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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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Activiteitenkalender

7 februari Cursus AED/Reanimeren

22 februari Algemene ledenvergadering

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 uitkomen van dit wijkblad zitten wij in de meest donkere dagen van het 
jaar. In een artikel van het Algemeen Dagblad werd november bestempeld als 
de somberste, natste, grijste en de meest nutteloze maand van het jaar. In de-
ze maand zijn de files het langst en zijn er geen feestdagen. In december is het 
veel gezelliger met de feestdagen en de vele lichtjes in de huizen en tuinen. 
Van belang is dat er de afgelopen maanden de nodige activiteiten zijn geweest 
waar onze bewonersvereniging bij betrokken was.

Met een open dag werd ’t Hofland op zaterdag 30 september feestelijk geopend 
door onze burgemeester. Zij gaf aan dat er 64 woonunits gerealiseerd zijn. De-
ze zijn allemaal verhuurd aan 30 statushouders en 58 lokale woningzoekenden. 
Op deze open dag kwamen maar liefst 500 mensen een kijkje nemen in het 
vernieuwde Hofland. Spelletjes waren er voor de kinderen en er werd volop ge-
schminkt. Door de bewoners waren er rondleidingen georganiseerd door het 
gebouw. Door de bewonersvereniging Koningshof zijn voor deze dag spelen bui-
ten neergezet waarvan helaas weinig gebruik gemaakt kon worden omdat het 
al snel begon te regenen.

Eind oktober was er voor de kinderen Trick-or-treat in onze wijk. Veel kinderen 
waren mooi verkleed en gingen met ons treintje door het westelijke deel van de 
wijk. Langs de route waren er voor de kinderen muziekoptredens van de bewo-
ners. Voor de oudere kinderen was het Halloweenfeest in onze wijk weer een 
groot succes. Velen hebben het griezelspektakel in de bosjes met kippenvel 
kunnen aanschouwen. Over beide evenementen leest u meer in dit wijkblad.

Op 29 november vond de feestelijke opening plaats van de opgeknapte Klap-
roostunnel. Fris wit geschilderd en met vrolijk gekleurde klaprozen heeft de 
tunnel een ware metamorfose ondergaan. Kinderen van de wijken Koningshof 
en Klapwijk reden met een treintje door de tunnel. Ook Sinterklaas en zijn pie-
ten waren erbij.

In oktober kwam de gemeente met het goede nieuws dat het Politiebureau aan 
de Nootdorpseweg behouden blijft. Onze burgemeester heeft persoonlijk veel 
werk verricht om het politiebureau te behouden en met succes. Het belangrijk-
ste argument was dat Pijnacker-Nootdorp een verstedelijkte groeigemeente is. 
Ook de vele reacties van inwoners hebben zeker hieraan bijgedragen. Het be-
houd van ons politiebureau is ook belangrijk voor de veiligheidsgevoel in onze 
wijk.

Op donderdag 22 februari 2018 nodigen wij u uit voor de algemene ledenverga-
dering van de bewonersvereniging Koningshof. Volgend jaar bestaat onze bewo-
nersvereniging veertig jaar. Wij willen dit vieren met een groots wijkfeest. Uw 
ideeën en suggesties voor dit feest zijn meer dan welkom. Ik wens u fijne 
feestdagen en een heel goed 2018!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Wijkontwikkeling

Hopelijk kunnen we het in deze rubriek voor de laatste maal hebben over de 
laatste loodjes van fase 6 van de herinrichting van Koningshof. Wanneer het vol-
gens plan verloopt, is op het moment van verschij-
nen van dit wijkblad het opnieuw met groen be-
planten voltooid. Heel onzeker is het echter of dan 
alle lantaarnpalen weer op orde zullen zijn. Want 
dat is een verhaal van niet goed verlopende sa-
menwerking tussen gemeente, Stedin en CityTec. 
Buurtbewoners hebben zich achtereenvolgens ver-
baasd over lantaarnpalen die overdag bleven bran-
den, lantaarnpalen die wel werden geplaatst maar 
niet gingen branden, lantaarnpalen die al meer dan 
een half jaar niet meer branden en lege plekken 
waar nog steeds niet de voorziene lantaarnpalen 
staan. CityTec moet voor plaatsing en onderhoud 
van de lantaarnpalen zorgen. CityTec zegt echter 
niet aan de slag te kunnen gaan, voordat Stedin 
een beschadiging van de stroomkabel heeft gevon-
den en hersteld. De door de beschadiging veroor-
zaakte storing heeft ook gevolgen buiten het fase 6 
gebied. Tijdens de werkzaamheden van Stedin zul-
len woningen tijdelijk geen stroom hebben. Volgens 
de gemeente zijn er ook problemen ontstaan door-
dat vroeger vanwege ruimtegebrek een aantal lantaarnpalen in tuinen stonden. 
Bewoners hebben daar nu bloembakken gemaakt en willen niet meer dat lan-
taarnpalen worden teruggeplaatst. Wanneer de kabel dan nog onder de bloem-

bakken ligt, geeft dat verdere complicaties … Kortom 
een samenloop van veel partijen en belangen waarbij 
de gemeente niet in staat blijkt een heldere en krach-
tige regie te realiseren. Veel bewoners hebben bij de 
gemeente geklaagd over de onvoldoende straatver-
lichting op een aantal plaatsen in de wijk.

In het fietsplan 2006 van de gemeente zat het voor-
nemen om langs de scholen van Koningshof het Ba-
kenpad door te trekken naar de Regge. Dit plan is 
niet uitgevoerd. De feitelijke situatie is thans dat op 
de voetpaden rondom de scholen ook wel wordt 
gefietst. De gemeente heeft nu het plan opgevat om 
het anders aan te pakken. In overleg met de scholen 
en de politie wil men het met de fiets (i.p.v. met de 
auto) naar school brengen stimuleren door onder de 
bordjes ‘voetpad’ een onderbord met ‘fietsen toege-
staan’ te plaatsen. Wij hebben de gemeente laten 
weten dat niet verstandig te vinden. Naar onze me-
ning is het beter om de bestaande situatie met alleen 
bordjes ‘voetpad’ te continueren. 

Bij het invallen van de winter 
was de eerste aanplant 
gerealiseerd.

Kiest Koningshof voor 
duurzame zonne-energie?
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Er wordt nu ook al gefietst, maar men weet dat men in overtreding is. Er wordt 
daarom minder gefietst èn voorzichtiger. Omdat de fietsers weten dat ze in 
overtreding zijn, krijgen voetgangers gemakkelijker voorrang. Zeker bij het be-
gin en einde van de schooltijden is het druk op de voetpaden, mede door de 
wachtende ouders. We prefereren daarom het voortzetten van het gedogen van 
fietsers op de voetpaden boven het voor hen ruim baan maken.

Het verbinden – aan de zuidzijde van onze wijk – van de Floralaan in Keij-
zershof met de rotonde Tuindershof komt nu snel dichterbij. Het aanleggen zal 
gelijk opgaan met het bouwen van rond de 240 woningen op het deel van Keij-
zershof waarop ook het scholencomplex ‘Het Nest’ ligt en waarvan de Plas van 
Van Buijsen deel uitmaakt. Vanaf ‘Het Nest’ wil men eind 2018 / begin 2019 
met de bouw van woningen starten. Recent hebben leden van onze Werkgroep 
Wijkontwikkeling met ambtenaren van de gemeente gesproken over het net 
beschikbaar gekomen concept stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied. 

Van onze kant hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor de volgende punten 
die voor de bewoners van Koningshof daarbij in het bijzonder van belang zijn: 
het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ter 
hoogte van het Oosterdiep en van de knik in de verlengde Europalaan, het zo-
danig inrichten van de Floralaan en de verlenging daarvan dat in de praktijk 
automobilisten niet harder zullen rijden dan 30 km per uur, en tot slot voorzie-
ningen treffen zodat automobilisten niet kunnen afslaan naar de verlengde Eu-
ropalaan. We hebben afgesproken dat wij bij de verkeerskundige detaillering 
van de plannen opnieuw met elkaar over deze punten gaan overleggen.

De gemeenteraad heeft oktober jl. een groen licht gegeven voor het verder ont-
wikkelen van de plannen voor Tuindershof. Op de website van de gemeente is 
veel informatie over deze plannen te vinden: surf naar Wonen en Leven / Bou-
wen en Wonen / Woning kopen – Nieuwbouwproject Tuindershof. De Klankbord-
groep Tuindershof zal naar verwachting binnenkort worden samengesteld en bij 
elkaar komen.

In onze wijk – maar ook daarbuiten – liggen bewoners regelmatig in de clinch 
met de gemeente over het snoeien of kappen van grote bomen. Het algemene 
belang van ‘groen’ moet daarbij worden afgewogen tegen de overlast die bewo-
ners van ‘groen’ kunnen ondervinden. Binnen de gemeente is men nu bezig 
met het opstellen van een richtlijn die houvast moet gaan bieden bij het beoor-
delen van individuele gevallen. Vastgesteld moet worden dat men daarbij de lat 
hoog wil leggen. Kapverzoeken zouden alleen moeten worden ingewilligd indien 
sprake is van ernstige verstoring van het woon- en leefgenot. Dit is het geval 
wanneer men het grootste deel van de dag niet van de tuin kan genieten of 
overdag de verlichting in huis moet aanlaten. Uitzichtbelemmering en het vallen 
van bladeren kunnen geen reden zijn om bomen te vellen. Het is heel opvallend 
voor een gemeente die volledig duurzaam wil zijn, dat het mogelijk maken van 
het plaatsen van zonnepanelen ook geen goede reden wordt gevonden om te 
kappen. Het is de bedoeling deze richtlijn op te nemen in het Groenbeheerplan 
2018-2021 dat begin volgend jaar door de gemeenteraad zal worden vastge-
steld.

Steven Duursma en Paul van Winden
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Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’
op 7 februari

Ook in 2018 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. Op woensdagavond 7 februari zal de eerste cursusavond 
zijn van 19:30-22:00 uur in de vergaderruimte van Het Baken. Op één avond 
leert u te reanimeren en een Automatisch Externe Defibrillator (AED) te gebrui-
ken. De cursus zal gegeven worden door ‘Star EHBO’, waar ons bestuurslid Syl-
via van Reenen tegenwoordig EHBO- en AED-cursussen geeft.

Personen die in 2017 de cursus ge-
volgd hebben, worden hierdoor in de 
gelegenheid gesteld het diploma te 
behouden. Je moet namelijk elk jaar 
deze cursus volgen om mee te blijven 
doen aan ‘hartveilig wonen’. Aan de 
andere kant hopen wij ook dat er 
nieuwe vrijwilligers zullen zijn die 
hieraan mee gaan doen. Als je mee-
doet aan ‘hartveilig wonen’, kun je 
per mobiel opgeroepen worden als er 
in de directe omgeving iemand met 
hartfalen is. Voor meer informatie zie www.hartveiligwonen.nl.

De kosten per cursist zijn € 27,50. Als bewonersvereniging hebben wij het cur-
susgeld vastgesteld op € 20,- voor leden en € 27,50 voor niet-leden. Leden van 
onze bewonersvereniging die al eerder de cursus hebben gevolgd en nu op her-
haling gaan om het diploma te behouden, betalen slechts € 15,-. U kunt zich 
tot uiterlijk 1 februari aanmelden door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het Bestuur

Vleermuizenexcursie

Op 20 september jl. organiseerde de 
gemeente een vleermuizenexcursie in 
Koningshof. De groeninrichting van 
onze wijk zal de komende jaren aan-
gepakt worden. Bij het aanpassen 
van het groen zal rekening gehouden 
worden met planten en dieren, zoals 
vogels en vleermuizen. Met de excur-
sie wilde de gemeente laten zien 

Groepsfoto vleermuizenexcursie.
bron: Pijnacker-nootdorp.tv 

Instructie reanimatie door Sylvia.
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Ecoloog Michel Barendse van de gemeente had deze excursie georganiseerd. 
Hij had hiervoor twee ecologisch onderzoekers gestrikt, te weten Ferry van der 
Lans en Zoey Langezaal. Beiden werken voor VanderHelm Milieubeheer BV uit 
Berkel en Rodenrijs. Dit bedrijf verzorgt onderzoek, advies en realisatie van 
(nieuw)bouwprojecten in de Randstad, waaronder vleermuizenonderzoek. 
Vleermuizen zijn namelijk beschermd. Bij de bouw of verbouw van een huis of 
kantoor moet daarom eerst onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid 
van vleermuizen. Als die aangetroffen worden, dan is er aanvullend onderzoek 

nodig en wordt de (ver)bouw stilge-
legd. Daarom is de beste aanpak om 
vooraf een vleermuizenonderzoek te 
laten uitvoeren.

Ondanks het prima weer bleek het niet mee te vallen 
om vleermuizen op te sporen, want ze zijn niet honk-
vast. Tijdens de excursie zijn we op een aantal plaat-
sen geweest waar eerder vleermuizen verbleven. Bij-
voorbeeld dakranden met kleine gaten zijn gewilde ver-
blijfplaatsen. Helaas bleek er nergens een vleermuis 
aanwezig te zijn. 

Uiteindelijk hebben we een handvol vleermuizen gezien. 
Van de vleermuizen die het meest voorkomen in onze 
gemeente – de gewone dwergvleermuis – zitten er honderden in onze wijk. Tij-
dens de excursie lieten zij zich helaas niet zien.

Dit neemt niet weg dat het, ondanks de weinige vleermuizen, toch een zeer 
informatieve en geslaagde excursie was. Met name Ferry van der Lans bleek 
zeer boeiend te kunnen vertellen. Na afloop van de excursie waren de deelne-
mers veel wijzer geworden over vleermuizen.

Erik de Goede

Ferry van der Lans legt uit.

De jeugd aan het werk 
met een batdetector.
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Trick-or-treat

Op donderdag 26 oktober reed onze griezelexpress weer door de wijk. Dit jaar 
was de Rivierenlaan aan de beurt om bezocht te worden door kleine en grote 
griezels. Zoals ieder jaar waren er twee rondes: een van 17:00-18:00 uur en een 

van 19:00-20:00 uur. In de eerste ronde 
reden zestien kinderen mee met de grie-
zelexpress en in de tweede rit achttien. In 
totaal hebben dus vierendertig kinderen 
meegedaan, wat een heel mooi aantal is! 
Bij beide ritten was er een prijs voor de-
gene die het mooist verkleed was.

De kinderen hebben in beide rondes veel 
lekkers gehad. Dit kregen zij als ze een 
liedje hadden gezongen. Ook leuk was 

de door Dosha Kentie verzorgde muzikale begeleiding met haar gitaar Bij twee 
huizen werden de kinderen niet allen op snoep getrakteerd, maar ook op een 
muzikale traktatie. Zo speelde mevr. 
Weerdenburg kinderliedjes op haar accor-
deon en voerde Hans van der Blom sa-
men met vrienden een klein griezel-
toneel-muziekstuk op. Ook de hond van 
familie Van der Blom was erg geliefd bij 
de kinderen. Deze hond kreeg veel aan-
dacht en knuffels, zelfs van kinderen die 
hem een beetje eng vonden.

Sylvia van Reenen

Halloweenfeest

Op zaterdag 28 oktober werd ons Halloweenfeest weer gehouden. Vanaf 19:00 
uur zaten er 54 griezels verstopt in de bosschages bij de school "De Tweemas-
ter". De bezoekers konden zich opwarmen met thee, koffie of warme chocomelk 
en voor de kinderen was er een snoepje. Ook konden de kinderen spelletjes 
doen om het wachten wat leuker te maken. 

Dit jaar was het thema ‘Piraten’. Er waren piraten losgebroken, die op zoek wa-
ren naar een maagd. Ze wilden haar omtoveren naar een houten boegbeeld. Dit 
omdat hun boegbeeld weg was, en ze een nieuw boegbeeld nodig hadden om 
uit te kunnen varen.

Ondanks de harde wind was de opkomst prima. Honderden kinderen durfden 
het aan om, meestal samen met de ouders, over het griezelpad te lopen. Ook 
leuk was dat veel kinderen zelf als griezel verkleed waren. Als het te eng werd, 
dan kon er “pindakaas” geroepen worden en verdwenen de griezels weer in de 
bosschages. Na afloop kon iedereen weer op adem komen, met limonade of 
chocomel voor de kinderen en koffie voor de ouders.

De mooist verklede griezel van de eerste 
ronde.

De griezelexpress.
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Hierbij willen wij alle griezels 
bedanken dat jullie er ook dit 
jaar weer een griezelspektakel 
van hebben gemaakt! Van de 
bezoekers hebben we alleen 
maar leuke reacties ontvangen. 
Dat vinden wij leuk om te horen. 
Het doet goed dat onze inzet 
gewaardeerd wordt. Ook dank 
voor alle medeorganisatoren 
Yvonne, Mark, Jim, Ronald, Ver-
onique, Graciëla en Richard! Wij 
hopen jullie ook volgend jaar 
weer te zien bij Trick-or-treat of 
bij Halloween.

De oppergriezels
Sylvia, Ronald, Jim, Yvonne, Mark, Graciëla, Richart, Veronique.

Naschrift Bestuur: ook willen wij onze dank uitspreken aan Sylvia en de ande-
ren voor weer een geweldig Halloweenspektakel. Hier zit ongelofelijk veel werk 
aan voorbereiding in, maar het resultaat was er dan ook naar!

Groepsfoto, waarop niet alle griezels staan, 
omdat er al een paar bezig zijn met opruimen.
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Op zaterdag 30 september 2017 is het geheel vernieuwde ’t Hofland feestelijk 
in gebruik genomen als woonlocatie voor jongeren en statushouders. Na zeven 

jaar van leegstand en treurige 
aanblik is er nu gelukkig weer een 
mooie bestemming voor gevonden. 
’t Hofland is nu een plek waar 
(jonge) Nederlanders en status-
houders samen onder één dak wo-
nen. Burgemeester Ravestein ver-
richtte de officiële opening. In haar 
speech deelde zij complimenten uit 
aan iedereen die aan de renovatie 
had bijgedragen en dat waren er 
veel! Ze dankte onder andere de 
omwonenden die actief hebben 

meegedacht over de herontwikkeling van ’t Hofland. Als bewonersvereniging 
nemen onze voorzitter Herman Stikkel en penningmeester Marijke Tetteroo deel 
aan het maandelijkse omgevingsoverleg. De gemeente heeft goed geluisterd 
naar de adviezen van omwonenden en andere betrokkenen. Zo werd geadvi-
seerd om een huismeester aan te stellen en dat is gebeurd. Deze huismeester 
spreekt zelfs Arabisch! Bij de heropening kon je deelnemen aan een rondleiding 
en kon je zien hoe mooi het gebouw is opgeknapt.

Bij de heropening op 30 septem-
ber had de bewonersvereniging 
ook een kleine aandeel. Wij had-
den een aantal spellen meegeno-
men, zoals ons luchtkussen, sjoel-
bak van 7 meter en het vier-op-
een rij-spel. Omdat het al snel 
begon te regenen, kon er helaas 
maar weinig gebruik gemaakt wor-
den van onze spelletjes.

Inmiddels zijn we een aantal 
maanden verder. Het is mooi om 
te constateren dat er sindsdien 
geen nieuws is geweest over de bewoners van ’t Hofland, waardoor aangeno-
men kan worden dat de statushouders in ’t Jeugdhonk bij Het Baken en in ’t 
Hofland ‘anoniem’ kunnen integreren in onze lokale gemeenschap. En zo hoort 
het ook!

Erik de Goede

Heropening van ‘t Hofland

Officiële opening door de burgemeester.
bron: Telstar Online 

Onze spellen bij de heropening.
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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof
op donderdag 22 februari 2018

om 20.00 uur in Het Baken
1. Opening (om 20:00 uur)

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2017

Dit verslag staat op de website (www.wijk-koningshof.nl).

3. Financieel verslag over 2017

De financiële stukken kunnen opgevraagd worden bij secretaris Erik de 
Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden

Marijke Tetteroo (penningmeester) treedt af en is herkiesbaar.

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

6. Begroting voor 2018

7. Vaststellen contributie 2018

Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2018 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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In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de Klaproostunnel op te knap-
pen. In november is dit afgerond met het aanbrengen van een antigraffiti laag. 
Omdat de tunnel een belangrijke verbinding is tussen Klapwijk en Koningshof, 
waren van het begin af aan beide bewonersverenigingen hierbij actief betrok-
ken. Om dit opknapwerk te vieren, is op 29 november de opgefriste Klaproos-
tunnel geopend. Wethouder Jaap van Staalduine heeft samen met de voorzit-
ters van de bewonersverenigingen Klapwijk en Koningshof en een vertegen-
woordiging van de ontwerpgroep van plaatselijk kunstenares Juul Smulders de 
opening verricht. In de tunnel staan enkele regels uit het gedicht Klaproos van 
Leendert Witvliet: “Hoog boven het gras, wuift ze, naar wie langs haar komt.” 
Natuurlijk waren ook hierbij Sinterklaas en zijn pieten aanwezig. Kinderen van 
scholen van beide wijken konden na afloop van de opening een ritje met een 
treintje door de tunnel maken. De route van het treintje was door het wijkpark 
van Klapwijk via de tunnel naar het bosgebied van Koningshof.

Herman Stikkel

Opening opgefriste Klaproostunnel

De Sint opende samen met Herman, Jaap en vele andere belangstellenden 
de opgefriste Klaproostunnel.
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Los de kruiswoordpuzzel op en vul onderstaand schema aan met behulp van de 
gevonden letters in de gele vakjes. Dit is de oplossing die vóór 31 januari 2018 
gestuurd kan worden naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. De oplossing kan 
ook ingeleverd worden op de Geesterwijk 4. Onder de goede inzendingen wor-
den drie prijzen (van 25, 15 en 10 euro) verloot. Veel puzzelplezier!

Kerstpuzzel

Verticaal

1

9
10
11
12
13

14
15
18
20
21
22
24
26
29
30
31
32
34
36
37
38
39

41
42
43
44
47
48

Straat zonder huisnummers in 
de wijk
Zangnoot
Water in Friesland
Bijwoord
Achternaam voorzitter
Egyptische god en ook onder-
deel van schip
Zangnoot
Eng wezen tijdens Halloween
Voormalig eiland
Grondsoort
Pluk haar
… om oud ijzer
Onderdeel van buurttoezicht
Tijdsdeel (afk.)
Aanlegplaats
Test
Vis
Eer
Klaar
Dierengeluid
Nieuw
Onderdeel van een fiets
Achternaam secretaris (zonder 
tussenvoegsel)
Voorzetsel
Pas
Lidwoord
Opbrengst van het land
Te huur bij Materiaalbeheer
Voornaam redacteur

1
2

3
4
5
6
7
8

15
16

17
19

20

23

25
27
28
29
33
35
36
40
43
45
46

Zwerver
Vogel, maar ook achternaam 
van onze internetbeheerder
Niet actief
Hoogste punt
“Randgemeente” van Pijnacker
Zangnoot
Alvorens
Voornaam van onze burgemees-
ter
Spel te leen bij materiaalbeheer
Vieren we volgend jaar voor de 
achtste keer
Oud (eng.)
Naam vernieuwde tunnel naar 
Klapwijk
Spel te leen bij materiaalbeheer 
(3,3,3)
Voorzetsel
Pas opgeleverd wooncentrum in 
Pijnacker
Bijwoord
Compagnon (afk.)
Koninklijk Luchtmacht (afk.)
Brug naar Floralaan
Vieren we volgend jaar
Fragiel, breekbaar
Sporthal in Pijnacker
In de mode, eigentijds
Bezittelijk voornaamwoord
Reuzegaaf, mieters

Horizontaal

De kerstpuzzel is gemaakt door penningmeester Marijke Tetteroo.
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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 zijn wij bij onze nieuwe 
wijkwethouder Piet Melzer langsgegaan. Oorspronkelijk waren wij van plan onze 
voormalige wijkwethouder José van Egmond te interviewen. Zij is echter recent 
burgemeester van Reimerswaal geworden. Met haar opvolger Bob van der Deijl 
hadden wij al een afspraak voor een interview gemaakt. Door portefeuillewijzi-
gingen in het college is echter Piet Melzer nu onze wijkwethouder. Deze wethou-
der kennen wij vooral van het dossier ‘Geluidsoverlast Randstadrail’. Onze redac-

tieleden Anne-Jette en Erik zijn op 
28 november jl. bij wethouder Melzer 
op bezoek gegaan voor een interview.

Kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik woon in Nieuwveen, in de gemeen-
te Nieuwkoop. Ik ben getrouwd en 
heb twee dochters, die allebei al het 
huis uit zijn. Sinds 2015 ben ik wet-
houder in de gemeente Pijnacker-
Nootdorp. In mijn vrije tijd reis ik 
graag en doe ik aan zaalvoetbal en 
hardlopen. Daarnaast ben ik actief als 
scheidsrechter bij voetbalvereniging 
‘Nicolaas Boys’ in Nieuwveen. 

Wat heeft u gedaan voordat u wethouder in onze gemeente werd?

Ik heb jarenlang in het bankwezen gezeten. Daarnaast diverse politieke func-
ties gehad voor de VVD. Zo ben ik raadslid, wethouder en fractievoorzitter ge-
weest in de gemeente Liemeer (sinds 2007 Nieuwkoop). Nadat ik van 2011 tot 
2014 fulltime wethouder was geweest, was er in 2014 voor de VVD geen plek 
meer in de coalitie van Nieuwkoop. Omdat een terugkeer naar het bankwezen 
moeilijk bleek te zijn, moest ik op zoek naar een andere baan en ben ik wet-
houder geworden in Pijnacker-Nootdorp. 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeentes 
Nieuwkoop en Pijnacker-Nootdorp?

Een in het oog springende overeenkomst is de glastuinbouw, die in beide ge-
meentes een belangrijke rol speelt. Beide gemeentes zijn ook erg groen. Zo ligt 
Nieuwkoop in het ‘Groene Hart’. Een groot verschil is dat in Nieuwkoop maar 
weinig gebouwd mag worden, terwijl Pijnacker-Nootdorp een echte groeige-
meente is. Er is veel vraag naar woningen in onze gemeente, en daaraan pro-
beren we zo veel mogelijk te voldoen. Tegelijkertijd willen we dat het zo min 
mogelijk ten koste gaat van de duurzame glastuinbouw en de natuur. Dat kan 
door bestaande locaties binnen het stedelijk gebied te herontwikkelen. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het nieuwe project aan de Kruisweg in Nootdorp. 
Daar zullen ca. 100 woningen gebouwd worden op een industrieterrein dat ei-
genlijk niet meer in een woonomgeving thuishoort. Deze wijk wordt ook duur-
zaam (gasloos!) en groen.

Interview met 

Het redactieteam met wethouder Melzer.
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Kunt u ons iets vertellen over de plannen van de gemeente met betrek-
king tot de onderhoudswerkzaamheden in Koningshof?

In het eerste kwartaal van 2018 zal er een informatieavond worden gehouden 
over de bruggen in Koningshof, waarvan er vijf vervangen en één verwijderd 
zullen worden. Fasen 7 en 8 van de herinrichting zullen gelijktijdig worden uit-
gevoerd, waarvoor vóór de zomer van 2018 een informatieavond zal worden 
gehouden. Het groot onderhoud aan het groen (ook wel ‘Bosgebied Koningshof’ 
genoemd), zal plaatsvinden in het najaar van 2018.

Koningshof is een groene wijk . Hier zijn wij erg tevreden over. Uit het 
leefbaarheidsonderzoek in 2017 bleek dat er in onze wijk echter ook 
geklaagd wordt over het groen! Dit betreft met name de hoge bomen, 
waardoor vooral in de zomer licht tegengehouden wordt. De regels in 
onze gemeente voor het kappen van een boom zijn behoorlijk star. Zou 
u het, mede in het kader van duurzaamheid, een goed idee vinden om 
deze kapregels te versoepelen?

Naar mijn weten zijn er naar aanleiding van klachten van bewoners bij de 
recente bijeenkomst over het ‘Bosgebied Koningshof’ toezeggingen gedaan over 
het kappen van diverse bomen. Dit zal in elk geval zijn beslag krijgen in het 
najaar van 2018.

Bij de geluidsoverlast door de RandstadRail heeft de gemeenteraad 
recent unaniem de motie aangenomen dat de nieuwe gemeenteraad 
een voorstel zal uitwerken voor geluidswerende maatregelen, waarbij 
ook eventueel financiering door de gemeente beschouwd zal worden. 
Dit is een prima ontwikkeling waaraan u ook heeft bijgedragen. Is dit 
een van uw lastigste dossiers (geweest)?

Het is voor mij veel minder lastig dan voor de directe betrokkenen. Dan bedoel 
ik de direct omwonenden die hinder ondervinden door geluidsoverlast. Er zijn 
veel meer reizigers op de E-metrolijn dan in het verleden is ingeschat. Daar-
door is de frequentie van de passerende metro’s ook flink toegenomen, wat 
extra geluidsoverlast met zich meebrengt. In de gemeenteraad heb ik hierover 
gezegd dat 'de wet te kort schiet’ om hier wat aan te doen. De gemeenteraad 
in de nieuwe collegeperiode (2018-2022) zal de opdracht meekrijgen om, naast 
de keervoorziening, invulling te geven aan geluidswerende maatregelen elders.

Als u terugkijkt op de afgelopen collegeperiode, waar bent u dan trots 
op?

Dat is bijvoorbeeld het nieuwbouwproject aan de Kruisweg in Nootdorp. Een 
prachtig project, zeer milieuvriendelijk, waarbij industrie wordt herbestemd 
naar wonen. De belangstelling is enorm: duizend mensen zijn geïnteresseerd 
waarvan het overgrote deel uit Nootdorp zelf! En dat voor nu nog maar 35 wo-
ningen die niet bepaald goedkoop zijn. Potentiële kopers hebben zelf druk uit-
geoefend om geen aardgas in deze wijk te gebruiken. Daarom zullen deze wo-
ningen geen aardgasaansluiting meer hebben, maar gebruik maken van aard-
warmte en zonnecollectoren. (Red.: aardwarmte wordt gewonnen uit zoge-
naamde warmteputten, waarbij heet water op 1500 meter onder het aardop-
pervlak naar boven wordt gepompt, vervolgens wordt gebruikt, waarna het af-
gekoelde water weer teruggepompt wordt). De uitdaging in de komende jaren 
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zal voornamelijk zijn om alle bestaande woningen in onze gemeente over te 
laten gaan op aardwarmte of andere duurzame energiebronnen.

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn vrijwilligerswerk en aard-
warmteprojecten enkele van de speerpunten. Vindt u dat we in onze 
gemeente voortaan alleen maar huizen met aardwarmte moeten gaan 
verwarmen en dus geen gas meer gaan gebruiken?

Dat is inderdaad wel de doelstelling. Vanaf 2020 zal het zelfs wettelijk verboden 
zijn om nog woningen met een aardgasaansluiting te bouwen. Niet alleen het 
project aan de Kruisweg maar ook het project Tuindershof, dat naast Konings-
hof ligt, zal zonder aardgas aangelegd worden.

Het lijkt waarschijnlijk dat u geen deel zal uitmaken van het college dat 
na de verkiezingen in 2018 zal starten. Welk speerpunt zou u aan het 
nieuwe college willen meegeven?

Dat is om een goede balans te houden tussen de woningvraag en het natuurbe-
houd. De vraag naar woningen in onze gemeente is erg groot, omdat men 
graag in een groene omgeving met goede faciliteiten nét buiten de stad wil wo-
nen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het groene karakter van onze ge-
meente.

U vertelde al dat u graag reist. Heeft u nog specifieke bestemmingen op 
uw verlanglijstje staan?

Ik zou graag nog eens naar Scandinavië willen. Ik ben lang geleden al eens in 
Lillehammer geweest. Scandinavië is een mooi, divers gebied met prachtige 
natuur. Daar zou ik best nog wel een keer naartoe willen gaan.

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Oproep om geboortes en ziektes 
door te geven

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 beterschapskaart sturen. Voor 
nieuwe 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
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Hieronder een leuke kleurplaat voor kinderen tot 12 jaar. Knip de plaat uit, 
kleur hem in jouw favoriete kleuren en lever hem in, natuurlijk met jouw naam 
en adres, op Geesterwijk 4. Onder de inzendingen worden drie leuke prijzen 
verloot.

Kleurplaat
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Eens in de twee jaar laat de gemeente een onderzoek verrichten naar de leef-
baarheid in de wijken van onze gemeente. In 2017 is dit wederom uitgevoerd. 
In drieëntwintig wijken, waaronder Koningshof, is een vragenlijst verspreid on-
der een selectie van inwoners. Er zijn 5731 bewoners benaderd, waarvan 225 
uit onze wijk. Zo’n 40% van de bewoners heeft dit ingevuld.

Sinds 2005 wordt tweejaarlijks dit leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In al die 
onderzoeken scoorde Koningshof behoorlijk goed. Zo was het totaaloordeel in 
2011 het laagst met een 7,7 en in 2015 en 2017 het hoogst met een 8,1. Onze 
gemeente scoort sowieso goed. Het gemiddelde totaaloordeel is een 7,9 terwijl 
het landelijk gemiddelde 7,6 is. In relatief jonge wijken is de score het laagst. 
Dit is begrijpelijk, omdat de voorzieningen dan nog minder zijn dan in oudere 
wijken. Het leefbaarheidsonderzoek kijkt naar twaalf onderdelen, zoals de 
woonomgeving, de groenvoorziening, de speelvoorzieningen, de criminaliteit en 
de verkeersoverlast.

Op alle onderdelen scoort onze wijk behoorlijk 
goed, op één na: voor de groenvoorziening 
scoort onze wijk relatief laag met een 6,3. In 
het leefbaarheidsrapport staat als toelichting 
over de groenvoorziening: De meeste opmer-
kingen zijn afkomstig van bewoners van Ko-
ningshof. Waar in andere wijken geklaagd 
wordt dat er te weinig groen is, valt op dat in 
deze wijk het tegenovergestelde aan de hand 
lijkt te zijn. Meerdere bewoners maken een 
opmerking met de volgende strekking: “Er is te 
veel groen in de wijk, waardoor stoepen slecht 
beloopbaar zijn i.v.m. groei van de struiken 
naast de stoep. Bovendien zijn er teveel te ho-
ge bomen, waardoor vooral in de zomer een te 
dichte en donkere sfeer ontstaat. Bovendien is 
het dan niet mogelijk zonnepanelen aan te 
brengen”.

Volgens het leefbaarheidsonderzoek zijn er drie 
aspecten waarop onze wijk bovengemiddeld 
scoort. De betrokkenheid van de bewoners is 
sterker dan gemiddeld in de gemeente Pijnac-
ker-Nootdorp en wijkbewoners ervaren minder 
overlast van vervuiling en verkeer. Het eerste 
aspect vinden wij als bewonersvereniging een mooie opsteker!

Het volledige rapport is te vinden op https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/
resultaten-leefbaarheidsonderzoek-2017.htm.

Erik de Goede

Onze wijk is te groen!

Leefbaarheidsonderzoek 2017
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In november heeft de gemeenteraad gesproken over een keervoorziening voor 
de RandstadRail. De MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) wil ter hoog-
te van Koningshof / Klapwijk een extra spoor aanleggen om metrotreinen te 
kunnen laten keren. Tussen Rotterdam en Berkel zijn er namelijk capaciteits-
problemen. Door een keervoorziening kunnen er meer metrotreinen op dit tra-
ject rijden. Een keervoorziening leidt echter ook tot extra geluidsbelasting. In 
het voorstel voor een keervoorziening heeft de MRDH daarom een geluid-
scherm bij Koningshof / Klapwijk opgenomen van ongeveer één miljoen euro.

Voor de aanleg van deze keervoorziening heeft de gemeenteraad als extra 
voorwaarde gesteld dat ook elders in onze gemeente geluidswerende maatre-
gelen worden genomen. Dit heeft de MRDH afgewezen. Omdat 23 gemeentes 
in de MRDH vertegenwoordigd zijn en bij meerderheid besluiten worden geno-
men, kan Pijnacker-Nootdorp de aanleg van een keervoorziening niet tegen-
houden.

Op initiatief van gemeenteraadslid Ilona Jense van de VVD heeft de gemeente-
raad in november unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt 
opgedragen bij de aanleg van de keervoorziening ook elders geluidswerende 
maatregelen te nemen. Dus naast geluidswerende maatregelen ter hoogte van 
Koningshof / Klapwijk is aan het college gevraagdom tevens geluidswerende 
maatregelen ter hoogte van onder meer Klein Vlieland en de Polderweg in kaart 
te brengen. Bovendien wordt het college opgedragen met een voorstel te ko-
men voor de werkzaamheden die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het 
MRDH-budget. Dit zou betekenen dat de gemeente een deel van de kosten 
voor haar rekening zal nemen.

Dit laatste komt overeen met ideeën van de ‘werkgroep geluidsoverlast Rand-
stadRail’, die al jaren meedenkt met de gemeente over dit onderwerp. In deze 
werkgroep zitten omwonenden, waaronder uit onze wijk, Ilona Jense en na-
mens de bewonersvereniging Steven Duursma en ondergetekende. Vanwege 
bijzondere wettelijke bepalingen – zie ook het interview met wijkwethouder 
Melzer – kan de MRDH niet gedwongen worden om geluidswerende maatrege-
len te nemen tegen de geluidsoverlast door de RandstadRail, die er onomstote-
lijk is. Daarom is het een uitstekend initiatief dat de gemeenteraad (en daar-
door het college) zelf het initiatief neemt tot geluidswerende maatregelen en de 
financiering van een deel hiervan. Het woon- en leefgenot in onze gemeente is 
een belangrijk aspect voor de gemeente(raad). Voor omwonenden is dit ver-
minderd door een hoger geluidsniveau dan afgesproken in 2003 bij de ombouw 
van de RandstadRail, wat noopt tot maatregelen. De nieuwe gemeenteraad (in 
2018) zal een afweging moeten maken waaraan het beschikbare budget be-
steed zal worden. Geluidswerende RandstadRail-maatregelen zijn hierbij één 
van de mogelijkheden. Dit zullen wij nauwgezet blijven volgen. Wordt daarom 
wederom vervolgd!

Erik de Goede

Keervoorziening RandstadRail in Koningshof
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Na zoveel jaar mijn steun en toeverlaat te zijn geweest, was ook mijn rollator 
toe aan een APK-keuring. Soms had ik het gevoel dat ik achter een handkar 
liep met daarin 20 kg aardappelen. Mijn rechtervoorwiel bleef voor mijn gevoel 
op de rem staan en daarbij hoorde ik ook nog een tik. Kortom, men hoorde mij 
van verre aankomen. Ik heb tijdens de zomer contact gezocht met Dhr. Bart 
Ennema van het Repair Café in Pijnacker-noord. Helaas kreeg ik te horen dat ze 
met vakantie waren en pas in september weer zouden starten. Ik was in zak en 
as toen ik dit hoorde. Maar Dhr. Ennema zei dat ik wel-contact kon opnemen 
met Dhr. Herman Stikkel van de bewonersvereniging Koningshof en hij gaf mij 
zijn telefoonnummer. Ik was gelijk weer een beetje blij!

Zo gezegd, zo gedaan. Nadat deze vriendelijke heer mijn pechverhaal had 
gehoord, kon ik dezelfde avond al langskomen bij het materiaalbeheer in de 
parkeergarage van het Baken voor een reparatie. Dat was om 8 uur ´s avonds 
en om kwart voor negen liep ik alweer thuis met mijn rollator! Er waren twee 
nieuwe kogellagers ingezet. Mijn rollator 
liep weer alsof hij nieuw was. Ik was 
helemaal in de wolken, samen met de 
vakmensen van het materiaalbeheer. Ik 
kreeg zelfs een kop koffie aangeboden. 
Voor dit alles heb ik ze enorm bedankt!

Nelleke

Ingezonden brief: “Mijn rollator”

Wie de schoen past. Gezien op de jaarlijkse beurs voor amateur houtbewerkers.
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 
2018 is het tarief € 27,50 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten. 
Hierbij ontvangt u een datum voor de uitvoering zodat het schoorsteenvegen 
van meerdere huizen kan worden gecombineerd. Voor een privéafspraak geldt 
een tarief van € 65,00. 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 onderhouds-
contract 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 2018 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 2018 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 91,14 € 105,67

Onderhoudsbeurt € 49,37 € 63,55

Onderhoud mechanisch ventilatie € 28,85 € 29,50
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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 € 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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