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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck  
Angelique Sorensen.  
wijkblad@wijk-koningshof.nl  
  
Postadres redactie 
Soestburg 9, 2641 MR Pijnacker 
 
Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl  
 
Disclaimer 
Het wijkblad besteedt de grootst mogelijke 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet volledig uit te slui-
ten. 
 
Druk en afwerking 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Verspreiding 
Aimée de Goede en Max Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2013 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING Postgiro nr. 3531985 ten name van 
bewonersvereniging KONINGSHOF onder 
vermelding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 
anmime@hetnet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan (3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 

Secretaris:  
Erik de Goede (3697240) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertenties wijk-

blad 

Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 
Bas Lijster en Michelle de Lange 
Wijkkontact 
Jenny Wassenaar (06-19930218) 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 

Sylvia van Reenen 06-53497329 
Anne v/d Berg 06-3194168 
Jeugd.koningshof@gmail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 

milieu 

Steven Duursma (3696810) 
steven.duursma@xs4all.nl 
Werkgroep Sport & Spel 

vacature 

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  

Magazijn (369 66 05) 

open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

Leo Donck (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 42622292) 
materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl 

leodonck@scarlet.nl 

Woningen 

Anneke Haak 

Advertentietarieven  
per jaar = 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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KAASSPEL 10,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) 25,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl. achterwand 35,00 

KINDER KOP van JUT 15,00 

KINDER RAD van AVONTUUR 5,00 

KOGELTJES          (doosje van 300 st.) 4,50 

KOP van JUT 25,00 

KRAMEN 10,00 

MEGAFOON 5,00 

ONDERUIT SPEL 10,00 

Partytent KLEIN 15,00 

Partytent GROOT 75,00 

MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 0,25 

RAD van AVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st.) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl. 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st.) 1,50 

SCHIETTENT    (incl. 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr. 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr. 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

SUIKERSPIN (Ex stokjes en suiker) 50,00 

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks 10,00 

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks 20,00 

TREINTJE 50,00 

VIER op een RIJ 10,00 

VIS SPEL 5,00 

ZENUWESPIRAAL 5,00 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  

aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 
voor het gebruik van de geleende of gehuurde  

materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  

kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

 Generator € 25,— per periode, excl. brandstof 

AANHANGWAGEN 20,00 

ABRAM/SARAPOP 5,00 

BARBECUE 3,50 

DISCO VERLICHTING 25,00 

DOELSCHOPPEN 10,00 

DOELSHOPPEN KLEIN 5,00 

Dr BIBBER 25,00 

ELEKTRO GENERATOE 25,00 

FEESTVERLICHTINGEN 10,00 

GELUIDSINSTALLATIE 25,00 

GELUIDSINSTALLATIE 2 (met microfoon) 50,00 

GOLFSPEL 25,00 

GROEPENKAST          (incl. 100  mtr. kabel) 5,00 

KAART SPEL 5,00 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 
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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 kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

BETONBOORMACHINE ** € 35,00 
BETONBOORHAMER **  
BOMENSNOEISCHAAR € 15,00 
GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00 
HOGEDRUKREINIGER € 35,00 
HOGEDRUKSLANG € 25,00 
KAMERSTEGER € 25,00 
KRUIWAGEN € 15,00 
LADDER € 25,00 
LIJMKLEMMEN € 15,00 
OOIEVAAR € 20,00 
PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00 
PLAFONDSTEUNEN € 15,00 
ROLSTEIGER € 100,00 
SLEGGER € 15,00 
STEEKWAGEN € 15,00 
TAPIJTREINIGER * € 35,00 
TEGELSNIJDER ELEKTR *** € 35,00 
WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 

BIJTELS BETALEN 
 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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Onderhoudscontracten 

Schoorsteenveger 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met 
Schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam 010-4843756 van 
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.00 
tot 12.00 en b.g.g.– 06-16038603 van maandag tot vrijdag van 8.00 
tot 17.00 uur. 
 

Het tarief voor 2014 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal. Dit is in-
clusief BTW, administratiekosten en voorrijkosten. Als u een tweede 
rookkanaal heeft, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn 
dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt be-
paald.  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. 
Zo betaalt u zelf aan Fa. 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 (015-
3695358). U kunt een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Ook kunt u een 
onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onderhoudscontract wor-
den er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks twee sto-
ringen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkostenvrij) verholpen. Een me-
chanisch ventilatieonderhoud wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het 
CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 
2014 zijn de kosten als volgt: 

De prijzen zijn lager dan in 2013, omdat de btw verlaagd is. U ziet dat al 
bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt het de moeite loont om 
lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting is namelijk meer 
dan onze jaarlijkse contributie, die € 7,- bedraagt.  
 

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoor-

steenveger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2014, 
inclusief 6% btw 

Voor leden van de  

Bewonersvereniging 

Voor  

niet-leden 

Onderhoudscontract € 73,80 € 85,50 

Onderhoudsbeurt € 39,65 € 51,90 

Mechanisch ventilatie € 23,85 € 24,35 
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Kerstsfeer 

De mooie zomermaanden liggen al weer ver achter ons. Het regent en 
waait de laatste weken schijnbaar onophoudelijk en Sinterklaas trak-
teerde ons op de grootste storm sinds jaren. Het weer slaat om, de 
dagen worden korter en de warmte van de kerst begint zich meester 
van ons te maken. Wij kijken terug om een mooi jaar waarin er veel 
gebeurd is in onze mooie wijk. Wij hebben de 35ste verjaardag van de 
bewonersvereniging op een feestelijke manier gevierd. Wij hebben 
een groot aantal muzikale talenten in de wijk, die zich goed van zich 
lieten horen op het Koningshoffeest. 
 

Dit jaar werd ook Halloween gevierd in de wijk. Er waren weer veel 
kinderen en ook volwassenen die af en toe flink de schrik werd aange-
jaagd. De operatie aan het eind van de Halloweentocht was ook heer-
lijk luguber. De allerkleinste kinderen in de wijk werden een paar da-
gen later verwend met Trick-or-treat. 
 

De wijk is het afgelopen jaar ook veiliger op geworden. Rondom de 
wijk staan borden met de vermelding dat er wijktoezicht plaatsvindt. 
Geregeld wordt er in de wijk gelopen door toezichthouders, die toe-
zien op de algemene veiligheid in de wijk en daarbij rechtstreeks in 
verbinding staan met de politie. 
 

Naast veiligheid wordt er ook onderzocht in welke mate de Randstad-
Rail geluidsoverlast veroorzaakt. Er zijn bewoners die hierover klagen. 
Om dat goed te kunnen beoordelen, is extra onderzoek noodzakelijk. 
Dat wordt gelukkig nu uitgevoerd. 
 

De bruggen in de wijk zijn op diverse plaatsen in de wijk gerepareerd, 
maar deze hebben nog een verfbeurt nodig, waarvoor door de ge-
meente offertes zijn opgevraagd bij schilders. Bij ons materiaalbeheer 
is een nieuwe trampoline aangeschaft met een diameter van 2,5 me-
ter. Wij kunnen dus met recht vrolijk het nieuwe jaar inspringen. 
 

De vrijwilligers van de vereniging hebben veel werk verzet in het af-
gelopen jaar. Er is druk geparticipeerd in de samenleving. Ik bedank 
hen allen voor hun inzet en wens u fantastische feestdagen en een 
geweldig 2014.  
 

Meindert Wiersma 
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Zeer geslaagd Koningshoffeest! 

Op zaterdag 21 september was het eindelijk weer eens zover. Na ons 
30-jarig jubileum in 2008, met daarbij de uitreiking van een koninklij-
ke onderscheiding aan Leo Donck, was er weer een wijkfeest. Dit feest 
was omgedoopt tot ‘Koningshoffeest’. 
 

Ons 35-jarig jubileumfeest werd geopend door wijkwethouder José 
van Egmond. Zij sprak lovende woorden over de bewonersvereniging 
en over het woon- en leefklimaat in deze wijk. Voor een bewonersver-
eniging is het een hele prestatie om het 35 jaar vol te houden. Daar 
zijn wij best wel een beetje trots op. Onze wijkwethouder noemde o.a. 
het materiaalbeheer door Leo Donck en Dirk van Reenen in de par-
keergarage van Het Baken als een van de opvallende activiteiten. Het 
goede woon- en leefklimaat in Koningshof kwam ook aan de orde. Dit 
was een van de uitkomsten bij de leefbaarheidsmonitor 2013. De be-
woners van Koningshof hadden onze wijk gemiddeld een 8,0 gegeven! 
 

Na de opening met een confettikanon barstte het Koningshoffeest echt 
los. Door organisator Paul Geluk was een prachtig en gevarieerd pro-
gramma opgezet. De locatie op het grasveld voor Het Baken bleek een 
schot in de roos. Verschillende bands, met de nodige muzikanten uit 
Koningshof, zorgden voor een feestelijke sfeer. Naast jeugdige muzi-
kanten van muziekschool Rootz waren er ook enkele seniorenbands. 
Er werden optredens verzorgd door Gary the Mountain Lion, TripleFun, 
Hannah de Bruin, 9/21 en Southend 68. Dit gaf een leuke afwisseling 
van muziekgenres. 
 

De schapen lieten zich door de muziek niet van de wijs brengen en 
werden door de schaapherder met zijn bordercollies keurig over het 
grasveld heen en weer gedreven. Er was vertier voor jong en oud, 
met o.a. een kinderrommelmarkt, een poppentheater, een stormbaan, 
een Smaaq proeverij en een speurtocht. Voor een drankje en een 
hapje was ook gezorgd. 
 

Het zonnige weer hielp enorm mee. Na een rustig begin was het op 
een gegeven moment gezellig druk op het Koningshoffeest, met aan-
wezigen van vooral binnen maar ook van buiten de wijk. Het volgende 
is een detail, maar toch leuk op te noemen. Bij het opruimen na af-
loop bleek er nauwelijks afval op het grasveld te liggen. Bijna ieder-
een had het keurig in de afvalzakken gedaan. Ik telde slechts drie 
plastic bekertjes. Wat een nette wijkbewoners hebben wij in onze 
wijk! 
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Kerst kleurplaat 
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Als bewonersvereniging zijn wij 
van plan ieder lustrum een 
wijkfeest te organiseren. Het 
Koningshoffeest was zo gezellig 
dat bij een aantal aanwezigen 
de suggestie opkwam om vaker 
een wijkfeest te organiseren. Al 
met al was het een afwisselend, 
gezellig en zeer geslaagd wijk-
feest! 
 

 

Tot slot mag een compliment 
aan organisator Paul Geluk niet 
ontbreken. Paul heeft het Ko-
ningshoffeest eigenlijk in z’n 
eentje georganiseerd, wat een 
enorme klus was! Als bestuur 
hebben wij slechts een beperkt 
aantal hand- en spandiensten 
hoeven te verrichten. Paul, bij-
zonder knap werk en nogmaals 
veel dank! 
 

 
 
 
 
 

Erik de Goede 
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Papiercontainer 

De papierinzameling in onze wijk is tegenwoordig groter dan ooit. Vrij-
wel elke week wordt de container bij Het Baken drie keer geleegd. Op 
maandagmorgen is dit altijd het geval, omdat de container na het week-
end altijd vol is. Het aanbod is zo groot dat op zondag de container ei-
genlijk nooit meer open gaat. Aan het einde van de zaterdagmiddag zit 
de container bijna altijd al vol. Dit ondanks het feit dat op vrijdag de pa-
piercontainer geleegd wordt. 
 

In het weekend gaat de container om 10:00 uur open. Omdat wij meer-
malen het verzoek hebben gekregen de container eerder te openen, is 
met de andere verenigingen afgesproken dat vanaf 1 januari 2014 de 
papiercontainer op zaterdag voortaan rond 9:00 uur geopend zal wor-
den. 
 

De papiercontainer bij Het Baken is een samenwerking tussen de Tafel-
tennisvereniging Pijnacker, de bewonersvereniging en de drie scholen in 
onze wijk. Met ingang van 1 januari stopt De Vlinderboom. De reden is 
niet dat zij verhuisd zijn naar Keijzershof, maar wel dat er in Keijzershof 
ook een bovengrondse container komt. De Vlinderboom gaat meewer-
ken bij die papiercontainer. Daarom is het logisch dat zij bij ons stop-
pen. De Vlinderboom deed, net zoals de andere twee scholen, 1/9-de 
van het werk. Dit gat zal door de andere verenigingen opgevuld worden. 
 

Er is ook minder goed nieuws. Wij merken dat helaas vaak geprobeerd 
wordt de container te openen als deze op slot zit. Dit gebeurt een paar 
keer per week! Soms hebben wij een propvolle container met veel moei-
te (bijv. met een koevoet) op slot gedaan en kunnen dan opnieuw be-
ginnen. Wilt u daarom a.u.b. voortaan een gesloten papiercontai-

ner niet meer proberen te openen? U kunt ervan uitgaan dat de con-
tainer niet voor niets op slot zit. 
 

Tot slot is het niet onbelangrijk te vermelden dat de gemeenteraad zich 
de afgelopen maanden gebogen heeft over een nieuw afvalbeleid, dat 
tot een (veel) hogere afvalscheiding zal moeten leiden. Het inzamelen 
van oud papier en karton is daar een onderdeel van. Ondanks dat in een 
extern onderzoek de nodige scenario’s met elkaar vergeleken zijn, is er 
nog geen besluit genomen over een nieuw afvalscenario. In de debatten 
hierover heeft de wethouder wel toegezegd dat de verenigingen die oud 
papier inzamelen hiermee door mogen gaan. Met deze toezegging zijn 
wij erg blij, waarvoor de betrokken verenigingen de wethouder per brief 
bedankt hebben. 
 

Erik de Goede 
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Op woensdagavond 27 november was er in het Bestuurscentrum een 
informatieavond over het ‘Geluidsonderzoek RandstadRail’. Aanwon-
enden, ook uit onze wijk, waren per flyer aangemoedigd om naar de-
ze informatieavond te komen. Tijdens de informatieavond gaf Ron 
Maas van Sensornet een boeiende uiteenzetting en werden de eerste 
resultaten gepresenteerd. De wijze van meten en het verwerken van 
de meetgegevens ziet er zeer professioneel uit. Bij vorige metingen 
moesten personen, meestal in de kou, bijvoorbeeld met een stop-
watch de duur van het geluid meten. Dat is sowieso lastig, wat ook 
bleek uit de enorme spreiding in resultaten. Bij de huidige meting 
wordt er een jaar lang elke seconde gemeten! Het valt nu al op dat er 
maar weinig spreiding in de gemeten tijdsduur zit. Dit maakt een veel 
nauwkeurigere indruk. In totaal zullen er in dit jaar 300.000 metingen 
uitgevoerd worden! Aan meetgegevens om conclusies te trekken is er 
dus straks geen gebrek.  
 

Hoewel de eerste resultaten al het nodige inzicht gaven, zullen er pas 
over een jaar conclusies getrokken worden. Wordt daarom ongetwij-
feld vervolgd. 
 

Erik de Goede 

Ook in 2013 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereni-
ging ingezet. Je kunt zelfs zeggen dat zij zich in 2013 extra hebben 
ingezet! Dan denken wij met name aan het Koningshoffeest, aan het 
Halloweenfeest en aan Trick-or-Treat. Andere activiteiten zoals het 
jaarlijkse volleybaltoernooi en de wijkacties worden uiteraard ook niet 
vergeten. 
 

Normaliter organiseren wij aan het begin van het jaar een nieuwjaars-
receptie. In 2014 willen wij het echter iets anders doen. Deze keer zal 
er in januari geen nieuwjaarsreceptie zijn, maar in februari wel een 
vrijwilligersavond. Over het thema en de datum wordt momenteel nog 
nagedacht. 
 

Alle vrijwilligers en partners zullen uitgenodigd worden voor de vrijwil-
ligersavond. Onder het genot van een hapje en een drankje willen we 
dan graag met u terugkijken op een zeer geslaagd 2013 en vooral 
vooruitblikken naar 2014. 
 
Het Bestuur 

Vrijwilligersavond in februari 
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Halloweenfeest 

Op zaterdag 26 oktober was het alweer voor de achtste keer dat grie-
zels zich hadden verschanst in de wijk Koningshof. De werkgroep 
Jeugd van de Bewonersvereniging Koningshof had er een enorm Hal-
loweenfeest van gemaakt. De opkomst van kinderen en ouders was 
boven verwachting. De weergoden werkten ook mee. Het was prach-
tig griezelweer. De griezels zaten deze keer niet in het Frotterbos, 
maar hadden zich verstopt rondom het wandelpad van de Duivestein 
tot aan de Popelenburg. Dit was een goede zet. Hierdoor hoefde de 
kinderen niet eerst helemaal naar het hondenuitrenveld bij de Pope-
lenburg te lopen, waar in het verleden altijd het Halloweenfeest start-
te. In groepjes van vijf of meer ging men het griezelbos in en verliep 
alles vlotjes. 
 

De bosschages zaten vol met maarliefst vierendertig griezels. De kin-
deren durfden het toch aan om meestal samen met de ouders het 
griezelpad in het donker te bewandelen. Als het te eng werd, kon 
“pindakaars” geroepen worden en verdwenen de griezels weer in het 
bos. De apotheose was een bloederige operatie waarbij geopereerd 
werd met ongebruikelijke voorwerpen zoals een zaag. Daarna kon ie-
dereen weer op adem komen.  
 
Zo’n spektakel is niet mogelijk zonder de inzet van veel vrijwilligers. 
De organisatoren Sylvia van Reenen, Paul Geluk en Anne van der Berg 
willen dan ook iedereen enorm bedanken, van griezels, stewards, 
EHBO’ers, de Tweemaster school, fotograaf, tot aan omwonenden 
voor het leveren van stroom! 
 

Een speciaal woord van dank is er voor onze sponsors (in willekeurige 
volgorde): 
 * Letterop Reclamemakers (www.letterop.nl) 
 * Batsboem (www.batsboem.nl) 
 * Corrie van Rooij 
 * Ineke Donck 
Voor degenen die het nog een keer willen terugkijken, fotograaf Len-
nart van der Lans heeft van dit spektakel foto’s gemaakt, die te vin-
den zijn op https://drive.google.com/folderview?id=0B-
wP4xS_uxarRlZPaWZXaVh6dlU&usp=sharing. 
 
Erik de Goede 
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Informatieavond Geluidsonderzoek  

RandstadRail 

Het Geluidsonderzoek RandstadRail is in september van start ge-
gaan. Het Stadsgewest Haaglanden onderzoekt hierbij op verzoek van 
Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg of er 
een verband is tussen het geluid en het onderhoud van rails en Rand-
stadRail-voertuigen. In al deze gemeenten ervaren omwonenden ge-
luidsoverlast door de RandstadRail. 
 

In het verleden hebben in onze gemeente bewoners uit onze wijk en 
uit Klein Vlieland geklaagd over de geluidsoverlast door de Randstad-
rail. Dat bleek terecht, want bij metingen in 2011 bleek dat het maxi-
maal toelaatbare geluidsniveau op beide locaties werd overschreden. 
Sindsdien is er geslepen aan de rails. Bij een nieuwe meting in 2012 
bleek het geluidsniveau dicht bij het maximaal toelaatbare te liggen. 
Als in de toekomst de rails niet opnieuw geslepen gaan worden, dan 
staat vast dat het geluidsniveau zal toenemen. Het probleem is dat 
het Stadsgewest Haaglanden en de RET niet goed weten hoe er gesle-
pen moet worden. De ene keer wordt het geluidsniveau na het slijpen 
minder, maar het is ook voorgekomen dat het geluidsniveau na het 
slijpen van de rails hoger werd. Daarom gaat men nu een jaar meten. 
Hiermee wil men kennis opdoen over het slijpen van de rails en het 
smeren van de wielen in relatie tot het geluidsniveau. 
 

Een jaar lang wordt door geluidadviesbureau Sensornet uit Den Haag 
het geluid van passerende RandstadRail-voertuigen gemeten op vier 
meetlocaties, waarvan één in Pijnacker (op een trafostation tussen het 
spoor en de Ribeslaan). De resultaten van de metingen zijn online te 
zien op www.sensornet.nl/project/haaglanden.  
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Trick-or-treat  

Omdat ons Halloweenfeest van 26 oktober jl. te griezelig was voor de 
allerkleinsten (0-7 jaar), was er voor hen op 31 oktober een Trick-or
-treat georganiseerd. Ons treintje was hiervoor omgebouwd tot een 
griezeltrein. Onder leiding van griezelchauffeur Dirk en de oppergrie-
zels Sylvia, Anne en Paul werd bij tal van huizen gestopt. Na het grie-
zellied gezongen te hebben, kregen de kinderen een snoepje. 
 

Omdat ons treintje een beperkte capaciteit heeft, werden er twee ron-
des gemaakt door onze wijk. Zo konden de allerkleinsten om 17:00 
uur met de griezeltrein mee, omdat 19:00 uur voor hun zelfs al een 
beetje laat was. In totaal deden er drieëntwintig kinderen mee. Het 
was voor de kinderen geen enkel probleem dat het licht regende. Na 
bij de voordeur gezongen te hebben, werden zij bij iedereen verwend 
met snoep of andere lekkernij. Het was leuk om te zien dat zoveel 
kinderen meededen aan dit griezelfeest. 

 
 
Dank aan de organisatoren Sylvia, 
Anne en Paul en aan de bewoners 
waar aangebeld mocht worden. 
De huizen waren meestal prachtig 
versierd, wat ook uit een van de 
foto’s blijkt. De kinderen, meestal 
in griezeloutfit, hebben ervan ge-
noten! 
 
 

 

Erik de Goede 
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Kerstpuzzel 

Het bestuur is op zoek naar bepaalde personen. Wilt u weten naar wie? 
Vul dan de onderstaande kerstboom in met straatnamen uit onze wijk. 
De kerstpuzzel is gemaakt door Wim Langelaan en de kerstboom is ge-
tekend door Bep van Dongen, waarvoor dank! Als u de letters uit de 
stam van de kerstboom in de juiste volgorde zet en invult in de voet 
van de kerstboom, dan weet u naar wie wij op zoek zijn. Grevelingen is 
alvast op de juiste plek in de voet ingevuld. 
 

Stuur deze slagzin voor 1 januari naar onze secretaris; per e-mail naar 
secretariaat@wijk-koningshof.nl of per post naar Geesterwijk 4. Onder 
de goede oplossingen zal een kadobon van 50 euro verloot worden. 
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De energierekening (deel 9): Interesse in 

een energieadvies? 

Tijdens de drukbezochte informatieavond “Energieverbetering Ko-
ningshof” bestond de mogelijkheid om u in te schrijven voor een 
energieadvies. Ik heb navraag gedaan bij de gemeente wat de stand 
van zaken is. Er zijn vanuit onze wijk tot dusverre tweeëndertig aan-
vragen gedaan voor een energieadvies, waaronder twee groepsaan-
meldingen (Serijnenhof en Volkerak). De energieadviseur Hilbrand 
Does heeft inmiddels de eerste waardevolle energieadviezen uitge-
bracht.  
 

Aanmelding voor een energieadvies is nog steeds mogelijk. Op de 
website www.energiekpn.nl is de volgende informatie te vinden: 
Een energieadvies brengt de energiesituatie van uw huis in beeld. Het 
vertelt u wat u kunt doen om uw huis op energiegebied te verbeteren. 
Het maakt ook duidelijk wat dit kost en in welke tijd u de investering 
weer terugverdient. Dit is een goede start voor het nemen van maat-
regelen. Er zijn twee opties: 
 

• Een individueel advies (à € 30,-) kunt u aanvragen door een e-
mail te sturen naar projectenergie@pijnacker-nootdorp.nl 
met daarin uw naam, adres en telefoonnummer. 

• Voor een energieadvies samen met uw buren (in totaal 5 à 10 
woningen) kunt u één e-mail sturen naar projectener-
gie@pijnacker-nootdorp.nl met daarin alle namen, adressen 
en telefoonnummers.  

Uiteraard heb ik me ook ingeschreven voor een energieadvies samen 
met vijf buren. Het onderzoek zal half december gaan plaatsvinden. 
Ik houd u op de hoogte. Veel investeringen op het gebied van ener-
giebesparing leveren een veel beter rendement op dan sparen bij een 
bank. En het is goed voor het milieu! 

Wim Langelaan 
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Een hulpje in de buurt 

Elkaar helpen in de buurt, wijk of dorp zal steeds vaker nodig zijn. Bo-
vendien zal beschikbare professionele hulp en zorg door bezuinigingen 
in de toekomst geleidelijk afnemen. Daarom heeft de Stichting Welzijn 
& Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp samen met nog twee welzijnsor-
ganisaties de website www.hulpinjebuurt.nl ontworpen. Dit is ook te 
vinden via de website van het Bureau vrijwilligerswerk Pijnacker-
Nootdorp, zie http://www.vrijwilligerswerkpijnacker-nootdorp.nl. Via 
deze website kunnen inwoners een hulpvraag of een aanbod tot hulp 
kenbaar maken.  
 

Het is een prima idee om elkaar bij alledaagse dingen vaker te helpen 
als je dit om welke reden dan ook niet zelf (meer) kunt. Deze website 
maakt het mogelijk om digitaal hulp te vragen en deze te koppelen 
aan het aanbod van een buurt-, wijk- of dorpsgenoot. In buurten kun-
nen mensen op deze manier iets voor elkaar betekenen. Van die kleine 
dingen die in een buurt zo gewoon zijn. Doordat op de website weinig 
gegevens openbaar zijn, kunt u op een veilige manier een vraag of 
hulpaanbod plaatsen. 
 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking, namens de organisa-
toren van www.hulpinjebuurt.nl. 

Meldpunt Leefomgeving 

Als u dus vragen en/of meldingen heeft over zwerfvuil, bestrating, 
groen, speelterreinen, overlast, schades, aarzel dan niet om dit via 
‘meldpunt leefomgeving’ door te geven aan de gemeente. Het is te vin-
den op de homepage van de gemeente, zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl. Rechtsonder vindt u het logo van ‘meldpunt leefomgeving’. 
Dit werkt net zoals vroeger bij het ‘meldpunt wijkbeheer’. 
 

Onze ervaring is dat de gemeente adequaat reageert op verzoeken die 
ingediend worden. Maak er dus a.u.b. gebruik van. Wij worden nog re-
gelmatig benaderd voor zaken die u zelf via ‘meldpunt leefomgeving’ 
kunt aanmelden. Dat vinden wij overigens geen enkel probleem. U mag 
ons altijd benaderen als u ergens mee zit, maar het werkt sneller als uw 
probleem of vraag direct op de website van de gemeente wordt inge-
vuld. 



22 Bewonersvereniging Koningshof 

 

www.wijk-koningshof.nl  15 

 

Wijktoezicht ‘loopt’ prima 

Het wijktoezicht in onze wijk ‘loopt’ nog steeds prima. Er worden re-
gelmatig rondes gelopen, gemiddeld 4 à 5 rondes per week. In de eer-
ste week van december waren het er zelfs zeven. Daarnaast hebben 
we op dinsdag 26 november, samen met de wijktoezichthouders uit 
Klapwijk, een bijeenkomst gehad in het Bestuurscentrum van de ge-
meente. Hierbij waren Jolanda Rorije en Michel Hoogendoorn uitgeno-
digd. Zij hadden een creatieve denksessie georganiseerd waarin de 
vraag centraal stond: “Hoe krijgen wij de bewoners van de gemeente 
Pijnacker-Nootdorp nog meer betrokken bij anti-inbraakacties?” Het 
doel van de avond was om deze vraag op een creatieve en interactie-
ve wijze te bekijken en uiteindelijk tot een bruikbaar resultaat te ko-
men. Dit is goed gelukt, wat mede kwam door de goede opkomst. De 
zaken die zijn besproken en opgeschreven, zullen in het verslag ver-
werkt worden. De gemeente heeft beloofd hiermee aan de slag te 
gaan. Een van de punten is bijvoorbeeld dat wij graag zouden zien dat 
de politie de inwoners van ons dorp meer informeert over criminele 
gebeurtenissen. Het is niet voor niets dat Koningshof is uitgekozen om 
na Klapwijk de tweede wijk te worden met wijktoezicht. Onze wijk 
stond namelijk ooit op de eerste plaats wat betreft het aantal woning-
inbraken. Dat was een feit waar ik mij een jaar geleden nog niet van 
bewust was! Dit heeft mij doen besluiten om als bewoner van de wijk 
iets hieraan te willen doen. Als wij ons meer bewust zijn van de din-
gen die de politie signaleert, dan motiveert ons dat wellicht ook om 
hier gezamenlijk iets aan te doen. Omdat uit onderzoek is gebleken 
dat wijktoezicht effect heeft, leek het mij een kleine moeite om hier-
aan mee te doen door regelmatig een rondje door de wijk te lopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg op pag 16 



16 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Nu het tegenwoordig weer vroeg donker wordt en wij allemaal lekker 
binnen bij de kachel zitten, merken wij tijdens de wijktoezichtrondes 
dat het vrijwel uitgestorven is op straat. We zien ook nog veel donkere 
plekken. Als je als inbreker op zoek bent naar een plek waar je onge-
zien je slag kunt slaan, dan is het logisch om te kiezen voor een niet 
verlichte achtertuin. Daarnaast is het altijd verstandig om het hang- 
en sluitwerk van uw huis op orde te hebben en 's nachts of als u even 
weg gaat de ramen dicht te doen en de voordeur op slot te draaien. 
Dit zijn zaken waar de wijktoezichthouders op letten. U kunt dus ver-
wachten dat als uw buitenverlichting defect is of als er nog een raam 
open staat, er een keer door een wijktoezichthouder (in een blauw 
hesje) bij u wordt aangebeld. Dit om u erop te wijzen dat met een 
aantal simpele maatregelen uw huis een stuk minder aantrekkelijk kan 
worden voor het inbrekersgilde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is trouwens nog altijd ruimte voor meer wijktoezichthouders. Graag 
zelfs, want dat maakt het effect alleen maar groter. Voor meer infor-
matie kunt u e-mailen naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl. Ik wens 
u een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ook in 2014 zult u de 
wijktoezichthouders in Koningshof op straat blijven zien! 
 
Matthijs de Boer 

Wijktoezichtcoördinator Koningshof 
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Wijkschouw op 3 september 

Bij de leefbaarheidsmonitor 2013 scoorde de wijk Koningshof goed, 
met een gemiddelde score van 8,0. Het is blijkbaar prettig wonen in 
deze week. Desondanks waren er nog genoeg onderwerpen voor de 
jaarlijkse wijkschouw, die op 3 september jl. onder leiding van wijk-
manager Kees Konings gehouden is. Acht wijkbewoners, waaronder 
vier bestuursleden van de bewonersvereniging Koningshof, hadden de 
moeite genomen deel te nemen aan de wijkschouw. 
 

Door wijkbewoners werden een aantal nieuwe onderwerpen inge-
bracht. Dit betrof met name flinke stankoverlast bij een deel van de 
Rivierenlaan, overlast door hangjongeren bij de speelplaats op de 
Zaan, zieke esdoorns op het Peizerdiep en luisgevoelige bomen op tal 
van andere plaatsen. Bij de stankoverlast bij een deel van de Rivie-
renlaan, die af en toe optreedt, wordt al maanden tevergeefs gepro-
beerd de oorzaak te achterhalen.  
 

Daarnaast werd ook enige aandacht besteed aan al bekende onder-
werpen. Met name de nieuwe fietsverbinding tussen Koningshof en 
Keijzershof, de ‘Frotterbrug’, heeft de afgelopen maanden veel aan-
dacht opgeslokt. In overleg tussen de gemeente, de bewonersvereni-
ging en de omwonenden was geconcludeerd dat de huidige situatie 
verbeterd moest worden. Omwonenden en de bewonersvereniging 
hebben daarom gezamenlijk om een klappaal gevraagd. Inmiddels is 
deze klappaal geplaatst. 
 

Bij de wijkschouw was ook de nodige  aandacht voor de geluidsover-
last door de RandstadRail. Sinds september wordt er een geluidsme-
ting uitgevoerd in Pijnacker-Noord naar de geluidsoverlast door de 
RandstadRail. Dit is mede op verzoek van bewoners uit onze wijk. El-
ders in dit wijkblad staat een apart artikel over dit onderwerp. 
 

Dit jaar deed er voor het eerst een rolstoeler mee aan de wijkschouw. 
Pas dan valt op hoeveel moeite een rolstoeler heeft om zich over voet-
paden en straten in onze wijk voort te bewegen. Er is sprake van een 
groot aantal kleine en grote verzakkingen. Dit geldt zelfs voor de de-
len van de wijk die al herbestraat zijn bij het vervangen van het diep-
riool. Binnen één jaar treedt er soms al een verzakking op. De bestra-
ting is dan ook een jaarlijks terugkerend onderwerp bij de wijkschouw. 
 

Al met al was het weer een nuttige avond. Zo’n wijkschouw is een pri-
ma ‘instrument’ om samen met wijkbewoners en de gemeente jaar-
lijks de ‘toestand’ van de wijk te bekijken. 
 
Erik de Goede 
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Vervolgens legde energieadviseur Hilbrand Does uit wat een 
‘energieadvies’ is. Dit was het belangrijkste onderdeel van de avond. 
Zo’n energieadvies kost slechts 30 euro en is gratis als vijf buren zich 
tegelijkertijd aanmelden. Een energieadviseur komt dan langs, waarbij 
het gehele huis wordt nagelopen op mogelijke besparingen. U ont-
vangt een rapport met mogelijke maatregelen tot energiebesparing. 
Als u een van de maatregelen laat uitvoeren, dan kunt u kosteloos een 
officieel energielabel bij de gemeente opvragen. 
 

om al dan niet een energieadvies te laten uitvoeren. Uit de allereerste 
reacties blijkt dat het animo behoorlijk groot is. Doet u ook mee? 
 

Erik de Goede 

Volleybaltoernooi in 2014 

Hierbij nodigen wij u uit om net als voorgaande jaren weer mee te 
doen met ons Koningshof volleybaltoernooi in 2014. Momenteel is nog 
niet bekend op welke datum het volleybaltoernooi gehouden zal wor-
den. Wij verwachten dat het in maart 2014 zal zijn. Het zal voor de 
33ste keer zijn dat dit toernooi gehouden is. Volgend jaar bestaan wij 
36 jaar, wat betekent dat er bijna ieder jaar een volleybaltoernooi ge-
houden is!  
 

Het doel van het toernooi is om in een gezellige sfeer volleybal te spe-
len, waarbij ook de contacten weer eens kunnen worden aangehaald. 
De plaats van handeling is de sporthal in Het Baken. 
 

 

Het programma en bijbehorende overige informatie wordt ongeveer 
een week van tevoren rondgestuurd. 
 

Voor vragen en aanmelding graag even contact opnemen met: 
 Wim van Wijk,  Bergse Maas 39,  tel. 015-3697626 
 E-mail : email@wjvanwijk.nl 

Teamnaam  

Contactpersoon   

Adres  

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Inschrijfformulier Koningshof volleybaltoernooi  
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Wijkontwikkeling 

In de afgelopen periode kon één aandachtspunt worden afgerond. Bij 
de ‘Frotterbrug’ werd door de gemeente een klappaal geplaatst. 
 

Met een informatieavond op 28 oktober werd voor de bewoners het 
startschot gegeven voor fase 5 van de herinrichting Koningshof. 
Fase 5 omvat het gebied omzoomd door Peizerdiep, Rivierenlaan, 
Oosterdiep en Krammer. Deze door de gemeente prima georganiseer-
de avond was met meer dan 75 aanwezigen bijzonder goed bezocht. 
In vervolg op de al tijdens de avond gestelde vragen werden er ook 
nog rond de 30 schriftelijke vragen ingediend, die op het moment van 
het schrijven van deze bijdrage nog niet waren beantwoord. Naar ver-
wachting zullen in het tweede kwartaal van 2014 ‘de spaden in de 
grond gaan’. 
 

Als bewonersvereniging willen wij graag zo direct mogelijk met de be-
woners van fase 5 communiceren. Bijvoorbeeld om hen iets te vragen 
of iets te melden. Ruim 40 bewoners hebben zich al aangemeld voor 
de e-mail verzendlijst. Zij hebben recent een bevestiging gekregen dat 
zij op de lijst staan. Wanneer je ook in deze verzendgroep wilt worden 
opgenomen, stuur dan een e-mail naar steven.duursma@xs4all.nl. 
 

Aan de rand van onze wijk is juist sprake van een vertraagde ontwik-
keling. De gemeenteraad is recentelijk akkoord gegaan met de start 
van de procedure voor het vaststellen van een nieuw bestemmings-
plan voor het gebied Tuindershof. Opvallend is dat de bestemming van 
het gebied ruwweg dezelfde blijft als in het huidige bestemmingsplan 
(agrarisch en glastuinbouw). De gemeente gaat er nu namelijk vanuit 
dat de wijk Tuindershof de komende tien jaar niet zal worden ontwik-
keld. Het nieuwe bestemmingsplan betekent niet, dat er in het gebied 
de komende tijd niets zal veranderen. In theorie zouden tijdelijk nieu-
we kassen kunnen worden geplaatst op de grond die in eigendom is 
van projectontwikkelaars. Waarschijnlijker is dat voor de grond die in 
eigendom is van de gemeente, zal worden gezocht naar een tijdelijke 
duurzame bestemming (zonnepanelen?). De gemeenteraad heeft ge-
vraagd om daarvoor ruimte te bieden in het nieuwe bestemmingsplan. 
Dit past ook in het kader van een in de gemeenteraad lopende discus-
sie over tijdelijke bestemmingen voor braakliggende terreinen. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 
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Informatieavond ‘Energieverbetering  

Koningshof’ 

Op 18 november jl. is met een informatieavond de campagne 
‘Energieverbetering Koningshof’ gestart. Het doel hiervan is bewoners 
in de wijk Koningshof in Pijnacker te stimuleren energie te besparen. 
De avond werd georganiseerd door de gemeente met medewerking 
van de Bewonersvereniging Koningshof. Dat dit onderwerp leeft in 
deze wijk, bleek uit de opkomst. Zo’n 80 bewoners zorgden voor een 
goed gevuld Bestuurscentrum. 
 

Uit onderzoek is gebleken dat de grootste winst in energieverbetering 
te behalen valt in wijken uit de jaren zeventig. Voor de zomer is daar-
om gestart met de wijk Vrouwtjeslant in Nootdorp. De volgende is de 
wijk Koningshof in Pijnacker, waar relatief veel oudere woningen 
staan en er dus kansen liggen om energie te besparen. De gemeente 
wil inwoners uit deze wijk hierbij stimuleren en op weg helpen om 
maatregelen te nemen. Hierdoor besparen zij op de energielasten en 
daalt tegelijkertijd de CO2-uitstoot in onze gemeente. 
 

De informatieavond werd geopend door wethouder Jaap van Staaldui-
ne, die zelf in Koningshof woont. Hij vertelde over zijn deelname aan 
de Energy Battle. Hierbij hield een apparaat, een zogeheten Wattcher, 
zijn stroomverbruik in de gaten. Door een kleine aanpassing bij de 
vloerverwarming in zijn badkamer kon hij behoorlijke besparing reali-
seren. Hij roemde ook de initiatieven ‘Energiek Pijnacker-
Nootdorp’ (www.energiekpn.nl) en het Repair Café in Nootdorp. 
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