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Colofon 
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Druk en afwerking 
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Contributie 
De contributie in 2011 bedraagt 7 Euro 
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I’m dreaming of 

De tijd voor de mooie momenten en aandacht voor elkaar hangt weer 
in de lucht. Folders met lekkernijen, mooie kleding en luxe kado’s lig-
gen dagelijks in de brievenbus. Tegelijkertijd waait er een crisis door 
Europa. Regeringsleiders zijn niet of nauwelijks in staat om richting te 
geven aan economieën en in landen waar de democratie met veel 
bombarie is geïntroduceerd, is er nog sprake van behoorlijke wantoe-
standen. Je vraagt jezelf dan haast af waar de kerstgedachte vandaan 
moet komen en of er eind 2011 nog wel ingrediënten voor een kerst-
verhaal zijn. 
 

Terwijl ik hierover zit te mijmeren, ontving de penningmeester een 
naamloze donatie van 200 euro van een oud bewoonster die met veel 
plezier heeft genoten van de vereniging! Vervolgens zie ik een be-
stuurslid opknappen in een gevecht met een lastige ziekte. En ik zie 
tot mijn grote plezier dat veel winkeliers in Pijnacker de leden van on-
ze vereniging een warm hart toedragen met kortingsbonnen in deze 
lastige tijden. Dan word je vanzelf weer blij en gaat de zon weer schij-
nen en verdwijnt de mist die ons dagenlang in nevelen heeft gehuld. 
Het wijkblad wordt voor het eerst alleen onder de leden verspreid. Op 
deze manier willen we de personen belonen die altijd keurig de contri-
butie betalen. 
 

Hoe het kerstverhaal voor dit jaar er precies uit gaat zien, dat is voor 
ieder van u verschillend. Het ontspint zich met draden en flarden uit 
ons aller dagelijks bestaan. Dus kom maar op met Imagine van John 
Lennon. Laat de sneeuw maar vallen en kleur de daken en wegen wit 
van de sneeuw. De luxe kado’s gaan onder de kerstboom. Het mooie 
nieuwe pak gaat aan en ik doe mijn best in de keuken om er weer een 
mooie kerst van te maken. Het kerstverhaal is alweer geschreven en 
is nog mooier dan het verhaal van andere jaren. Je moet het alleen 
willen leren lezen. 
 

Fijne kerstdagen en de beste wensen voor een spectaculair 2012! 
 

Meindert Wiersma 
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De contributie in 2011 en 2012  
Als penningmeester van een bewonersvereniging blijft het altijd een 
uitdaging om de contributie van de leden binnen te krijgen. Ondanks 
het luttele jaarbedrag van 7 euro stellen veel leden het overmaken 
van dit bedrag uit of vergeten ze het. Niet of niet op tijd betalende 
leden kosten mij en de andere bestuursleden veel tijd.  
 

Sinds twee jaar worden de leden die wel op tijd betalen beloond met 
een cadeautje. Vorig jaar ontvingen de leden die op tijd betaalden een 
fraaie accentueerstift in de vorm van een bloem. Dit jaar was het een 
praktisch meetlint met ingebouwd notitieblokje en pen. Voor het eerst 
in de historie van onze vereniging wordt deze december-2011 editie 
van het wijkblad alleen verspreid onder de leden. Dit zien wij ook als 
een prikkel die bedoeld is om leden te motiveren om op tijd te beta-
len.  

Per 1 december is het aantal betalende leden ongeveer gelijk aan 
de eindstand van 2010. Tegenover ongeveer 30 nieuwe leden staan 
ongeveer 35 leden die hebben opgezegd of nog niet hebben be-
taald. Daarmee blijft het ledental ongekend hoog. Van de 1.048 hui-
zen in onze wijk is bijna 2/3 deel lid. Bij  vijf straten in onze wijk 
zijn zelfs alle bewoners lid. Dat zijn: Achterburg, Altena, Hogen-
burg, Overdam en Serijnenhof. 
 

Voor wie al staat te trappelen om de contributie 2012 te betalen: 
wacht alstublieft tot het wijkblad van juni 2012 waarin het definitie-
ve contributiebedrag wordt bekend gemaakt. Wij zullen als bestuur 
ook in 2012 ons best doen om de contributie laag te houden en 
weer een leuk cadeautje te regelen voor de vlotte betalers! 
 
Wim Langelaan 
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Halloween, weer een groot succes! 

Op vrijdag 28 oktober was het alweer voor de zevende keer dat tien-
tallen griezels zich meester hadden gemaakt van het Frotterbos in de 
wijk Koningshof. De werkgroep Jeugd van de Bewonersvereniging 
Koningshof had er een enorm spektakel van gemaakt. De bosscha-
ges aan het einde van de wijk zaten vol met griezels. Toch durfden 
heel veel kinderen 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 tunnel aan het einde van het bos. Hier 
moest je doorheen en je kon werkelijk niets zien. De griezels in deze 
tunnel zorgden voor een bijzonder griezelige apotheose. Na de tun-
nel zat het er echter weer op en kon iedereen weer op adem komen. 

De weergoden waren dit Halloweenspektakel zeer gunstig gezind! 
Het was prachtig weer. Door de vele bezoekers moest men soms 
een behoorlijke tijd wachten. Het overgrote deel van de aanwezigen 
maakte daar geen punt van. Er was limonade voor de kinderen en 
koffie voor de ouders. Bovendien werd iedereen bezig gehouden met 
optredens van een griezeldansgroep. 

Zo’n groot spektakel is niet mogelijk zonder de inzet van heel veel 
vrijwilligers. De organisatoren willen dan ook iedereen, van griezel, 
steward, EHBO’er, de Tweemaster school, tot aan omwonenden voor 
het leveren van stroom, enorm bedanken! 
 
Wilt u nog een keertje nagenieten? Dan kunt u terecht op 
www.halloweenpijnacker.punt.nl. 
 
Erik de Goede 
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Nieuwjaarsreceptie  

De nieuwjaarsreceptie is zo’n moment om vrijwilligers te bedanken 
voor alles wat er in het afgelopen jaar gedaan is. Er is in 2011 weer 
het nodige georganiseerd, zoals een volleybaltoernooi, Halloween en 
een wijkactie in verband met wateroverlast in kruipruimtes. 
 

Ook in 2011 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersver-
eniging ingezet. Daarom nodigen wij u en uw gezin graag uit voor 
een informele nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van een hapje en 
een drankje willen we graag met u terugkijken op 2011, maar vooral 
vooruitblikken op 2012. De nieuwjaarsreceptie van de bewonersver-
eniging Koningshof wordt gehouden op: 
 

zaterdag 21 januari 2012 van 15.00 tot 17.00 uur in het café 
van Het Baken  
 

Niet alleen de vrijwilligers, maar uiteraard alle leden zijn van harte 
welkom. Wij hopen u dan ook op 21 januari te ontmoeten! 
 

Het Bestuur 
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Herinrichting Koningshof-West 

Uit een gesprek eind november met de projectleider van fase 4, de 
heer Maas, werd duidelijk dat de werkzaamheden van fase 4 rede-
lijk voorspoedig verlopen. Als het winterweer niet tegenzit, is de 
verwachting dat het project voor de zomervakantie 2012 is opgele-
verd. In het voorjaar van 2012 zal de beplanting aangebracht wor-
den. De voorbereidingen voor vervolgfase 5 komen langzamerhand 
op gang en het voorlopig ontwerp is er vooralsnog in mei/juni. Er is 
mij verzekerd dat de werkgroep tijdig wordt uitgenodigd voor een 
gesprek en dan inzage krijgt in deze voorlopige plannen. Wij weten 
uit ervaring dat de opmerkingen van de werkgroep zinvol kunnen 
zijn. Daarna wordt een informatieavond georganiseerd voor alle be-
trokken bewoners van fase 5. 
 

Wat betreft de communicatie van de gemeente richting bewoners 
was het groot (positief) nieuws te horen dat alle bewoners van Ko-
ningshof-West gemeentelijke nieuwsbrieven ontvangen over de 
werkzaamheden en alles wat daarmee samenhangt. De eerste ver-
scheen in januari 2011 en de tweede onlangs in november. U kunt 
ze terugvinden op de website van de gemeente onder het kopje > 
projecten - herstructureringsprojecten, Koningshof, nieuwsbrieven. 
 

Voor degenen die geen zin en/of tijd of geen computer hebben, 
meld ik dat de nieuwsbrieven informatie bevatten over wat er pre-
cies gaat gebeuren. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
de consequenties van de ophoging voor de bewoners, de geleerde 
lessen van Koningshof-Oost, de overlast, het betrekken van de be-
woners en wijkvereniging bij het project, informatie over de bij de 
uitvoering betrokken partijen, de planning, de nieuwe rioolaanslui-
tingen, de speelplaatsen, de groenvoorziening en niet in de laatste 
plaats over de stand van zaken. Er is ook een overzichtskaart van 
de faseringen. Dat zijn er in totaal acht. 
 

Marijke de Wit 



12 Bewonersvereniging Koningshof 

 



www.wijk-koningshof.nl  13 

 

Volleybaltoernooi in 2012 

Evenals in voorgaande jaren zal ook in 2012 het Koningshof volley-
baltoernooi georganiseerd worden. Dat zal voor de 31ste keer zijn. 
Dit is een enorm aantal. Bijna ieder jaar is dit toernooi gehouden, 
wat een knappe prestatie is van de organisatoren. 
 

Vanwege drukke werkzaamheden is er momenteel nog geen datum 
bekend. Wij verwachten dat het maart of april zal worden. Zodra de 
datum wel bekend is, zullen de ploegen die meestal meedoen geïn-
formeerd worden.  
 

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

In 2011 pakte T-Recs de beker weer terug, die ze in 2010 kwijt wa-
ren geraakt. Zullen bijvoorbeeld het A-team van de brandweer of 
Wispex er deze keer wel in slagen om T-Recs een pootje te lichten?  
 

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

Voor eventuele vragen graag contact opnemen met: 
 Wim van Wijk,  Bergse Maas 39,  tel (015) 369 76 26 
 E-mail : wjvanwijk@kabelfoon.nl 
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Papierinzameling  

U bent van ons gewend dat er regelmatig een stukje over de papier-
container in het wijkblad staat. Zo ook deze keer. Het zijn voor ons 
spannende tijden, omdat sinds september Avalex en Ryck, in sa-
menwerking met de gemeente, gestart zijn met een nieuw 
(landelijk) systeem voor afvalinzameling. Dat nieuwe gebouw op het 
parkeerterrein van het Baken zal u niet ontgaan zijn. 
 

Nu wij een kleine drie maanden verder zijn, kunnen wij redelijk in-
schatten hoe het met onze eigen papiercontainer zal gaan. In de 
eerste weken na de openstelling van het filiaal was onze inzameling 
dramatisch teruggelopen. Van zo’n tweeënhalve container per week 
haalden we toen niet eens één volle container per week. Bovendien 
werd de container voornamelijk gevuld met karton. Dat levert rela-
tief weinig kilo’s en dus navenant weinig inkomsten op. Wij kregen 
een beetje het gevoel dat alleen wat niet door de relatief kleine pa-
piergleuf in het filiaal kon, bij ons in de container werd gedumpt. 
 

Sinds november merken wij dat de container weer voller wordt. Wij 
halen nu wel één volle container per week. Bij de voorbesprekingen 
met Avalex en de gemeente hebben we altijd gezegd dit nieuwe con-
cept maatschappelijk gezien een prima initiatief vinden. Wij ver-
wachten dat er vooral veel meer plastic ingeleverd zal worden, waar-
door het restafval minder wordt. Een ieder die tegenwoordig het 
plastic netjes scheidt, zal gemerkt hebben dat de kliko aanmerkelijk 
minder vol zit. Kortom, maatschappelijk gezien lijkt dit een prima 
initiatief, maar voor de inkomsten van de verenigingen die oudpapier 
inzamelen kan dit flinke gevolgen hebben. Voor de korte termijn 
wordt dat gecompenseerd, maar voor de lange termijn is nog erg 
ongewis hoe het zal lopen. 
 

Als verenigingen kunnen wij nog niet zien hoeveel personen een deel 
van de inkomsten aan andere verenigingen doneren. Pas bij 10 euro 
wordt er uitbetaald en zo ver zijn de meesten nog niet. U kunt overi-
gens uw uitbetaling via de website van Ryck aanpassen. Dus als u 
alsnog een deel van de inkomsten aan ons zou willen doneren, dan 
stellen wij dat zeer op prijs! Deze inkomsten wordt dan onder de ta-
feltennisvereniging, de bewonersvereniging en de drie scholen uit 
onze wijk verdeeld, zoals wij dat al jaren doen. 
 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 

Erik de Goede 
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Kantoor en Boek-
handel 

Van Atten 
  

Bij inlevering van deze 
bon krijgt u 10% kor-
ting op alle kerstkaar-

ten 

 

Vulpunt Pijnacker 
  
Bij besteding van € 10,- en meer 
ontvangt u gratis 4 stuks penlite 

GP batterijen. 
  

(Geldig t/m 31-12-2011) 

 

Verbakel Vuurwerk 
  

Bij aankoop van € 15,- of 
meer vuurwerk in de win-
kelverkoop krijgen leden 
van de bewonersvereni-

ging Koningshof een gratis 
vuurpijl "Thunder Rocket" 

t.w.v. € 7.95. 
  
(geldt dus niet voor voor-

verkoop) 

 

Kok Woondecoratie 
  

Bij inlevering van deze bon 
25% korting op 1 voorraad ar-

tikel naar keuze 
  

m.u.v. aanbiedingen 

 
 

  

WANDCLOSET COMPLEET MET ZITTING, RESERVOIR EN WIT-
TE BEDIENINGPLAAT 

  
NU € 399,-- 

Bij inlevering van deze bon ! 
Showroom(700m2): Kerkweg 39a, 2641 GB  Pijnacker 

Tel: 015-3697302 Fax 015-3695468 
www.helmsanitair-tegels.nl 
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Woudwijk Mode 
 

15% korting op alle  
Twin Life artikelen 

Bij inlevering van deze bon 
Geldig t/m 24 -12-2011 

 

Futuro 
 

Bij inlevering van deze 
bon 10% korting op alle 
kostuums, colberts en 

winterjassen 
Geldig t/m 24-12-2011 

 

N.J. Kerklaan Hubo 
  
Zwarte kunststof sneeuw-

schuiver 40cm 
Van € 7,49 voor € 5,49 

. 

 

Fa. Gebr. Jantschik 
  

15 % korting op het   
KOZIOL assortiment. De-
sign artikelen voor keu-

ken en badkamer. 
& 

20 % korting op de bad-
kamer meubelen. 

 

  
 

Kortingspas 
  

10% korting 
Geldig tot 1 maart 2012 
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Al het hele jaar wordt er hard gewerkt aan de Tuindersweg. Dit is de 
weg die de rotonde bij de Europalaan/Oranjelaan moet gaan verbin-
den met de N470. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze weg 
eind 2011 in gebruik genomen zou worden. Enige tijd geleden stond 
echter in de Telstar dat een klein gedeelte van de grond nog niet 
onteigend was en dat de weg mogelijk pas een jaar later in gebruik 
genomen zou worden. 
 

Wij hebben inmiddels vernomen dat er een onteigeningsprocedure 
loopt tegen Bouwfonds bij het Ministerie van Infrastructuur en Mili-
eu. De verwachting is dat deze procedure pas na de zomer van 2012 
zal zijn afgerond. Het komt er dus waarschijnlijk op neer dat de 
weg eind 2012 of wellicht pas in het eerste kwartaal 2013 in gebruik 
kan worden genomen. 
 

Dat is jammer. Als je bijvoorbeeld uit Berkel komt, dan moet je nu 
nog via de Klapwijkseweg en vervolgens met een omweg door het 
centrum rijden. Door de verkeerslichten die momenteel niet werken 
op de Oostlaan bij de RandstadRail, sta je op bepaalde tijdstippen 
zelfs in de file. Via de Tuindersweg zou dat aanmerkelijk sneller 
gaan en bovendien het verkeer door het centrum enigszins ontlas-
ten. Wij moeten dus nog even geduld hebben. 
 

De fietstunnel onder de Tuindersweg is daarentegen al wel in ge-
bruik. Zelfs de lantaarnpalen werken al. Van Klapwijk tot de TU wijk 
in Delft ligt er nu prachtig fietspad, dat doorgetrokken zal worden 
naar Zoetermeer. Recent is bij de Zuideindseweg in Delfgauw een 
nieuwe fietsbrug aangelegd. 
 

Zelf werk ik iets ten zuiden van Delft en maak ik gretig gebruik van 
dit fietspad. Het bochtige en hobbelige traject door de Wippolder in 
Delft wordt zo vermeden. Wij hebben vele jaren op dit fietspad moe-
ten wachten, maar het resultaat is er dan ook naar. Een hoog gele-
gen fietspad met een mooi uitzicht naar Rotterdam en supersnel as-
falt. Het is ook ideaal om te skeeleren, ook al omdat er nauwelijks 
kruisingen zijn. Door alle nieuwe fietsontsluitingen die recent gerea-
liseerd zijn, wordt Pijnacker-Nootdorp naast een gemeente met veel 
vrijwilligers ook steeds meer een fietsgemeente! 
 

Erik de G 

Tuindersweg  
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twitter 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws  
over onze wijk en onze bewonersvereniging?  

Volg ons op  

        
Surf naar twitter.com en via de zoek functie ga dan naar:  

 Wijkkoningshof 
 

U heeft geen twitteraccount nodig  
om de berichtjes op ons profiel te kunnen lezen! 

 

Hebt u al een twitteraccount? Dan kunt u klikken op 'follow'.  
U ontvangt dan automatisch het laatste wijknieuws op uw eigen 

twitterprofiel. 
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op zaterdag en zondag is de papiercontainer  
geopend van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer 
geopend van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
 

GEEN DOZEN OF STAPELS PAPIER  
BIJ DE CONTAINER NEERZETTEN 

 

 RYCK Filiaal Het Baken 
openingstijden 

ma-vrij van 13.00 tot 19.00 uur 
Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur 

Openingstijden papiercontainer 
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Sinterklaas 
Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze wijk weer vereerd met een be-
zoekje. Dit jaar kwam de sint al op 4 december en had hij deze keer 
twee vrouwelijke pieten bij zich. Al viel dat nauwelijks op bij de kin-
dertjes. Een aantal leden van de bewonersvereniging werd bezocht 
en werd overladen met cadeautjes.  
 

Vorig jaar lag er al ijs in de sloten en moesten sint en piet beducht 
zijn op gladheid. Daar was dit jaar geen sprake van. De sint had 
meer last van alle rioleringswerkzaamheden in de wijk. Met name 
het bezoek aan de Volkerak leverde enige problemen op. Al slinge-
rend, via de Krammer, rijplaten, de Regge en weer rijplaten werd de 
Volkerak toch op tijd bereikt. 
 
De sint was overigens al gewaarschuwd hiervoor. Het was hem ter 
oren gekomen dat er zich helaas regelmatig problemen voordoen bij 
de Peizerdiep en de Regge. Dit vanwege de gedeeltelijk openliggen-
de straten aldaar. Bij het naar scholen brengen worden kinderen en 
ouders soms bijna van de sokken gereden door (brom)fietsers en 
worden auto´s door ouders geparkeerd vlakbij de voetgangersbrug. 
Het loopt daar soms zo hoog op dat de politie zelfs af en toe komt 
controleren. 
 

Maar nu terug naar het Sinterklaasbezoek. Daarbij was gelukkig al-
les pais en vree. Ook dit jaar zaten er gelukkig geen stoute kinderen 
bij en alles verliep prima. Sint en pieten werden verrast met een 
aantal mooie tekeningen. Met een voldaan gevoel gingen Sint en 
pieten daarom weer huiswaarts. En met de Sint hebben we afge-
sproken dat hij ook volgend jaar onze wijk weer zal aandoen! Wij 
hopen dan op wat meer aanmeldingen dan dit jaar. Voor de prijs 
hoeft u het niet te laten, want als u lid bent dan komen sint en piet 
geheel kosteloos bij u langs.  
 

Erik de Goede 
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Buurttoezicht 

Je kunt tegenwoordig haast geen regiokrant meer openslaan, of het 
gaat over buurttoezicht. Al veel gemeentes in onze regio hebben 
zich gestort op buurttoezicht. Koploper is misschien wel Lansinger-
land. Daar loopt sinds 2008 al een project voor buurttoezicht, dat 
inmiddels ook in andere wijken van Lansingerland is uitgezet. Te-
vens is er een website voor buurttoezicht ingericht. 
 

In onze gemeente gaat ook met buurttoezicht begonnen worden. 
Eind 2011 is dit besluit in de gemeenteraad genomen. Het schrikba-
rend hoge aantal van inbraken dit jaar zal daar ongetwijfeld een rol 
bij hebben gespeeld. Dit laatste had ook effect op het 
“leefbaarheidsonderzoek” dat de gemeente iedere twee jaar laat uit-
voeren. In 2011 zijn ook alle (18) wijken in onze gemeente op een 
groot aantal onderdelen beoordeeld. Hiertoe behoort ook 
“criminaliteit”, waarmee vernielingen, inbraak en diefstal bedoeld 
worden. Onze wijk scoort in 2011 op dit onderdeel een 6.0, terwijl 
twee jaar geleden de score nog 7.0 was. Klapwijk scoort dit jaar 
zelfs een 5.4. De lage scores voor deze twee wijken hebben onge-
twijfeld te maken hebben met de vele inbraken in 2011. Bij dit leef-
baarheidsonderzoek scoort onze gemeente gemiddeld over alle on-
derwerpen een 7.7, terwijl het landelijk gemiddelde 7.4 is. Onze wijk 
zit met een totaalscore 7.7 precies op het gemiddelde van onze ge-
meente. 
 

Nu besloten is om buurttoezicht op te starten, doemt de vraag op 
hoe en waar dit zou moeten gebeuren. Er zijn immers genoeg wijken 
in onze gemeente. De gemeente zal zeer waarschijnlijk met Klapwijk 
en Koningshof beginnen. Hiervoor zijn twee redenen. Zowel Klapwijk 
als Koningshof hebben dus slecht gescoord op het onderdeel crimi-
naliteit bij het eerder genoemde leefbaarheidsonderzoek. Bovendien 
is in beide wijken een bewonersvereniging actief is, waardoor het 
contact met bewoners wat makkelijker gelegd kan worden. Inmid-
dels hebben er twee oriënterende gesprekken met alle betrokkenen 
plaatsgevonden. In januari staan volgende besprekingen gepland, 
waarna het in februari en maart voor de burgers een stuk concreter 
zal worden. Het ligt voor de hand een informatieavond te organise-
ren, waarin uiteengezet zal worden wat buurttoezicht precies in-
houdt en wat er niet toe behoort. 
 

Momenteel wordt door alle betrokkenen (gemeente, politie, een ex-
terne adviseur, jeugd- en jongerenwerk, bewonersverenigingen) be-
keken hoe het buurttoezicht het beste ingericht zou kunnen worden.  

Vervolg op pag. 25 
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Er zal een bepaalde aanpak gekozen worden, die vervolgens in een 
aantal wijken uitgerold zal worden. Dit zal wijk voor wijk gebeuren, 
waarbij Klapwijk de eerste wijk zal zijn en Koningshof naar verwach-
ting de tweede. 
 

Het is dus nog niet duidelijk hoe het buurttoezicht eruit zal gaan zien. 
De beste vorm van buurttoezicht is mijn inziens als wij allemaal en 
altijd goed opletten als we door de wijk lopen en bij enig onraad met-
een een daarvoor bestemd nummer bellen of sms’en. Bij dreigend on-
raad kunt u natuurlijk altijd 112 bellen, zodat de politie onmiddellijk in 
actie kan komen. Bij het buurttoezicht zal dit aangevuld worden met 
activiteiten die zichtbaar of onzichtbaar zullen zijn. In ons volgende 
wijkblad zullen wij hier vast op terugkomen. 
 
Erik de Goede 

De energierekening (deel 2)  

Zoals u in het vorige nummer van ons wijkblad al heeft kunnen lezen, 
ben ik sinds 19 mei de trotse eigenaar van zestien zonnepanelen. 
Sinds de aanschaf van die panelen noteer ik iedere eerste dag van de 
maand de stand van mijn gas- en elektriciteitsmeter. “Meten is we-
ten” vind ik hierbij een belangrijk principe. 
 

Met deze metingen kan ik uitrekenen wat mijn energiekosten zijn per 
maand. In de maanden juni tot en met september waren die kosten 
slechts € 23,- per maand, ondanks de slechte zomer. In november is 
het maandbedrag aan gas en elektriciteit  inmiddels opgelopen tot 
ruim € 200,-. In deze maand is het energiegebruik uiteraard hoger en 
is er een lagere opbrengst van de zonnepanelen. Het voorschotbedrag 
dat ik nu maandelijks betaal, is gebaseerd op de tijd dat ik nog geen 
zonnepanelen had en dat is € 239 per maand. Per saldo verwacht ik in 
het voorjaar bij de eindafrekening een heel groot bedrag terug te krij-
gen van Eneco. Daarmee is het eerste deel van mijn investering te-
rugverdiend. 

Vervolg op pag. 27 
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De hoeveelheid zon bepaalt hoeveel energie er wordt geoogst met 
mijn zonnepanelen. Dat kan ik dus op geen enkele manier beïnvloe-
den. Toch vind ik het leuk om in de gaten te houden of ik voor- of 
achter loop op het schema dat ik heb gekregen bij de offerte. Die 
ging er vanuit dat er in het eerste jaar door mijn zestien panelen 
2.584 Kwh geproduceerd kan worden. Na zesenhalve maand staat 
de teller per 1 december op 1.725 Kwh. Met deze opbrengst loop ik 
dus voor op het schema uit de offerte. 
 

SolSolutions, een adverteerder in ons wijkblad, geeft bij de offerte 
ook een rendementsberekening van de investering. Hierbij wordt 
gerekend met de verwachte energieprijzen en de levensduur van de 
panelen. De fabrikant geeft als garantie dat de panelen over 25 jaar 
nog 80% van het vermogen leveren van een nieuw exemplaar. Als 
je ervan uitgaat dat de energieprijzen de komende 25 jaren met ge-
middeld 3% stijgen, dan levert de investering in mijn panelen een 
rendement op van 5,34%. Dat is veel meer dan de rente die je krijgt 
op je bankrekening en nog veel meer dan het rendement dat ik had 
gekregen als ik het geld op 19 mei in aandelen had geïnvesteerd. Ik 
begreep van Leon Bruinen, de eigenaar van SolSolutions, dat de 
aanschafprijs van zonnepanelen inmiddels nog gezakt is. 
 

In werkelijkheid kan het rendement van de zonnepanelen nog veel 
hoger uitkomen als je ook bijkomende besparingen meeneemt: door 
iedere maand de meterstanden te noteren word je veel bewuster 
van je energieverbruik. Ik heb diverse gewone lampen vervangen 
door energiezuinige lampen, gebruik nu een tijdschakelaar voor mijn 
vloerverwarming, laat de vaatwasmachine wat minder vaak draaien, 
het natte wasgoed gaat vaker op de droogmolen in plaats van in de 
droogmachine en ik zal in de toekomst bij de aanschaf van nieuwe 
apparaten de voorkeur geven aan energiezuinige apparatuur. Alle-
maal maatregelen die ook mogelijk zijn zonder zonnepanelen. Toch 
blijft het leuk om zelfs op een decemberdag, met een flauw laag-
staand zonnetje, de elektriciteitsmeter achteruit te zien draaien. 
Voor geïnteresseerden, mijn maandelijkse zonneproductie is ook te 
volgen op de Twitter:  @WimLangelaan. 
 

Wim Langelaan 
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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. 
 

Deze firma is sinds kort werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2012 
is € 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, admini-
stratiekosten en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal betaalt u 
€ 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in on-
derling 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. Zo betaalt u zelf aan Fa. t Wes-
ten.  
 

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 onderhoudscon-
tract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks 
twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verhol-
pen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden 
(voor € 26,-), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. 
Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. De kosten zijn: 
 

 
 

 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij 
Verbakel het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersver-
eniging! De korting is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, 
die € 7,- bedraagt.  
 

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

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2012, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de Be-
wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 80,40 € 92,20 

Onderhoudsbeurt € 43,45 € 65,15 

Onderhoudscontracten 
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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 ELKTR *** € 35,00 

WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 
BIJTELS BETALEN 

 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de geleende of gehuurde  
materialen 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

Op de homepage van onze gemeente (zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl) of via onze eigen website www.wijk-konigshof.nl kunt u 
rechtstreeks doorklikken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vra-
gen, verzoeken en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, 
speelterreinen, overlast, schades, vernielingen etc. doorgeven aan de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente meldingen (er is sprake van 
direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen 
echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de storings-
dienst, tel: 015 - 369 22 81. U kunt na de toon uw bericht inspre-
ken. Dan wordt u teruggebeld. Het is onze ervaring dat het Meldpunt 
wijkbeheer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  
kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

Nieuw Dr Bibber 
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