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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad 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 informatie. 
Fouten zijn echter niet uit te sluiten.

Druk en afwerking

NLDRUKWERK.nl

Verspreiding

Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie

De contributie in 2017 is € 10,00 per huis-
houden. 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
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Matthijs de Boer 
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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26 oktober Trick-or-Treat
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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
In het wijkblad van juni meldden wij u al dat de werkzaamheden van fase 6 
hun voltooiing naderden. In juli heeft van der Helm de Grevelingen voltooid. 
Hierna volgden tot medio september de laatste bestratingswerkzaamheden aan 
fase 6. Wij kijken terug op een prima samenwerking tussen van der Helm en 
onze bewoners van de wijk. Het wachten is nu wanneer de volgende fasen van 
start gaan.

In het najaar zal er weer een Halloweenfeest en een Trick-or-Treat zijn. De 
werkgroep jeugd is al druk met de voorbereidingen bezig. Het wordt weer ge-
zellig griezelig in de bosschages bij het scholencomplex. U leest meer over Trick
-or-Treat en Halloween in dit wijkblad. Volgend jaar bestaat onze bewonersver-
eniging veertig jaar. Wij willen dit vieren met een groot wijkfeest. Suggesties 
voor dit feest zijn meer dan welkom!

In juli zijn de eerste units van ’t Hofland aan bewoners op de tweede en derde 
verdieping opgeleverd. In augustus is de eerste verdieping opgeleverd en in 
september zal de begane grond opgeleverd worden. In de loop van september 
zal dan ‘t Hofland in zijn geheel bewoond zijn. Op 30 september is er een ‘open 
dag’ in ’t Hofland, georganiseerd door de gemeente. Onze bewonersvereniging 
heeft zijn medewerking toegezegd door een aantal spellen van ons materiaal-
beheer te leveren.

Eind juli heeft de korpsleiding van de Nationale Politie kenbaar gemaakt dat het 
politiebureau in Pijnacker in de toekomst gaat verdwijnen. De nieuwe strategie 
is minder geld stoppen in stenen en meer in mobiel werken en bereikbaarheid. 
In het hele land zijn al circa 150 klassieke politiebureaus om die reden geslo-
ten. De politie van Pijnacker-Nootdorp verhuist dan naar Zoetermeer, waar een 
nieuw bureau gebouwd zal worden voor beide gemeenten. Het is begrijpelijk 
dat onze burgemeester en inwoners dit onacceptabel vinden. Ik denk dat het 
juist is dat onze burgemeester zegt dat de verbondenheid van de burgers met 
de politie minder wordt en dat de aanrijtijden voor noodhulp onder druk komen 
te staan. De groei aan inwoners die onze gemeente nog jaren meemaakt, 
rechtvaardigt een eigen politiebureau. Maar online aangifte doen en mobiel 
werken is waar men nu voor gekozen heeft. Met een MEOS-smartphone is voor 
een agent op straat informatie snel beschikbaar. Men verwacht dat hiermee de 
veiligheid wordt verhoogd en dat er dan meer blauw op straat is. Mijn ervaring 
is dat het administreren van grote incidenten toch altijd veel bureauwerk ople-
vert. De tijd zal het leren.

In de afgelopen maanden hebben wij afscheid genomen van onze wijkmanager 
Kees Konings en onze wijkwethouder José van Egmond. Kees is met pensioen 
gegaan en José is de nieuwe burgemeester geworden van gemeente Reimers-
waal, waarover elders meer in dit wijkblad.

Tot slot wens ik u een fijn najaar!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Wijkontwikkeling

Op het moment van schrijven van dit stukje is aannemer van der Helm bezig 
met de laatste loodjes van fase 6 van de herinrichting van Koningshof. Voor 
bewoners op zoek naar een parkeerplaats, zorgde de nieuwe bestrating van een 
stuk Rivierenlaan nog voor een heftig slot van een periode met wisselende 
overlast. Die begon al begin 2016. Over het resultaat kunnen we tevreden zijn. 

Onder de grond is alles vernieuwd en 
bovengronds is alles op hoogte ge-
bracht en mooi heringericht. Wanneer 
daar ook nog weer groen wordt aange-
bracht, kunnen we weer een generatie 
vooruit. Van de fasen 7 en 8 weten we 
dat ze gezamenlijk worden uitgevoerd. 
Deze fasen omvatten het resterende 
deel van de ‘Rivierenlaan-lob’ van onze 
wijk dat nog op de schop moet worden 
genomen. De voor ons merkbare eerste 
stap – het bespreken van voorlopige 

plannen – is nog niet gezet.

Het grote onderhoud van het Bosgebied Koningshof is dit voorjaar begonnen. 
Een aantal slechte, zieke of dode bomen zijn alvast gekapt. Veel van de gekap-
te bomen zijn vervangen voor jonge aanplant. In vervolg op de informatieavond 
in februari jl. is er op 8 september jl. overleg geweest met geïnteresseerde be-
woners over de verdere uitwerking van de inrichtingsvisie.

We gaven al eerder aan dat de gemeente de woningbouwlocatie Tuindershof 
versneld wil ontwikkelen. Op 12 september jl. heeft een informatiebijeenkomst 
met omwonenden plaatsgevonden.

Eind september a.s. stuurt het College van BenW een kader stellende notitie 
naar de gemeenteraad waarin ambities m.b.t. deze nieuwe wijk worden gefor-
muleerd. Deze hebben o.a. betrekking op het karakter, de duurzaamheid en de 
bereikbaarheid. De gemeenteraad spreekt daarover oktober a.s. Het streven is 
vervolgens om in maart 2018 een gebiedsvisie in de raad te bespreken en snel 
daarna een wijziging van het bestemmingsplan. In de eerste helft van 2019 
zouden de eerste woningen moeten worden opgeleverd...

Het is de bedoeling van de gemeente om een klankbordgroep van bewoners te 
betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. Daarin is ook een plaats 
voorzien voor een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging.

Het verlengen van de Floralaan laat nog op zich wachten. Een stedenbouwkun-
dig adviesbureau is bezig met een gedetailleerde uitwerking van de plannen en 
de gemeente moet nog bezien wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is 
voor de uitvoering van dit project. We verwachten daarover wel heel binnenkort 
nadere mededelingen.

Steven Duursma en Paul van Winden

De laatste loodjes van fase 6
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De zomer is nog niet voorbij. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, is 
het nog heerlijk weer. De afgelopen weken zijn de wijktoezichthouders, dankzij 
een efficiënt automatisch plansysteem, doorgegaan met het lopen van hun ron-
des. Er wordt immers altijd in koppels gelopen. We hebben in het bijzonder gelet 
op openstaande deuren en/of ramen. In de zomer zet je vaak even wat open en 
kun je vergeten dat weer dicht te doen. Het is meerdere malen gebeurd dat we de 
bewoner(s) van een woning hierop hebben gewezen. Een paar keer werden we 
daar ook hartelijk voor bedankt dat we hen hier aan hielpen herinneren! Gelukkig 
kan ik verder melden dat het rustig is gebleven in de wijk. Het inbrekersgilde 
heeft het vizier gelukkig niet vol op Koningshof gericht gehad. Wel was er, volgens 
het Twitterkanaal van de wijkagent, op 19 augustus een poging tot inbraak aan de 
Binkhorst,. De politie communiceert vrij veel over dit medium. U heeft trouwens 
zelf geen Twitteraccount nodig om deze berichten te kunnen lezen.

De wijktoezichthouders hadden 31 au-
gustus de mogelijkheid om elkaar weer 
eens in levenden lijve te spreken. Hier-
bij waren betrokkenen vanuit de ge-
meente en de politie aanwezig. De ge-
meente had ons uitgenodigd voor een 
informeel samenzijn op het gemeente-
kantoor. Er waren ook toezichthouders 
uit onze wijk die (bijna) nooit samen 
een ronde lopen of die in een andere 
wijk lopen. Het was daarom leuk om 
met een grote en diverse groep bij el-
kaar te zijn.

Als laatste nog een update over onze WhatsApp-buurttoezichtgroepen. Die blij-
ven wat betreft het aantal leden langzaam groeien. Toen we eind juli een ver-
dachte situatie hadden in de wijk, heb ik nog maar eens gemeld dat in zo’n ge-
val 112 mag worden gebeld. Dat blijft voor veel mensen een drempel, maar 
toch vertelt de politie ons regelmatig dat ze graag negen keer voor niets wor-
den gebeld en dat ze de tiende keer iemand op heterdaad kunnen betrappen op 
het plegen van een misdrijf zoals een (woning)inbraak.

Als afsluiter doe ik toch nog een keer een oproep voor meer toezichthouders. 
Daar kunnen we er echt nog meer van gebruiken. Kom s.v.p. eens een stukje 
met ons mee lopen! Dan merkt u zelf wat het is om mee te doen aan wijktoe-
zicht en we kunnen tijdens de wandeling het een en ander toelichten, omdat we 
toch al door de wijk lopen. Het is voor ons een kleine moeite om tijdens een 
ronde langs uw huis te lopen zodat u vanaf daar kunt meelopen. Als u uw naam 
en adres naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl stuurt, dan probeer ik met u een 
datum en tijd te prikken. Ik wens u nog een paar mooie nazomer dagen toe en 
wellicht tot ziens bij het wijktoezicht!

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator Koningshof

Informeel samenzijn van de 
wijktoezichthouders op 31 augustus

Wijktoezicht
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Bewoning van ’t Hofland

De renovatie van ’t Hofland verloopt voorspoedig. Zo is in juni alweer de vierde 
nieuwsbrief verspreid en heeft iedereen kunnen lezen over de voortgang. In juli 
waren de bovenste twee etages geschikt voor bewoning. Sinds die tijd zijn er al 
enkele bewoners ingetrokken. ’t Hofland is mooi opgeknapt, wat bijvoorbeeld 
blijkt uit de onderstaande foto’s van de aankleding van de eerste etage. Met deze 
aankleding leren de bewoners meteen iets van de Nederlandse geschiedenis!

Maandelijks wordt er een omgevingsoverleg gehouden. Onze voorzitter Herman 
Stikkel en penningmeester Marijke Tetteroo nemen hieraan deel. Bij dit overleg 
bespreekt de gemeente met omwonenden uit Prinsenhof en de Oranjelaan, de 
politie, vluchtelingenwerk Participe en met ons de leefbaarheid binnen en buiten 
het gebouw. Via een afspraken- en actielijst wordt keurig bijgehouden wat er 

sinds januari door de betrokkenen is afgesproken. De deelnemers aan dit over-
leg hebben inmiddels een rondleiding door het vernieuwde Hofland gemaakt. 
Ook is er kennis gemaakt met de huismeester. Als ’t Hofland straks volledig be-
woond is, dan zal het omgevingsoverleg doorgaan om te blijven monitoren of 
alles naar wens verloopt. In 2018 zal de frequentie verminderen van eens per 
maand naar eens per kwartaal.

Via een nieuwsbrief van de gemeente (en via de Telstar) zal iedereen de verde-
re ontwikkelingen kunnen volgen. Op onze website is er een aparte pagina met 
informatie over dit onderwerp die wij zo goed mogelijk up-to-date zullen hou-
den; zie www.wijk-koningshof.nl/2016/09/statushouders-in-koningshof.

Op 30 september was er een open dag in ’t Hofland. Iedereen kon hierbij de 
nieuwe inrichting bezichtigen en men kon kennis maken met de bewoners. Om 
het geheel nog wat verder op te vrolijken, waren er o.a. een aantal spellen van 
ons materiaalbeheer. Wellicht bent u ook langs geweest om het geheel ver-
nieuwde ’t Hofland te bekijken.

Het bestuur

De aankleding van de eerste etage vertelt de bewoners meteen iets over onze geschiedenis
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Ledenaantal onverminderd hoog

Ook in 2017 heeft u weer keurig de contributie betaald. Veel dank hiervoor! 
Ons ledenaantal ligt in 2017 rond de 700, wat vergelijkbaar is met voorgaande 
jaren. Hier zijn wij erg blij mee, want dit betekent dat zo’n 70% van de huis-
houdens in de wijk lid is.

Wat opvalt is dat de niet-leden vooral in huurhuizen wonen. De bewonersver-
eniging behartigt de belangen van alle inwoners in de wijk, waarbij geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen koop- en huurhuizen. In de praktijk zien wij ech-
ter ieder jaar dat het betalingsgedrag van de contributie tussen huiseigenaren 
en huurders verschilt. Het is verheugend dat bij huiseigenaren bijna iedereen 
lid is van onze bewonersvereniging!

Het betalingsgedrag leek op dat van voorgaande jaren, ook al zijn de brieven 
voor de betaling van de contributie nu een paar maanden eerder de deur uitge-
gaan. In ons wijkblad van eind maart vroegen wij u al de contributie te vol-
doen. Dit was mogelijk, omdat wij dit jaar al in februari de algemene ledenver-
gadering hebben gehouden in plaats van in april. Er is altijd een grote groep die 
binnen één week betaalt. Bij het wijkblad van juni zat een herinnering voor de 
trouwe leden die het per ongeluk een keer vergeten zijn. Begin september heb-
ben wij aan ongeveer dertig huishoudens een tweede herinnering gestuurd. Het 
merendeel betaalt uiteindelijk, waardoor ook dit jaar het mooie ledenaantal van 
700 bereikt is. Het loont overigens de moeite om tijdig (uiterlijk begin mei) te 
betalen, want dan ontvangt u een gadget!

Marit de Boer
Ledenadministratie

Avondvierdaagse in Koningshof

De avondvierdaagse is een jaarlijks terugkerend Nederlands wandelevenement. In 
onze gemeente is dit met ruim duizend deelnemers één van de grootste sportieve 
evenementen. Vijf dagen lang, van 29 mei t/m 2 juni, was de wijk Koningshof het 
centrum van dit evenement. De wandelaars startten en finishten allen bij Het Ba-
ken. In 2017 liepen in totaal 1220 wandelaars vier avonden een afstand van 2,5, 
5 of 10 km. Op een van de foto’s ziet u wandelaars starten vanaf het Baken.

De start is vanaf Het Baken
Foto: Henri Lansink

Marchingband Tamarco uit Leiderdorp
Foto: Henri Lansink
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Ter afsluiting wandelen de deelnemers 
begeleid door muziekkorpsen door de 
wijk naar de finish. Op de andere fo-
to’s zijn de Marchingband Tamarco uit 
Leiderdorp en Schotse doedelzakkers 
te zien.

De foto’s en een deel van de tekst zijn 
aangeleverd door wijkbewoner Henri 
Lansink, die tevens bestuurslid is bij 
‘Wandelevenementen Pijnacker’
(www.weppijnacker.nl) en ook dit jaar 
de Vierdaagse van Nijmegen gelopen heeft!

Schotse doedelzakkers in Koningshof

De gemeente is dit jaar begonnen met het groot onderhoud van de bomen en 
struiken in onze wijk. Op de website www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/groot-
onderhoud-bosgebied-koningshof.htm kunt u volgen wat de precieze plannen van 
de gemeente zijn. Naar verwachting zal het groot onderhoud vier jaar duren.

De gemeente is o.a. begonnen bij de 
Gantellust. Dit is het voetpad achter de 
rolschaatsbaan die halverwege de 
Delflanddreef ligt. Vóór het groot 
onderhoud was dit voetpad behoorlijk 
dichtgegroeid. Een aantal bomen wasn 
erg hoog geworden en de struiken 
waren ook flink groot. Na het groot 
onderhoud is het een mooi en open 
voetpad geworden. Twee van de hoge 
bomen zijn blijven staan, omdat er 
naar verluidt vogelnesten in deze bomen zaten. Het bankje aan het einde van 
de Gantellust, bij de sloot langs de RandstadRail, was ook overwoekerd door al 
het groen. Er is een nieuwe walkant gemaakt en er zijn twee nieuwe, 

futuristisch ogende, banken geplaatst, 
zoals op één van de twee foto’s te zien 
is. Hopelijk worden bij het groot 
onderhoud de andere delen van de 
wijk net zo mooi opgeknapt!

Erik de Goede

Gantellust opnieuw ingericht

Het voetpad is weer bereikbaar

De nieuwe, futuristisch ogende, banken 
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Trick-or-Treat op donderdag 26 oktober

Voor de kleintjes t/m 8 jaar is er op donderdag 26 oktober weer een Trick-or-
Treat. Er zijn twee ronden. De eerste ronde van de griezelexpress start om 
17:00 uur bij Het Baken en eindigt om 18:00 uur. De tweede ronde is van 
19:00 tot 20:00 uur. De kinderen kunnen zich opgeven door een e-mail te stu-
ren naar halloweenkoningshof@gmail.com. Hierbij graag de naam, adres en de 
leeftijd van het kind (of kinderen) vermelden en aangeven in welke ronde zij 

willen meerijden. Kinderen die 
we vorig jaar hebben moeten 
teleurstellen, krijgen nu voor-
rang maar ze moeten zich wel 
aanmelden. In totaal kunnen 
dertig kinderen meerijden in 
twee groepen van vijftien. Wij 
zouden het leuk vinden als de 
kinderen verkleed komen. Ook 
dit jaar is er een prijs voor het 
kind dat het leukst en het grie-
zeligst verkleed is!

De Oppergriezel zal ook dit jaar weer 
alles in goede banen leiden

Sinds 2014 deelt onze werkgroep wijkcontact 
kaartjes uit aan de middelbare scholieren uit onze 
wijk die slaagden voor het examen. Ook dit jaar 
hebben wij in juni weer felicitatiekaartjes aan de 
geslaagden uitgedeeld. Onze bestuursleden Anja 
Dirkse en Herman Stikkel hebben dertig kaartjes 

uitgedeeld. 
Dit is een 
mooi aan-
tal! Tot nu 
toe hebben 
we ieder 
jaar zo’n 
dertig 
kaartjes 
uitgedeeld. 
Dit bete-
kent dat 

wij een hoop knappe koppen in de wijk hebben. Wij 
hebben ons best gedaan om goed op te letten waar vlaggen hingen. Hopelijk 
hebben wij iedereen van een kaartje en een presentje voorzien.

Het Bestuur

Kaartje voor de geslaagden

Ik heb de tas maar aan de wilgen gehangen En hij of zij heeft het toch 
maar gepresteerd
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De werkgroep ‘Jeugd’ organiseert op za-
terdag 28 oktober weer een Halloween 
griezeltocht voor kinderen van 8 jaar of 
ouder. Ouders zijn ook van harte wel-
kom! Om het wachten wat aangenamer 
te maken, hebben we wat griezelspelle-
tjes bedacht. Bij deze spelletjes is voor 
de kinderen met de meeste punten een 
leuke prijs!.

De start van de tocht is om 19:00 uur 
vanaf het schoolplein van de Tweemas-
ter. Uiterlijk om 22:30 uur vertrekt de laatste groep en daarna is de Halloween-
griezeltocht afgelopen. De groepen die de tocht gaan lopen zullen niet groter 
zijn dan zes personen. Dit doen wij om het leuk te houden voor de bezoeker en 
de griezels. Bij grotere groepen is het schrikeffect minder.

Net zoals in eerdere jaren staat ook dit 
jaar via borden met pijlen aangegeven 
hoe men vanaf het eindpunt weer te-
rug kan lopen naar het beginpunt bij 
de Tweemaster. De werkgroep ‘Jeugd’ 
hoopt dat u er zin in heeft, want de 
griezels staan al te trappelen om te 
beginnen. Kom maar op als je durft!

De oppergriezels

Wat griezelig? Zij kan er nog om lachen

Halloween op zaterdag 28 oktober

Het ene jaar rijdt de griezelexpress door het gedeelte van de wijk langs de 
Delflanddreef. Het daaropvolgende jaar is het andere deel van de wijk 
(Rivierenlaan) aan de beurt. De Delflanddreef was vorig jaar aan de beurt. 
Daarom rijdt de griezelexpress dit jaar door de Rivierenlaan en zijstraten. De 
route is Rivierenlaan 2 tot 16, dan de Bergse Maas, Grevelingen en weer terug 
naar Het Baken via Rivierenlaan 33 tot 1.

Wij zijn op zoek naar mensen die langs deze route wonen en wat lekkers willen 
uitdelen aan de kinderen. Dat mag snoep zijn, maar mandarijntjes of appeltjes 
mag natuurlijk ook. Wilt u meedoen? Dan graag aanmelden door een e-mail te 
sturen naar halloweenkoningshof@gmail.com. De oppergriezels hopen wat van 
u te horen en de kleintjes op deze manier een leuke avond te bezorgen.

Wie durft zich op te geven?

De oppergriezels

Timmer die kist maar lekker dicht
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Afscheid van een wijkmanager en 
een wijkwethouder

Rond 2009 is het ‘wijkgericht werken’ in onze gemeente gestart. Dit is 
ingevoerd om de leefbaarheid in de wijken verder te vergroten. Hierdoor kregen 
wij in 2009 voor het eerst een wijkmanager, namelijk Kees Konings. Tot zijn 
pensionering in juni 2017 heeft hij deze functie vervuld. Evenzo werd de functie 
van wijkwethouder ingesteld. Nico Oudhof was onze eerste wijkwethouder. Toen 
in 2010 een nieuw college aantrad, werden de taken herverdeeld en werd José 
van Egmond de wijkwethouder van heel Pijnacker en dus ook van ons. Zij heeft 
die functie tot 1 september 2017 vervuld. Op die dag is zij als wethouder uit 
dienst getreden van onze gemeente en is zij benoemd tot burgemeester van de 
Zeeuwse gemeente Reimerswaal.

Met onze wijkmanager waren er jaarlijks twee vaste ‘contactmo-menten’. Bij 
voldoende belangstelling werd er ieder jaar onder zijn leiding een wijkschouw 
gehouden. Daarnaast was Kees Konings aanwezig bij onze algemene 
ledenvergaderingen. Bij de wijkschouw was hij ‘gewapend’ met blocnote en 
fototoestel en werden alle door ons aangemelde zaken genoteerd en 
gefotografeerd. Hieruit ontstond een actiepuntenlijst die vervolgens ge-durende 
het jaar door de gemeente werd afgehandeld. De wijkschouw is een de 
activiteiten om onze wijk netjes te houden. 

Met onze wijkwethouder José van Egmond hadden wij contact als daar 
aanleiding toe was. Zo hielden wij in de periode na de aanleg van de 
Frotterbrug contact, om te monitoren of de verkeersituatie naar wens was. De 
verkeersituatie bij de Frotterbrug is in gezamenlijk overleg een aantal keer 
aangepast totdat het voor omwonen-den voldoende naar tevredenheid was. 
Onze wijkwethouder had tot de komst van wethouder Melzer ook de 
RandstadRail in haar portefeuille. De geluidsoverlast door de RandstadRail is al 
vele jaren een ‘bijzonder’ dossier. Zo kostte het de nodige moeite om een 
geluidsonderzoek te starten, waarna het heel lang duurde voordat de rails een 
keer geslepen werd om de effectiviteit van het onderhoud te kunnen meten. De 
wethouder hield ons hierover altijd keurig op de hoogte. Bij ons 30-jarig 
lustrumfeest in 2013 heeft zij een mooie toespraak gehouden over onze wijk en 
over onze bewonersvereniging!

Wijkschouw in 2014
Wijkmanager in karakteristieke 

houding in 2013
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Met onze wijkmanager en wijkwet-houder was niet alleen de samen-werking 
maar ook het persoonlijke contact altijd prima. Per 1 september is Peter van de 
Sman onze wijkmanager, met wie wij binnenkort zullen kennis-maken. Op 5 
september jl. is duidelijk geworden dat Bob van der Deijl de wethouderstaken 
van José van Egmond heeft overgenomen. Hierbij nemen wij aan dat hij onze 
wijkwethouder is geworden. Ook met hem hebben wij al vele jaren een 
uitstekend contact. Tot slot wensen wij Kees Konings het beste toe in zijn 
gepensioneerde leven en wensen wij José van Egmond veel succes toe als 
burgemeester van Reimerswaal!

Het Bestuur

Wijkfeest 2013, samen met 
voorzitter Meindert Wiersma

Op CDA-campagne in 2014 met o.a. 
Ton van der Stoep

Klaproostunnel wordt opgeknapt

Vanaf 11 september start het opknapwerk aan de Klaproostunnel. Het ontwerp 
is ontstaan in nauwe betrokkenheid met enkele vertegenwoordigers vanuit de 
wijken Klapwijk en Koningshof en is in de afgelopen maanden door een ont-
werpgroep uitgewerkt.

Vier betonpalen en hekwerken worden verwijderd om het geheel frisser en Vier 
betonpalen en hekwerken worden verwijderd om het geheel frisser en luchtiger 
te doen ogen. De oude blauwe tegels gaan van de wanden af en de uitsparingen 
worden aangevuld, het plafond, de verlichting, de wanden en de leuningen wor-
den fris wit. Vervolgens worden er vrolijk gekleurde ronde ornamenten op aan-
gebracht. Verder komen er een viertal klaproosafbeeldingen, ontworpen door 
bewoners in samenwerking met Juul Smulders.  Tenslotte zal een dichtregel uit 
het gedicht ‘Klaproos’ van Leendert Witvliet de wand verfraaien. Deze regel 
luidt: “Hoog boven het gras wuift zij naar wie langs haar komt.” Tijdens de 
werkzaamheden blijft de tunnel gewoon open maar soms wordt er wel één kant 
afgezet. Wij hopen dat u begrip zult hebben voor eventuele tijdelijke overlast.

Volgens de planning zullen we werkzaamheden half oktober afgerond zijn. Op 
de volgende pagina vindt u een impressie van hoe het er uit zal komen te zien.

Herman Stikkel
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In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een persoon uit onze wijk aan u 
voor of iemand die iets met onze wijk heeft. Deze keer is het iemand die een bij-
zondere prestatie heeft verricht. Wim Langelaan, die van 2009 tot 2015 onze 
penningmeester was, heeft het Pieterpad gelopen. Het Pieterpad is de bekendste 
langeafstandswandelroute van Nederland en gaat van Pieterburen in Groningen 
naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht. Deze route heeft een lengte van 492 km 
en is onderverdeeld in 26 etappes. De meeste personen lopen deze route in ge-
deeltes, om zo na een aantal jaar de volledige route gelopen te hebben. Wim 
heeft het Pieterpad echter in één keer volbracht, wat de prestatie nog indrukwek-
kender maakt! Daarom hebben onze redactieleden Anne-Jette en Erik op 31 au-
gustus Wim Langelaan geïnterviewd.

Kun je je kort even voorstellen?

Ik ben geboren en getogen in Pijnacker. Ik heb lange tijd aan de Mandenmees-
terstraat gewoond. In april 2006 ben ik in Koningshof komen wonen, en hier 
woon ik nog steeds met veel plezier. Ik ben getrouwd met José en heb twee 
kinderen, Bart en Max, van 19 en 17 jaar oud.

Wat bracht je op het idee om het Pieterpad te gaan lopen?

Ik wilde dat altijd al een keer doen. Veel mensen leggen de etappes apart af, 
maar dat leek mij maar niks. Dat gedoe met terugfietsen of slepen met auto’s 
van start naar finish. Ik had daar geen zin in, dus ik heb het hele traject van 26 
etappes in één keer gedaan. Ik ben heen en terug met de trein gegaan, en heb 
26 dagen achter elkaar gewandeld. Heel milieuvriendelijk dus. Ik had een 
minitentje en slaapspullen in mijn rugzak (totale gewicht 12 kg, red.) en heb 
zodoende bijna alle nachten op een camping gebivakkeerd. Ik heb het grootste 
deel van de tocht alleen gelopen. Soms kwam ik iemand tegen waar ik dan een 
stuk mee samen liep, en drie etappes heeft mijn vrouw ook meegelopen. Het 
totale traject was 492 km, maar met het lopen van en naar campings werd dat 
natuurlijk meer. Op sommige dagen heb ik wel 32 km gelopen!

Interview met Wim Langelaan

Art impressie van de toekomstige Klaproostunnel
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Hoe is het gegaan? Wat viel mee en wat viel tegen?

Ik heb bijna altijd prima weer gehad. Opvallend genoeg heb ik geen druppel 
regen onderweg gehad! Soms regende het als ik in mijn tent lag, of als ik even 
in een cafeetje zat, maar ik ben nooit nat geworden. Wat me tegenviel waren 
de blaren. Daar had ik eigenlijk vooraf geen rekening mee gehouden. Maar ik 
moet zeggen, deze tocht smaakt naar meer. Ik had voorheen nog nooit een 
grote tocht gemaakt, maar het viel erg mee. Ik vond het heerlijk om alleen te 
lopen. Dat geeft zo’n gevoel van vrijheid. Ik kwam gemiddeld, denk ik, vijf lo-
pers per dag tegen. En wat ook leuk was, bij thuiskomst had mijn vrouw een 
welkom-thuis-feestje georganiseerd. Wat een verrassing, al die vrienden en 
familie die speciaal op mij stonden te wachten!

Doe je, na jouw zeer actieve periode bij de bewonersvereniging, mo-
menteel ook aan vrijwilligerswerk?

Ik ben inderdaad in 2015 gestopt bij de bewoners-
vereniging, maar ik moet zeggen dat mijn taken 
zeer goed zijn overgenomen door Marijke en Marit. 
Het is een goed besluit geweest om de ledenadmi-
nistratie en het penningmeesterschap te scheiden. 
Ik heb mijn penningmeesterschap bij de bewoners-
vereniging eigenlijk vervangen door drie andere 
vrijwilligerstaken. Ik ben lector in de kerk, en daar 
ben ik ook lid van de parochiële charitas instelling. 
Daarnaast ben ik secretaris van de commissie 
commerciële zaken bij Oliveo handbal. Die com-
missie regelt sponsoren voor bijvoorbeeld shirts, 
reclameborden, of het clubblad. In het dagelijks 
leven werk ik als vakdocent pensioenen.

Is er, na deze indrukwekkende prestatie, al-
weer een volgende uitdaging?

Nee, ik heb nog geen 
concreet doel, maar 

ben wel van plan iets te gaan doen. Ik vind het erg 
leuk om een sportieve prestatie neer te zetten. 
Mijn conditie is goed, dus ik ben zeker van plan 
hier een vervolg aan te geven. Ik heb het wel eens 
gehad over fietsen naar Santiago de Compostella, 
maar bij nader inzien vind ik dat toch wel erg ver 
weg. Red: Misschien een andere wandel of fiets-
route in Nederland? Tja, het zou kunnen, maar het 
valt misschien alleen maar tegen, want ja, ik heb 
de mooiste route natuurlijk al gehad….  

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Wim bij zijn tent
Foto: Wim Langelaan

Even uitrusten bij een boom
Foto: Wim Langelaan
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Wanneer we met vakantie zijn, stellen we telkens de vraag: “Hebben we WiFi?” 
Weer thuis wordt het wooncomfort deels bepaald door de snelheid en de be-
trouwbaarheid van onze toegang tot het internet. Veel bewoners in onze wijk 
kijken in het bijzonder uit naar een hogere snelheid en vestigen hun hoop op de 
komst van een glasvezel verbinding. Sinds december 2015 heb ik daarover in 
het wijkblad geschreven en er is weer voldoende aanleiding voor een update.

In de afgelopen maanden is SKP namelijk bezig 
geweest met het aansluiten van alle woningen in 
de fase 5 en 6 gebieden van de herinrichting van 
onze wijk op het daar aangelegde glasvezelnet. 
Deze gebieden bestrijken ruwweg de 
‘Rivierenlaan-lob’ vanaf de zijstraten Grevelingen 
en Krammer. De herinrichting van deze gebieden 
bood SKP een goede gelegenheid om een nieuw 
glasvezelnet aan te leggen ter vervanging van 
het bestaande coaxnet. Dat al oude coaxnet biedt 
weliswaar snelheden tot 300 Mbps down (voor 
downloaden) en 60 Mbps up (voor uploaden), 
maar is storingsgevoelig. Het nieuwe glasvezel-
net biedt snelheden tot 500 Mbps down èn 500 
Mbps up. SKP heeft nog geen beslissing genomen 
of het ook met herinrichting van de fase 7 en 8 
gebieden wil meeliften. De fasen 7 en 8 omvatten 
het resterende deel van de ‘Rivierenlaan-lob’ tot 
en met ‘Het Baken’ en zullen naar verwachting in 
één keer worden uitgevoerd. 

Bij de gemeente staat de start van de herinrichting hier gepland voor eind 
2018. SKP zal bij zijn beslissing o.a. bekijken hoe het staat met de kwaliteit van 
het coaxnet in deze gebieden. Of en wanneer SKP een glasvezelnet zal gaan 
aanleggen in (delen van) de ‘Delflanddreef-lob’ is nog onzekerder.

SKP heeft besloten geen andere providers tegen betaling toegang te verlenen 
tot zijn glasvezelnet. Die blijven dus aangewezen op het KPN kopernetwerk. 
Dat netwerk heeft in onze wijk nu wel glasvezel tot aan de distributiekasten. 
Van de distributiekast tot aan de woning is er een koperen verbinding en KPN is 
niet van plan om dat (kostbare) laatste stuk te ‘verglazen’. Welke snelheden dat 
in concrete gevallen biedt, blijkt sterk te verschillen per woonadres in Konings-
hof. Hierna geef ik een voorbeeld dat uitgaat van mijn eigen situatie. Ik denk 
dat mijn ervaringen met xs4all model staan voor alle providers die gebruik ma-
ken van het KPN kopernetwerk. Om te beginnen kun je bijvoorbeeld op de web-
site van xs4all (www.xs4all.nl/bestellen) zien welke snelheden maximaal be-
reikbaar zijn op jouw huisadres via het KPN kopernetwerk. In mijn geval is dat 
op Grevelingen 22 slechts 14 Mbps down en 0.64 Mbps up. Op verschillende 
andere adressen in onze wijk (waaronder op de Grevelingen!) blijkt 160 Mbps 
down en 30 Mbps up mogelijk te zijn. Dat is wel een ontzettend groot verschil! 

Glasvezel in Koningshof
Foto: Rob Verkuil, SKP

Glasvezel in Koningshof (update)
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Een verklaring hiervoor is waarschijnlijk de vraag of je nog op de centrale in de 
Stationsstraat bent aangesloten of al op de in de wijk aangelegde “ringleiding”.

Nog belangrijker dan de (theoretische) maximaal bereikbare snelheid is natuur-
lijk de snelheid die je werkelijk realiseert. In mijn geval is dat 9.4 Mbps down 
en 0.7 Mbps up. Van andere gebruikers in onze wijk weet ik dat zij snelheden 
tot meer dan 100 Mbps up en meer dan 60 Mbps down bereiken. Welke snelhe-
den jouw internetprovider op jouw device biedt, is eenvoudig te checken via 
bijvoorbeeld www.internetten.nl/speedtest. Bedenk wel dat het abonnement 
dat je hebt hier kan maken dat je gerealiseerde snelheid (ver) achterblijft bij de 
maximaal haalbare. Ook is belangrijk of je met je modem ‘verbonden bent met 
een snelle vaste kabelverbinding of met een draadloze WiFi-verbinding. Nadat 
je als ‘kopergebruiker’ eerst hebt onderzocht welke snelheid in theorie op jouw 
huisadres mogelijk is en hoe het staat met de feitelijke realisatie, kun je vervol-
gens afwegen of je met glasvezel van SKP beter uit bent. Een instapabonne-
ment bij xs4all met in theorie (!) 40 Mbps down en 4 Mbps up kost € 40 per 
maand. Bij SKP betaal je € 32,50 per maand voor een internet only abonne-
ment en daarvoor krijg je 50 Mbps down en 50 Mbps up. Wanneer je kijkt naar 
instap 3in1 abonnementen met soortgelijke snelheden voor internet, dan kom 
je ruwweg uit op € 62,50 en € 45 bij respectievelijk xs4all en SKP. 

Natuurlijk gaat het bij de keuze van een provider niet alleen om snelheden en 
euro’s. Je kijkt ook naar andere aspecten zoals het gedoe dat de overgang naar 
een andere provider met zich meebrengt, de betrouwbaarheid, de kwaliteit van 
de helpdesk, etc. Het voorgaande illustreert mijns inziens echter goed dat voor 
in het bijzonder de ‘kopergebruikers’ die meer snelheid willen of op internetkos-
ten willen besparen, het de moeite loont om zich eens te verdiepen in de moge-
lijkheden die glasvezel van SKP biedt.

Voor interessante gebruikerservaringen die ik in een volgende aflevering van 
het wijkblad met de lezers kan delen, houd ik me heel erg aanbevolen 
(steven.duursma@xs4all.nl).

Steven Duursma

Foto: Sjef Kickken
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Begin juni was het weer zó mooi, dat 
binnen zitten geen optie was. Zo dach-
ten ook twee initiatiefnemers aan de 
Bergse Maas erover en kwamen met 
het idee om een straatbarbecue te or-
ganiseren voor bewoners van de Berg-
se Maas. Alle huizen aan de Bergse 
Maas kregen een uitnodiging voor een 
straatbarbecue op 1 juli. Zoals vaak 
het geval is, speelt het weer een be-
langrijke rol. Als de BBQ door zou 
gaan, dan zou een vlag uitgehangen 
worden op het midden van de Bergse 
Maas. En gelukkig kwam die vlag er! De kramen en barbecues kwamen van 
onze bewonersvereniging en voor de kinderen was er een springkussen aanwe-
zig. Iedere deelnemer zorgde voor zijn eigen eten en drinken. 

Muziek was er van de groep Afrodite die muziek uit Afrika onder het thema 
‘Afrika spreekt’ ten gehore bracht. Ook Ria Weerdenburg met haar accordeon 
speelde oude nummers die iedereen goed kon waarderen. De luide muziek op de 
Bergse Maas bracht anderen ertoe om even een kijkje te nemen. Veel bewoners 

waren bij dit evenement aanwezig. Het 
is prettig om die bewoners te spreken 
die je alleen af en toe op de parkeer-
plaats tegenkomt. Iedereen was het 
ermee eens dat dit voor herhaling vat-
baar was. 

De kinderen waren erg enthousiast met 
een springkussen zo dicht bij hun huis. 
Mogelijk spreekt dit u aan om iets der-
gelijks ook in uw straat te organiseren!

Herman Stikkel

Straatbarbecue Bergse Maas

Het springkussen van de vereniging 
was zeer in trek

De barbecue rookte goedHet eten was lekker

De groep Afrodite met muziek uit Afrika
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Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de buren van de Grevelingen en 
de Itterbeek resulteerde deze zomer in de aanleg van een verhoogd pad tussen 
de schuren. Omdat de gemeente de omliggende straten renoveerde en ver-
hoogde, was het aan de bewoners, als eigenaren, om het achterpad tussen de 
schuren met elkaar op te knappen. Iedereen zorgde dat zijn aandeel in tegels 
verwijderd werd en dat er zand werd gekruid. Hierdoor kon aannemer Van der 
Helm daar een professionele steeg van maken compleet met regenwater afvoer. 
Een stukje georganiseerde samenwerking heeft een prachtig pad opgeleverd!

Cor Dokkuma en Rien Kaptein

Voorbeeld van buurtsamenwerking

Komt dat wel goed?
Foto Cor Dokkuma

Georganiseerde samenwerking resulteerde 
in een professionele steeg     Foto Cor Dokkuma

Een van de speerpunten van onze vereniging is het wijkcontact. Als vereniging 
willen we graag een gelukwenskaart sturen bij een heuglijke gebeurtenis zoals 
een geboorte, huwelijk, jubileum of het halen van een diploma. Als iemand 
(langdurig) ziek is, dan willen we graag een beterschapkaart sturen. Voor nieu-
we inwoners hebben we een welkomstpakket. In voorkomende situaties leggen 
we ook een bezoekje af.

Helaas weten we als bestuur niet altijd waar er zich dergelijke gebeurtenissen 
voordoen. Daarom vragen we een ieder om, als er een dergelijke gebeurtenis 
in haar of zijn omgeving plaatsvindt, dit door te geven aan ons wijkcontact via 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl.

Het bestuur

Oproep om geboortes, ziektes 
aan ons door te geven
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In de zomervakantie zat een op leeftijd zijnde dame van de Willem Alexander-
laan met haar handen in het haar. Haar rollator liep aan en geen winkel in Pijn-
acker wilde of kon haar helpen. Zonder rollator of met een rollator die erg 
zwaar liep, kon deze dame maar moeilijk over straat. Uit arren moede belde zij 
toen met het Repair Café in Pijnacker-Noord. In de zomervakantie is het Repair 
Café echter gesloten. Het Repair Café deed toen de suggestie om ons te bellen.

Deze dame belde vervolgens onze voorzitter Herman Stikkel. Toen zij de situa-
tie had uitgelegd, stelde ons voorzitter voor om ’s avonds naar ons materiaal-
beheer te komen. Het was immers op een maandag, waarop ons materiaalbe-
heer ’s avonds geopend is. Zo geschiedde. Omdat onze materiaalbeheerruimte 
in de parkeergarage van Het Baken niet voor iedereen makkelijk te vinden is, 
wachtte onze voorzitter haar op bij het begin van de Rivierenlaan. Eenmaal 
aangekomen bij ons materiaalbeheer, werd zij eerst onthaald met een kop kof-
fie en kreeg zij een stoel aangeboden. Onze materiaalmannen Dirk, Hans en 
Frederik stortten zich vervolgens op haar rollator. Inderdaad, drie wielen liepen 
soepel, maar het vierde wiel draaide heel stroef. De oorzaak was twee versleten 
lagers in dit wieltje.

Hoe kom je zo snel aan nieuwe lagers voor een rollatorwiel? Degenen die wel-
eens bij ons materiaalbeheer geweest 
zijn, weten dat er bijzonder veel laatjes 
met spullen zijn. Het toeval wilde dat 
er ook een laatje was met twee lagers, 
die wonderwel precies in het rollator-
wiel pasten! Hierdoor konden onze ma-
teriaalmannen de twee lagers vervan-
gen en liep de rollator weer als een 
zonnetje! De eigenares van de rollator 
was enorm opgetogen. Ze kon bijna 
niet geloven dat haar rollator eindelijk 

en zo snel gemaakt was. In een soepele tred ging zij vervolgens weer huis-
waarts naar de Willem Alexanderlaan, dat achter het gemeentehuis ligt.

Later hebben wij vernomen dat deze dame dit verhaal aan velen verteld heeft. 
Zo blij was ze hiermee. Het gerucht gaat dat deze dame hierna goed heeft 
moeten opletten met haar rollator. De wieltjes gingen zo soepel dat zij bang 
was om te hard te gaan en daardoor te vallen!

Erik de Goede

Rollatorpech

Foto: Internet

Foto: Sjef Kickken
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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

www.wijk-koningshof.nl 33

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 € 10,00

Behangafstomer rood € 25,00

Behangafstomer grijs € 50,00

Behangplaktafel, 2 meter en 3 meter € 15,00

Betonboormachine* € 50,00

Betonboormachine op accu* € 35,00

Betonboorhamer* € 25,00

Bomensnoeischaar klein € 10,00

Bomensnoeischaar groot € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang € 25,00

Kruiwagen € 15,00

Ladder € 25,00

Lijmklemmen € 15,00

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00

Plafondstempels 2 stuks € 10,00

Rolsteiger € 100,00

Slegge € 10,00

Steekwagen € 10,00

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 € 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 (2 x microfoon) € 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 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

Luchttafelspel € 10,00

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 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

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 2,5 x 3,65 m € 30,00

Springkussen 3,5 x 2,5 m € 20,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 50,00

Springstokken € 2,50

Statafels (3 x hout, 2 x aluminium) per stuk € 6,00

Statafels hout 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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