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Voorwoord  

Eerst zomeren en daarna het lustrumfeest in Koningshof ! 
Voor mij roept zomeren beelden op van zon, lange avonden en de 
geur van barbecue. Maar ook van uitbundige kleuren en vooral 
veel groen in onze wijk. Vooral in dat deel van de wijk waar de rio-
lering nog niet is vervangen. Waar dat wel is gebeurd, moet de 
beplanting de kans krijgen zich weer te herstellen. Vooral aan de 
kant van de Rivierenlaan zie je nu nog hoe groen onze wijk eigen-
lijk is. Ik geniet daar elke dag weer van. Behalve als weer eens de 
dakgoot moet worden schoongemaakt. Maar dat heb ik er graag 
voor over. Hoge bomen vangen niet alleen veel wind. Zij zorgen 
ook voor schaduw en dat kan zeker als het erg warm is weldadig 
zijn. Ook die medaille heeft een keerzijde. Zij houden ook licht en 
zon tegen als je daar wel behoefte aan hebt. Kiezen dus. Er moet 
toch een mogelijkheid zijn een oplossing te vinden door een grens 
te stellen aan de hoogte van die bomen, zonder het karakter van 
de Verlengde Europaweg geweld aan te doen. 
Een ander beeld in de zomerperiode is dat van lege(re) straten en 
parkeerplaatsen, caravans vouwwagens en een enkele kampeer-
auto. Als je vakantie hebt, dan trek je er immers op uit en liefst zo 
ver mogelijk. Zo zijn wij kennelijk geprogrammeerd. Nu is het na-
tuurlijk ook zo dat de directe omgeving met al zijn nieuwbouwlo-
caties er ook niet leuker op wordt om te wandelen of te fietsen. 
Wij moeten maar hopen dat de stedebouwkundigen en land-
schapsarchitecten het nog een beetje leuk weten te houden. 
Ook de activiteiten van verenigingen in Het Baken hebben een zo-
merperiode. Dat komt goed uit want wellicht kan die tijd gebruikt 
worden om de parkeerplaats daar dan weer wat beter in te richten 
voor zijn eigenlijke doel: parkeren van auto’s en niet voor de op-
slag van allerlei bouwmaterialen en schaftketens waardoor bezoe-
kers van Het Baken de wijk in moeten rijden om een plekje te zoe-
ken voor hun auto. 
Voor onze bewonersvereniging betekent het dat het materiaalbe-
heer weer een poosje dicht zal zijn. Leo, Dirk en Sjaak willen een 
paar weken met vakantie. Daar staat tegenover dat een behoorlij-
ke groep mensen ook in de vakantie druk bezig is met de organi-
satie van ons jubileumfeest. Voor zover ik dat weet wordt het een 
verrassend programma. Noteer dus maar alvast: 20 september, 
groot feest dat ´s ochtends begint en ´s avonds wordt af-
gesloten met een daverend feest. Wordt vervolgd!! 
Harry Junggeburt 
voorzitter 
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Van de redactie 

Voor u ligt het tweede wijkblad van 2008. Een wijkblad met veel in-
formatie over de wijk en activiteiten die worden georganiseerd door 
de bewonersvereniging. Inmiddels is de feestcommissie druk bezig 
met het organiseren van het feest naar aanleiding van het 30-jarig 
bestaan van onze vereniging.  
 

Let u toch vooral op de komende uitgave van het 
wijkblad die we als een feestblad uitbrengen. Deze 

uitgave wordt genummerd en is tevens uw  
lotnummer. Met de komende uitgave zijn er tijdens 

het wijkfeest mooie prijzen te winnen!! 
 
Veel plezier met het lezen. 
 
De redactie   
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Contributie 2008 

Beste MEDEBEWONER van de wijk “Koningshof”, 
Tezamen met deze editie van het wijkblad van de 
“Bewonersvereniging Koningshof” ontvangt u een acceptgirokaart 
voor: 
 A: de leden van de vereniging om hun contributie voor 2008 te 
voldoen. De contributie is op voorstel van de penningmeester vast-
gesteld op € 7,00 voor het gehele jaar, wat is aangenomen tij-
dens de algemene ledenvergadering 
 B: degenen onder u die na het inzien van ons wijkblad de vele 
voordelen zie die aan het lidmaatschap verbonden zijn, zoals het 
lenen van gereedschappen en materialen om te klussen of om een 
groot of klein evenement te organiseren. Ook bent u automatisch 
lid als uw betaling van € 7,00 is ontvangen. 
 C: degenen onder u die de vereniging willen steunen door lid te 
worden omdat ze van mening zijn dat onder leiding van de vereni-
ging vele goede zaken worden uitgevoerd, denk aan sportactivitei-
ten, kinderevenementen, wijkcontacten, computeravonden, huison-
derhoud contracten, waakhond betreffende gemeente activiteiten in 
onze wijk hetzij in uitvoering hetzij in de voorbereidingsfase, etc. 
Ook u bent automatisch lid zodra uw betaling van € 7,00 is 
ontvangen. 
 Bij voorbaat hartelijk dank voor de voortzetting van uw lidmaat-
schap of het aanmelden als lid van de bewonersvereniging. Wij ma-
ken u erop attent dat zowel huurders als huiseigenaren kun-
nen lid worden. Wij zijn géén vereniging van eigenaren! 
 Jan Zijp 
Penningmeester 
Grevelingen 14   E-mailadres: jzijp@kabelfoon.nl   (onderwerp van 
uw mail: Contributie 2008) 
 P.S. Als betalingskenmerk a.u.b., naast “contributie 2008”, uw 
straat en huisnummer vermelden, omdat deze gegevens noodzake-
lijk zijn voor de correcte verwerking in de ledenlijst van uw contri-
butiebetaling over 2008. 
Rekeningnummers: Postbank: 3531985      Rabobank:   
3544.12.248 
De contributieverhoging van € 6,00 per jaar naar € 7,00 per jaar is 
noodzakelijk om ook in de nabije toekomst de bestemmingsreser-
ves, zoals vermeld in het financieel jaaroverzicht, op het noodzake-
lijke niveau te houden. 
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Koningshof volleybaltoernooi 2008 

Op 30 maart jl ,is weer de jaarlijkse editie van het Koningshof-
volleybaltoernooi gehouden. Dit jaar waren er negen deelnemen-
de teams, waardoor iedereen acht wedstrijden moest spelen. Het 
was voor het eerst dat de bewonersvereniging zelf met een team 
meedeed. Wij hadden de lat niet zo hoog gelegd. Onze voorzitter, 
die een aantal decennia al niet meer had gevolleybald, had ons 
een duidelijke doelstelling opgedragen: laatste worden! De doel-
stelling is helaas niet gelukt. In de onderlinge partij tegen de da-
mes van het Koningshof bleken wij iets sterker te zijn, waardoor 
de bewonersvereniging als voorlaatste eindigde.  Hiermee bleef 
“Koningshof” wel de rode lantaarndrager van het toernooi. 
Veel interessanter was natuurlijk de strijd om de bovenste plaats. 
En spannend was het dit jaar! Het ging tussen drie teams, te we-
ten Wispex, T-Rex en het brandweerteam “Steeds Paraat”. In de 
onderlinge partijen was het verschil in de eindscore niet meer dan 
drie punten. In volleybaltermen is dit helemaal niets en hadden 
deze wedstrijden gemakkelijk een andere winnaar op kunnen le-
veren. Uiteindelijk bleek het Wispex team de sterkste. Dat was 
een knappe prestatie, zeker als je bedenkt dat in 2007 Wispex op 
de laatste plaats was geëindigd. Dat heet nog eens een come 
back! 

Het sterrenteam van Wispex 
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De volledige uitslag was: 
 

1. Wispex    16 ptn 
2. T-Rex    14 ptn 
3. Steeds Paraat  12 ptn 
4. River Cracks 2  10 ptn 
5. Bergse Maatjes    8 ptn 
6. River Cracks 1    6 ptn 
7. Het Baken     4 ptn 
8. Hoe ouder hoe gekker   2 ptn 
9.  Koningshof     0 ptn 

 
Ook dit jaar was de organisatie weer voortreffelijk. Het zal even 
wennen zijn dat voortaan Wim van Wijk niet meer als voorzitter 
van de werkgroep Sport & Spel zal optreden. De personen die 
Wim hierbij ondersteunen hebben toegezegd ook in de toekomst 
te willen meehelpen aan onze sportieve activiteiten. Hoe het pre-
cies zal lopen in de toekomst weten wij niet, maar we hebben 
hierdoor goede hoop dat in ieder geval het volleybaltoernooi in de 
komende jaren gehouden zal worden. Bij de trimloop ligt dat iets 
moeilijker. Hierbij speelt het parcours ook een belangrijke rol. De 
Overgauwseweg zal regelmatig opgebroken zijn in 2008. Met de 
komst van de wijken Keizershof en Tuindershof is de kans groot 
dat het huidige parcours niet meer gebruikt kan worden. Een 
goed alternatief is er eigenlijk niet. Dit betekent dat de trimloop 
ons voorlopig enige hoofdbrekens oplevert. 
 
Erik de Goede 
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Impressie Algemene Ledenvergadering 

Op 24 april hebben we onze jaarlijkse Algemene LedenVergadering 
(ALV) gehouden. Slechts twintig personen hadden de moeite genomen 
de ALV bij te wonen. Een lichtpuntje hierbij was dat er een aantal 
mensen was dat niet eerder een ALV had bijgewoond. 
De voorzitter opende de jaarvergadering met de mededeling dat 
2008 ons dertigste verenigingsjaar is, wat we niet ongemerkt voor-
bij willen laten gaan. Op 20 september zal dit met een lustrumfeest 
gevierd worden. Een lustrumcommissie is hier inmiddels druk mee 
bezig. Tijdens de ALV werden niet veel details uit de doeken gedaan, 
opdat het feestprogramma zoveel mogelijk een verrassing voor u 
blijft. Wel is het zo dat alle leeftijdscategorieën of haar trekken zul-
len komen. 
De vergadering begon, zoals gewoonlijk, met het verslag van de se-
cretaris en van de penningmeester. Ondanks de brandschade tijdens 
de nieuwjaarsnacht in onze materiaalruimte, wat leidde tot extra 
kostenpost van ongeveer € 2500,-, hebben we het boekjaar 2007 
met een positief saldo kunnen afsluiten. Dit was vooral de verdien-
ste van Leo Donck en Dirk van Reenen, die ongelofelijk veel werk 
verricht hebben bij het herstel van onze materiaalruimte. Het bijslui-
ten van een acceptgiro bij het wijkblad van juni 2007 was een suc-
ces en heeft zo’n 80 à 90 nieuwe leden opgeleverd. Wij hebben in-
middels meer dan 600 leden. Dat is overigens minder dan 60% van 
de wijk. Dus aanmelden als nieuw lid mag altijd (zie de colofon 
voorin)! 
Voor het eerst sinds vele jaren stelde het bestuur voor de contribu-
tie te verhogen. Het belangrijkste argument was dat bij de alge-
mene ledenvergadering van 2007 door de aanwezigen de suggestie 
is gedaan de contributie te verhogen. Dat is toentertijd niet op-
gevolgd, omdat het bestuur in de aankondiging van de ALV van 
2007 had voorgesteld dit niet te doen. In 2008 kon dit voorstel van 
de leden wel ingewilligd worden. Bovendien worden in 2008 extra 
kosten voorzien vanwege het uitbreiden van onze verzekeringspolis. 
Zo willen we ons materiaalbeheer extra verzekeren en de verzeker-
ing voor vrijwilligers uitbreiden. Die zijn momenteel niet verzekerd. 
Ook willen we de bestemmingsreserves, die in 2008 flink zullen ver-
minderen i.v.m. het 30-jarig lustrumfeest, weer op een hoger 
niveau brengen. 

  

Vervolg op pag 15 
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De vergadering ging akkoord met de contributieverhoging van € 1,-. 
In 2008 bedraagt de contributie daarom geen € 6,- maar € 7,- per 
jaar, zie ook het stuk van onze penningmeester in dit wijkblad. 
 
Bij de (her)verkiezing/benoeming van bestuursleden trad Wim van 
Wijk af en hij was is niet herkiesbaar. Van 2002 tot 2008 heeft Wim 
deze werkgroep getrokken. In al die jaren hadden we als bestuur 
geen omkijken naar het volleybaltoernooi en naar de trimloop. Dank-
zij Wim en zijn mede-organisatoren verliep dat altijd vlekkeloos. 
Wim, dank je wel hiervoor! Er hadden zich geen nieuwe kandidaten 
gemeld. Omdat niemand van de aanwezigen bereid was deze taak 
op zich te nemen, betekent dat het bestuur verder zal zoeken naar 
een opvolger voor Wim. 
 
Bij de rondvraag kwamen de internetproblemen van materiaalbeheer 
aan de orde. Enkele maanden hebben we problemen gehad met de 
ADSL verbinding bij ons materiaalbeheer in Het Baken. Alle pogingen 
om dit op te lossen, leken te mislukken. We hadden zelfs al een aan-
getekende brief gestuurd naar provider Pilmo waarin melding ge-
maakt werd van een eventuele ingebrekestelling. Met de derde mo-
dem, na verlaging van de snelheid (van 8 Mb/s naar 4 Mb/s) en met 
enorme hulp van Herman Stikkel is het eindelijk opgelost en kunnen 
Leo en Dirk weer bellen en gebeld worden. 
 
 Voor het volledige verslag van onze ALV verwijzen we naar onze web-
site, zie (http://www.wijk-koningshof.nl/archief.html),  
 
 Erik de Goede 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 
 
Via de website http://www.pijnacker-
nootdorp.nl/Smartsite.shtml?id=50002 (en klik rechtsboven op 
“Meldpunt Wijkbeheer”) kunt u vragen, 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 ernsti-
ge overlast, waarbij gemeentelijk handelen echt niet tot morgen 
kan wachten) kunt u bellen met de storingsdienst, tel: 015 - 369 
22 81. U kunt na de toon uw bericht inspreken. Dan wordt u terug-
gebeld. 
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Hoe het ooit begon ...deel 2 

In het vorige wijkblad heeft u kunnen lezen over het allereerste be-
gin van onze bewonersvereniging. Zo was er in 1978 een commis-
sie die onderzocht heeft of het wel zin had om een bewonersvereni-
ging te hebben. Deze commissie kwam met een zeer positief ant-
woord. Nu ik inmiddels met veel plezier zo’n vijftig wijkbladen van 
de periode 1978 t/m 1991 heb doorgelezen, moet ik concluderen 
dat die conclusie volkomen terecht was. Met grote bewondering 
heb ik gelezen wat er vooral de eerste tien jaar allemaal verricht is 
door de bewonersvereniging. Ieder jaar een wijkfeest, wat elke 
keer weer een enorme voorbereiding vergde. Ieder jaar een volley-
baltoernooi, een trimloop en een enorme diversiteit aan cursussen. 
Vaak werden er wel tien of meer verschillende cursussen gegeven, 
waar iedere week meer dan 100 personen aan deelnamen Als je 
onze beginjaren in een paar woorden zou moeten samenvatten, 
dan is dit ronduit “super, super, super!”. Heel veel mensen droegen 
hun steentje bij. Als iemand stopte, dan stonden er altijd wel ande-
ren op die kwamen helpen.  
 
Bij de wijkfeesten las ik op een gegeven moment dat er 2500 be-
langstellenden waren. Ik dacht dat het een typefout was en dat er 
een nulletje te veel stond. Toen er in het daaropvolgende jaar weer 
over 2500 aanwezigen werd gesproken, wist ik dat het niet het ge-
val was. Ongelofelijk zo’n aantal. Na het groots gevierde 10-jarig 
jubileum in 1988 trad er toch iets van ‘beginnende metaalmoeheid” 
op bij het bestuur en alle vrijwilligers. De bestuur- en werkgroepen-
leden, met vaak toch een kleine “harde kern”, hadden moeite om 
zich steeds maar weer op te laden, met name voor een wijkfeest. 
1979 was dan ook het eerste jaar waarin geen wijkfeest is gehou-
den. Vanaf december 1988, dus vlak na het 10-jarige feest, waren 
de wijkbladen een stuk dunner en met veel minder inhoud over de 
wijk. Een paar jaar later veranderde dat weer en werd het met veel 
extra enthousiasme weer opgepakt. 
 
Een aantal van de onderwerpen die ik gelezen heb, wil ik u niet 
onthouden. Degenen die al lang in de wijk wonen, zullen zich dat 
wellicht nog kunnen herinneren. Daarom komt het in de vorm van 
“wist u dat?” 
 

Zie pag 18 
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Wist u dat: in 1981 al gesproken werd over een jeugdhonk aan 
het einde van de Rivierenlaan? In 1984 werd overwogen om 
een jeugdhonk bij Het Baken te maken. Uiteindelijk is dit niet 
doorgegaan, omdat in 1985 elders in Pijnacker een jeugdhonk 
geopend werd. Het wijkblad vermeldt niet waar. NB. Welk 
jeugdhonk werd hier bedoeld, want bijvoorbeeld de Trucker 
bestaat al 35 jaar en is dus van voor 1985? 

Wist u dat: er in 1982 een aparte werkgroep was opgericht bin-
nen de bewonersvereniging Koningshof om de aanleg van de 
wijk Klapwijk tegen te gaan? Een belangrijk argument was 
dat Pijnacker “geen groeigemeente” is. Nu weten we dat het 
anders is gelopen. Bijvoorbeeld eind 2004 had onze gemeen-
te al zo’n 40.000 inwoners. 

Wist u dat: er al in 1982 een snelheidscontrole gehouden is in 
wijk? Door alle jaren heen lees je met enige regelmaat in de 
wijkbladen over te hard rijdende auto’s en over parkeerpro-
blemen in de wijk. Bij snelheidscontrole werd overigens een 
maximum snelheid gemeten van (slechts!) 40 km/uur. Wisten 
de bewoners soms van de controle? 

Wist u dat: in de beginjaren de wijkagent of de politie regelmatig 
een stukje schreef in het wijkblad? 

Wist u dat: Leo Donck in 1984 begonnen is met materiaaluitleen? 
Spelletjes zoals het rad van avontuur en de grote sjoelbak 
bestonden toen al. Het materiaaluitleen was eerst bij Leo 
thuis en is daarna verhuisd naar de parkeergarage onder Het 
Baken. Volgend jaar, dus in 2009, doet Leo dit 25 jaar! 

Wist u dat: in maart 1985 in het wijkblad stond dat over een half 
jaar (dus september 1985) het tracé van de N470 definitief 
bekend zou zijn? Dat is uiteindelijk niet een half jaar, maar 
zo’n 25 jaar geworden. In de toekomst kijken is natuurlijk 
bijzonder lastig, maar een factor vijftig miszitten is wel erg 
veel. In die tijd heette het niet de N470 maar de S53, met de 
“S” van “secundaire weg”. In een wijkblad van vijf jaar later 
(1990) stond een plaatje met een definitief(?) tracé. Het 
thans definitieve tracé bij Koningshof is daar niet of nauwe-
lijks in te herkennen. 

Wist u dat: er in 1986 een enquête is gehouden naar de wense-
lijkheid van een wijkwinkel? 80% antwoordde met “ja”. Uit-
eindelijk is het niet doorgegaan, omdat in 1987 bleek dat Al-
bert Heyn ging uitbreiden. 

 
 



12 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Wist u dat; de bewonersvereniging Koningshof twee keer heeft meegedaan 
aan het radioprogramma Hersengymnastiek? Dat was in 1986 en in 
1987. Met een bus vol, inclusief supporters, toog men naar de AVRO 
studio’s. De score was erg goed. In 1986 maarliefst 60% van de vra-
gen goed, wat de vijfde plaats betekende in eindrangschikking over 
het seizoen 86/87. Het jaar daarop was de score 70%. In het team, 
bestaande uit tien knappe koppen, zaten o.a. ons erelid Pieter Kuip en 
Piet Hoogland, die vroeger vele jaren penningmeester is geweest en 
nu al jaren in de kascommissie zit. Hans Labrand kreeg overigens een 
eervolle vermelding, omdat hij alle muziekvragen goed wist te beant-
woorden. Aan het einde van dit stuk staan een aantal vragen. 

Wist u dat; in 1986 de gemeente een gelijkvloerse spoorwegovergang wil-
de aanleggen van de Oranjelaan naar de Klapwijkseweg? De bewo-
nersvereniging maakte bezwaar en vroeg om kwantitatieve gegevens 
over de verkeersstromen in Pijnacker. Dat deed mij denken aan de 
huidige verkeersproblematiek in onze gemeente, waarbij verkeersmo-
dellen ook een rol spelen bij de discussie over de verbindingsweg van 
de N470 naar de Europalaan. Na 1,5 jaar had de bewonersvereniging 
overigens nog geen reactie van de gemeente ontvangen. Blijkbaar is 
het toch wel goed gekomen, want uiteindelijk er is een ongelijkvloerse 
fietstunnel naar Klapwijk aangelegd. 

Wist u dat; in 1988 de halve marathon meer dan 100 deelnemers kende? 
Vrijwel ieder jaar werd er, tijdens het wijkfeest, een trimloop georgani-
seerd. De afstanden waren 1,5 km, 5 km, 10 km en de halve mara-
thon. 

Wist u dat; er tijdens het groots opgezette 10-jarig wijkfeest in 1978 er 
ook een versierde fietstocht was? De stoet van versierde fietsers werd 
voorafgegaan door een Woefdram-auto. Ik had geen idee wat dat was 
en heb het met Google opgezocht. Woefdram was een personage in de 
toen erg populaire Fabeltjeskrant. De Woefdram-auto verscheen veel 
te laat, waardoor de fietstocht een half uur later begon. Tijdens de rit 
had de Woefdram-auto nogal haast. Zoveel haast zelfs, dat de kinder-
tjes met geen mogelijkheid de auto konden bijhouden. Eenmaal terug 
aangekomen op het feestterrein was de Woefdram-auto in geen velden 
of wegen meer te bekennen (NB. Waarschijnlijk allang weer thuis), 
waarna de kinderen zelfs moesten uitzoeken bij wie ze zich moesten 
melden. 

Wist u dat; bij het 10-jarig jubileumfeest de hoofdprijs van de loterij een 
naaimachime was ter waarde van GLD 1700,-? En half jaar later stond 
er een oproep in het wijkblad dat de hoofdprijs nog niet was opge-
haald! 

Wist u dat; in wijkblad van 1991 melding wordt gemaakt van het koperen 
bestaan van de buurtvereniging De Katwijkerbuurt. Dit betekent dat 
De Katwijkerbuurt vrijwel even oud (of “jong”?) is als onze bewoners-
vereniging. 

 
 Erik de Goede 
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Kleurplaat 
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Op vier zondagen in september (7, 14, 21 en 28) organiseren de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), de Vereniging voor natuur- 
en milieu-educatie (IVN), Midden-Delfland Vereniging (MDV), Natuur en Milieu 
Pijnacker (NMP) de Natuur4daagse Delfland. De deelnemers maken tijdens 
deze wandelingen kennis met het landschap en de natuur in en rond Delft. 
De routes zijn tussen de 5 - 8 km met een mogelijkheid tot verlenging voor 
de deelnemers. De starttijd is tussen 10:00 en 12:00 uur, de aankomsttijd 
tussen 12 :00 en 15:00 uur. 
De Natuur4daagse kent vier verschillende trajecten die elk in aan ander ge-
bied zijn uitgezet. In totaal zijn er vier vertrekpunten. Iedere deelnemende 
vereniging zorgt voor een eigen traject. In elke route is een kraam aanwezig 
van de organiserende vereniging. 
De deelnemers lopen de route op eigen gelegenheid en ontvangen hiervoor 
een routebeschrijving die de nodige informatie bevat van de het landschap en 
de natuur langs de route. 
Iedere deelnemer ontvangt een deelnemerskaart, deze wordt op een stempel-
post afgestempeld. De deelnemer die drie routes loopt ontvangt een herinne-
ring; dit na afloop van de vierde route. 
De data en startpunten: 
 
7/9, Bieslandse Bos, Bieslandhoeve, Bieslandseweg 1, 2645 BM Delfgauw 
14/9, ’t Woudt, MDV, koffiehuis De Hooiberg,  't Woudt 15, 2636 HD Schipluiden 
21/9, Balij, NMP, sportcentrum de Viergang, Sportlaan 1b, 2641 AZ Pijnacker 
28/9, Centrum Delft, KNNV, Botanische Tuin, Poortlandplein 6, 2628 BM Delft 
 
De uitgezette wandelroutes zijn te verkrijgen bij de startpunten voor 3 euro. 
Alle vier de routes zijn voor 8 euro bij het startpunt te koop. 
Het is de derde keer dat de Natuur4daagse Delfland wordt georganiseerd. De 
reacties van de deelnemers van vorig jaar waren een stimulans om deze serie 
wandelingen weer te organiseren. 
Wat is en doet de KNNV 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft is de 
natuurvereniging voor Delfland (de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland, en de gebieden Sion, Wilhelmina-
park, Elsenburgerbos (Rijswijk) en Ypenburg (Den Haag). De natuurvereni-
ging probeert de inwoners van Delfland enthousiast te maken voor de 3 N’s: 
natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. 
 
 De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activi-
teiten zoals inventarisaties, excursies, lezingen, cursussen en natuurbescher-
mingsactiviteiten en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of be-
dreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als het 
gaat om bijvoorbeeld het knotten van wilgen en het begeleiden van de pad-
dentrek. Meer informatie is te vinden op de website: 
www.knnv.nl/afd.RegioDelft 

Vooraankondiging Natuur4Daagse Delfland 2008 
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PS. Hierbij een aantal Hersengymnastiek-vragen: 

Welke vrucht is voor 4/5-de deel een traliewerk in een paardestal? 
Wat is de wetenschappelijke naam van het strottehoofd? 
Welke vogel is het anagram van een veelvoud van 12? 
Wat is de zuidelijkst gelegen hoofdstad van een Europees land? 
Wat is het laatste jaartal waarin geen van de kwadraten 0, 1, 4 of 
9 voorkwam? (Let wel, gerekend vanaf 1987 en niet vanaf 2007!) 

STROOKJE NIEUWE LEDEN 
Ja ik word lid van de bewonersvereniging Koningshof 
Naam:……………………………………………………… ………… 
Voorletters:……………………………………………….…………. 
Adres:…………...…………………………………………….……… 
Postcode/ huisnummer:……..…………................... 
Plaats:…………...…………………………………………….……… 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
E-mail……………………………………..…………………………... 
 
Handtekening:……………..…………..Datum:…………….. 
 
(kosten per kalenderjaar € 7.00) 
 
Inleveren bij secretariaat: Geesterwijk 4 
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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 Rowito uit Numansdorp (tel. 0186-681377, 
tussen 16:30 en 19:30 uur). 
Dit bedrijf is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 
2008 is € 19,- voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, ad-
ministratiekosten en voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal 
heeft, wat overigens niet vaak voorkomt, dan zijn de kosten € 
13,50. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in on-
derling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven zullen overi-
gens ook in 2009 en in 2010 van toepassing zijn, omdat eens in de 
drie jaar de tarieven worden aangepast. 
U dient zelf contact op te nemen met dit bedrijf, 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 Rowito. 
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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 ad-
vertentie in het wijkblad).  
Door Verbakel Gas Service kunt u een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. 
Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onder-
houdscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er 
jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) ver-
holpen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden, wat 
altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkosten worden 
niet in rekening gebracht. Voor 2008 zijn de kosten als volgt: 

Prijzen in 2008, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de  
Bewonersvereniging 

Voor 
niet-
leden 

Onderhoudscontract € 73,55 € 84,30 

Onderhoudsbeurt € 38,60 € 51,50 

Mechanische 
ventilatie onderhoud 

€ 24,30 € 27,00 

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, 
welke € 7,- bedraagt.  
 
 Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoor-
steenveger, kijk dan bij onze adverteerders ! 
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MATERIAALBEHEER 
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 
 

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid Voor het gebruik van de geleende materialen 

BARBECUE € 3,50   RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

BRANDWEERHUISJES € 5,00   RAD van AVONTUUR BOEKJE € 7,50  

DOELSCHOPPEN € 10,00   RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00   SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 3,00  

Dr BIBBER € 5,00   SCHIETKAST               (automatisch) incl 1 BUKS € 30,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00   SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE 1 (met microfoon) € 30,00   SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GELUIDSINSTALLATIE 2 € 25,00   SCHOMMELBOOT € 10,00  

GOLFSPEL € 25,00   SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00   SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAART SPEL € 7,00   SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KAASSPEL € 10,00   STELTEN € 5,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) € 25,00   TREINTJE € 50,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand € 35,00   VIER op een RIJ € 10,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00   VIS SPEL € 5,00  

KINDER RAD van AVONTUUR € 5,00   VLAGGEN € 5,00  

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 4,50   RAD van AVONTUUR € 10,00  

KOP van JUT € 50,00   SUIKERSPIN (incl 100 stokjes en suiker) € 50,00  

KRAMEN € 12,50   SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

MEGAFOON € 5,50   SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00   PARTY TENT € 20,00  

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 
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UITLEEN 

 BORG   BORG 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00   HOGEDRUKSLANG € 25,00  

LADDER € 25,00   GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00  

SLEGGER € 15,00   KRUIWAGEN € 15,00  

STEEKWAGEN € 15,00   TAPIJTREINIGER * € 35,00  

BEHANGAFSTOMER € 25,00   BEHANGPLAKTAFEL € 15,00  

ROLSTEIGER € 100,00   KAMERSTIJGER € 25,00  

LIJMKLEMMEN € 15,00   BETONBOORMACHINE ** € 35,00  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00   PLAFONDSTEUNEN € 15,00  

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00   PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00  

OOIEVAAR € 20,00     

* AFNAME ZEEP VERPLICHT   ** BESCHADIGDE BOREN BETALEN  

*** € 2,50 SLIJTAGE     

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

Voor het gebruik van de geleende of gehuurde materialen 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Openingstijden papiercontainer 
Op zaterdag en zondag is de papiercontainer geopend  
van  10:00 uur tot 20:00 uur; 
Op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer geopend  
van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
Let wel, in het weekeind is de papiercontainer in principe niet voor 
10:00 uur geopend! 

Materiaalbeer is gesloten op 2 en 11 juli 
De materiaalbeheerders  
zijn op vakantie van 11 t/m 24 augustus 


