
gen, en ben in 1970 afgestudeerd. Tijdens de studie heb ik verschillende be-
stuurlijke functies vervuld, zoals penningmeester van het sociëteitsbestuur. Dit
penningmeesterschap was een goede leerschool voor een stuk praktijkervaring,
waaraan ik later veel plezier heb beleefd. Tijdens mijn studie heb ik ook mijn
vrouw Gé ontmoet; zij studeerde Engels en werd later docent.

Hierbij valt op dat de niet-leden vooral huurhuizen zijn. De bewonersvereniging
behartigt de belangen van alle inwoners in de wijk, waarbij wij geen onder-
scheid maken tussen koop- en huurhuizen. In de praktijk zien wij echter ieder
jaar een verschillend betalingsgedrag van de contributie door huiseigenaren en
huurders. Bij de huiseigenaren is bijna iedereen lid van de bewonersvereniging!

Het betalingsgedrag leek erg op dat van
voorgaande jaren. In ons wijkblad van
eind juni vroegen wij u de contributie te
voldoen. Dan is er een grote groep die
binnen een week betaalt. In de zomer-
maanden bleven de contributiebetalingen
gestaag doorgaan, waarbij er na twee
maanden (begin september) zo’n 500
betalers waren. Bij het wijkblad van sep-
tember zat een herinnering voor de trou-
we leden die het per ongeluk een keer
vergeten zijn. Eind november hebben wij
aan zo’n 35 huishoudens een tweede her-
innering gestuurd. Het merendeel betaalt

uiteindelijk, waardoor ook dit jaar een ledenaantal van 700 bereikt is. Het loont
overigens de moeite om tijdig (uiterlijk begin september) te betalen, want dan
heeft u een gadget ontvangen!

Marit de Boer

Interview met ….

De beloning voor tijdig betalen
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Ik heb gesolliciteerd op een functie bij het ministerie van Financiën en kwam
terecht bij de Inspectie der Rijksfinanciën. Wij hadden een belangrijke rol bij de
voorbereiding van een nieuwe begroting en Miljoenennota, maar hielden ook de
lopende begroting in de gaten. Voorts ook betrokkenheid bij het beoordelen
van de financiële consequenties van regeerakkoorden.

Begin 1977 kwamen we terecht in Pijnacker; aar-
dig dorp met een goede spoorverbinding
(Hofpleinlijntje). Eerst woonden we aan Groen-
daal en al vrij snel raakte ik betrokken bij de be-
wonersvereniging. Dat kon eigenlijk ook moeilijk
anders, omdat een aantal buren dat ook was.
Twee daarvan hebben het zelfs gebracht tot ere-
lid! Na één jaar secretaris werd ik penningmees-
ter en dat ben ik vrij lang gebleven. Daarna ben
ik in wisselende samenstellingen vaak lid geweest
van de kascommissie.

Bij de bewonersvereniging deden we in de begin-
jaren bijzondere dingen. Zo herinner ik mij de
grootse feesten in de ruimte van de huidige par-
keergarage. Ook heel apart was dat we met een
delegatie uit Koningshof hebben meegedaan aan
het bekende radiospelletje Hersengymnastiek,
met als opvallende vraag: “Wat is de stand, Mieke?”

Na de bewonersvereniging kwam de kerk. Ik ben jarenlang scriba (kerkelijke
secretaris) geweest van de Centrale en later de Algemene Kerkenraad van de
voormalige Hervormde gemeente, en ben ook een jaar of tien lid geweest van
het Beraad van Kerken in Pijnacker. Op dit moment ben ik nog actief bij het
College van Kerkrentmeesters van de Protestante gemeente te Pijnacker en
Delfgauw, en het bestuur van de algemene begraafplaats Sint Janshof. Vrijwilli-
gerswerk vind ik wel fijn en met name omdat ik gelet op mijn financiële verle-
den, dit op een wat kleinschaliger manier nog kan doen. Leuke dingen, maar
ook wel eens lastige of vervelende zaken.

Na Groendaal zijn we verhuisd naar de Rivierenlaan, met uitzicht eerst op het
groen (weilanden) maar nu op Keijzershof. We hebben het best naar ons zin
hier. Wij hebben weleens overwogen om naar elders te gaan, maar dat is nog
niet tot uitvoering gekomen.

Mijn hobby’s zijn o.a. fietsen, wandelen, museumbezoek, lezen en reizen. Elk
jaar gaan we wel een keer naar Engeland. We hebben ook veel verre reizen
gemaakt, zoals naar China (met Tibet), Indonesië, Mongolië en Zuid-Afrika.

Piet Hoogland

Piet Hoogland
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In 2015 zijn wij gestart met het organiseren van cursusavonden ‘reanimatie en
het gebruik van een AED’. In 2016 zijn wij hiermee doorgegaan en hebben wij
weer twee cursusavonden georganiseerd.
Op 22 september jl. is de tweede cursus-
avond van dit jaar gehouden. Hierbij wa-
ren relatief veel deelnemers die in 2015
ook hadden deelgenomen aan de cursus.
De docenten Cees van der Ende en Sylvia
van Reenen proberen er altijd een nieuw
cursusonderdeel in te verwerken voor de
herhalers. Deze keer werd het
‘reanimeren van baby’s’ behandeld, zoals
uit de onderstaande foto’s blijkt. Het rea-
nimeren van baby’s vereist een aparte
techniek, omdat er veel minder kracht gebruikt mag worden in vergelijking met
het reanimeren van volwassenen. Ook deze avond was zeer leerzaam.

De reden om de reanimatie/AED-cursussen te organiseren is tweeledig. Perso-
nen die de cursus gevolgd hebben, moeten elk jaar op herhaling om het diplo-
ma te behouden. Dit is namelijk een voorwaarde om mee te blijven doen aan
‘hartveilig wonen’. De andere reden is dat wij hopen dat er nieuwe vrijwilligers
zullen zijn die ook hieraan mee gaan doen. Als je meedoet aan ‘hartveilig wo-

nen’, kan je per mobiel opgeroepen wor-
den als er in de directe nabijheid iemand
met hartfalen is. In de afgelopen jaren
hebben wij gemerkt dat dit ook daadwer-
kelijk gebeurt.

In 2017 zullen wij hiermee doorgaan en
zullen wij wederom twee cursusavonden
organiseren. De datum voor de cursus-
avond is donderdag 9 februari, van
19:30-22:00 uur in de vergaderruimte
van Het Baken. Evenals in voorgaande
jaren, zal de cursus gegeven worden door

Stichting Evenementen EHBO Pijnacker(www.evenementenehbopijnacker.nl). De
kosten per cursist zijn € 27,50. Als bewonersvereniging hebben wij het cursus-
geld vastgesteld op € 20,- voor leden en € 27,50 voor niet-leden. Leden van
onze bewonersvereniging die in het verleden deze cursus al gevolgd hebben en
dus op herhaling gaan, betalen slechts € 15,-. U kunt zich tot uiterlijk 25 ja-
nuari aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl.

Cursusavond ‘reanimatie en
het gebruik van een AED’

Reanimatie van baby’s op de tweede
cursusavond in 2016

Steven Duursma toont hoe je
een baby moet reanimeren
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Ook in 2016 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereniging inge-
zet. Dan denken wij bijvoorbeeld aan het Halloweenfeest en Trick-or-Treat, de
werkgroep wijkontwikkeling met fase 6 van het vervangen van het diepriool,
ons wijktoezicht en het materiaalbeheer.
Andere activiteiten zoals het jaarlijkse
volleybaltoernooi en vier maanden per
jaar de papiercontainer iedere dag ope-
nen en sluiten en daarbij het oud papier
en karton netjes opstapelen. Om al onze
vrijwilligers hiervoor te bedanken, zal op
zaterdag 11 maart een vrijwilligersavond
gehouden worden.

Alle vrijwilligers en partners zullen uitge-
nodigd worden voor de vrijwilligersavond.
Deze keer is er een sportief onderdeel.
De vrijwilligersavond wordt gehouden bij
Club de Petanque Folâtre aan het einde van de Sportlaan, waar we gaan jeu de
boulen. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we dan graag
terugkijken op een geslaagd 2016 en vooral vooruitblikken naar 2017. Onze
vrijwilligers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Het Bestuur

Aankondiging vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond 2016

Werk in Uitvoering 2016

Op 8 en 9 oktober jl. vond ‘Werk in Uitvoering’ plaats. Maar liefst 15 deelne-
mers openden dit weekend hun deuren om medewijkbewoners te laten kennis-

maken met hun creatieve of muzikale
talenten. Meestal in de huiskamer of in
de tuin konden de bezoekers genieten
van beelden, muziek, handwerk en foto-
grafie. Zaterdag was het over het alge-
meen iets rustiger, maar toch waren er
gedurende het weekend meer dan hon-
derd bezoekers die een wandeling maak-
ten langs de verschillende adressen. De-
ze waren eenvoudig te herkennen aan
een stok met vrolijk gekleurde ballonnen
in de tuin.

De vele positieve reacties en de gezellige
sfeer waren fantastisch. Het is ook heel bijzonder om te ontdekken dat er dicht
bij huis zo veel moois gemaakt wordt. Voor 2018 staat er een nieuwe “Werk in
Uitvoering” gepland. Wij hopen u dan ook als bezoeker te mogen ontvangen.

Team Werk in Uitvoering
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Zoek in de bovenstaande woordzoeker de woorden op, en streep deze woorden
door. Alle woorden hebben betrekking op onze wijk of op onze gemeente. De
resterende woorden vormen een zin die betrekking heeft op een gebeurtenis in
de vereniging. Dit is de oplossing van de kerstpuzzel. De oplossing kan t/m
31 januari ingestuurd worden naar secretariaat@wijk-koningshof.nl of ingele-
verd worden op de Geesterwijk 4. Onder de goede inzendingen worden drie
prijzen (van 25, 15 en 10 euro) verloot.

Marijke Tetteroo

Kerstpuzzel

En maakt u zelf ook iets moois (muziek, creativiteit of kunstzinnig) en zou u
mee willen doen? Of kent u iemand in de wijk? Neem dan even contact met ons
op via de e-mail. Info@roosvandermeijden.nl.

Roos van der Meijden en Anja Brand
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Onze container voor oud papier en karton op het parkeerterrein van Het Baken
zien wij vooral als service naar de bewoners toe. Op een verkeersveilige locatie
kunt u tegelijkertijd uw oud papier, plastic, glas en kleding kwijt. Dat u hiervan
volop gebruik maakt, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat jaarlijks zo’n 275.000
kg aan oud papier en karton in onze container gedeponeerd wordt. Bovendien
levert dit de betrokkenen verenigingen en scholen een prachtig ‘zakcentje’ op
van zo’n € 8000,- per jaar!

Wij zijn dus erg tevreden met onze papiercontainer, maar willen toch het vol-
gende onder uw aandacht brengen. Wij merken dat heel vaak geprobeerd
wordt de container te openen terwijl die op slot zit. De deuren van de container
gaan in het algemeen al moeilijk dicht. Met enige regelmaat moeten we met
twee personen met een koevoet de container dicht doen. De volgende morgen
blijkt deze toch weer half geopend te zijn! Dit ziet u op de onderstaande foto.
De hendel is dan losgemaakt, maar omdat er een stevige ketting op de twee
deuren zit, lukt het nooit de container te openen. Dit is bij voorbaat een kans-
loze actie, maar een aantal keer per week gebeurt dit! Dan kunnen wij weer
opnieuw beginnen, al dan niet met een koevoet, om de deuren weer te sluiten.
U doet ons een groot plezier als u voortaan van een gesloten deur afblijft.

Ook blijkt er regelmatig oud papier voor
de container te staan. Op de foto ziet u
een doos met nauwelijks enig papier.
Hoe veel, of beter gezegd hoe weinig,
moeite is het om een doos met zo weinig
papier weer mee naar huis te nemen?
Voor dozen met veel papier geldt natuur-
lijk hetzelfde. Laten we met z’n allen
proberen het parkeerterrein zo schoon
mogelijk te houden en niets naast de
containers te zetten.

Wij merken ook dat lang niet iedereen de openingstijden van de papiercontai-
ner kent. De container is geopend van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot
18:00 uur; zaterdag van 9:00-18:00 uur; zondag 10:00 – 18:00 uur
(maar is dan meestal al vol).

Om positief te eindigen, het zijn al meer dan tien jaar dezelfde zes vrijwilligers
die namens de bewonersvereniging de container beheren! Dit zijn Martin van
der Helm, Hans in ’t Hout, Henri Lansink, Wout Mastebroek, Wim van Wijk en on-
dergetekende. 145 dagen per jaar wordt door ons de container geopend, het
papier zo veel mogelijk opgestapeld en de container ‘s avonds weer gesloten.
De andere dagen van het jaar doen de andere verenigingen dit. Het is verheu-
gend dat al deze zes personen het al zo lang doen. Op een eerdere oproep in
het wijkblad tot extra vrijwilligers heeft niemand gereageerd. U kunt zich nog
steeds hiervoor aanmelden, door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl. Vele handen maken licht werk!

Erik de Goede

Oud papiercontainer bij Het Baken

Zo hoort het niet

www.wijk-koningshof.nl 31

Zoek de verschillen

Zoek de verschillen tussen de twee plaatjes en kleur de plaatjes.
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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. Voor
2017 is het tarief € 27,50 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald.

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 schoorsteen-
veegbedrijf ‘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 2017
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 2017 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 89,35 € 103,55

Onderhoudsbeurt € 48,40 € 62,95

Onderhoud mechanisch ventilatie € 28,30 € 28,95
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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

Ballengooien € 5,00

Barbecue € 2,50

Disco lampenset € 25,00

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 € 25,00

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

Luchttafelspel € 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

Portofoons € 10,00

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 € 35,00

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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