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Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
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www.wijk-koningshof.nl 
info@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:  
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Internetsite 
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Werkgroep Jeugd 

Sylvia van Reenen 06-53497329 
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Werkgroep wijkontwikkeling en 

milieu 

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

vacature 
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sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  

Magazijn (369 66 05) 

open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 
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Dirk van Reenen (06 42622292) 
materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl 

leodonck@scarlet.nl 

Woningen 

Anneke Haak 
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Zomerzon 

De afgelopen weken waren koud en nat. Het was duidelijk aan ieder-
een te merken dat we wat zon en warmte nodig hadden. Gelukkig 
laat juni weer een paar mooie dagen zien. Je merkt dan gelijk dat 
iedereen het leven ook wat positiever benadert. Het heeft lang ge-
duurd voor wij weer konden genieten van lange zonnige avonden en 
de geur van roosterend vlees op de barbecue, bij jezelf of bij de bu-
ren. 
 

Ik ben ook extra vrolijk deze keer, want ik mag nog een termijn uw 
voorzitter zijn van de bewonersvereniging. Ik dank u allen voor het 
vertrouwen dat u daarmee aangeeft. De opkomst op de jaarvergade-
ring was helaas wat pover. Dit geeft wellicht aan dat iedereen het erg 
druk heeft, of dat u erg tevreden bent met de manier waarop alle 
vrijwilligers van de bewonersvereniging zich voor u inzetten. 
 

Ondanks alle drukke agenda’s vraag ik u hierbij om nu al rekening te 
houden met de verjaardag van uw bewonersvereniging. We worden 
dit jaar 35 jaar en dat gaan we vieren op 21 september van 15.00 
uur tot 19.00 uur. Het Koningshoffeest vindt plaats op het grasveld 
voor Het Baken. Een ander belangrijk onderwerp is de start van het 
wijktoezicht in Koningshof op maandag 8 juli a.s. 
 

Begin juni werd onze wijk bezocht door een delegatie van de VVD. 
Met deze delegatie is door de wijk gefietst en zijn positieve punten en 
verbeterpunten aan hen getoond. Het was ook erg leuk om met hen 
langs de ecologische zone te fietsen. Ik vind het prettig om te zien 
dat politieke partijen op deze wijze belangstelling tonen voor de wij-
ken in de gemeente en juich het toe dat men zelfs erop uit trekt om 
zich bekend te maken met de praktijk in de woonwijken. 
 

Ik wens u een zonnige zomer, met een mooie vakantie en hoop u al-
len te zien op onze verjaardag op 21 september! 
 

Meindert Wiersma 
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Contributie 2013, niet vergeten! 
Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om uw 
contributie 2013 te voldoen. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen 
om lid te worden door het voldoen van een betaling van de jaarcontributie 
van € 7,-. Net zoals in voorgaande jaren wordt er geen acceptgiro ver-
strekt omdat de kosten hiervan te hoog zijn. In de praktijk maakt meer 
dan 90% van de mensen de contributie over door middel van elektronisch 
betalen. Leden die niet bekend zijn met het elektronisch betalen, kunnen 
het geld betalen door een zelfgeschreven bankgiroformulier in te leveren 
bij de bank. 
 

Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen neemt u dan alstublieft even de 
moeite om dit te melden door een mail of een briefje te sturen. Wacht dus 
niet op een betalingsherinnering. Hiermee doet u mij een groot plezier! 
 

Ook in 2013 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje beschik-
baar worden gesteld. Het gaat om een leuk en praktisch cadeautje. Ook 
nieuwe leden komen in aanmerking voor dit presentje. De distributie van 
deze gadgets zal plaatsvinden na de zomervakantie, tegelijkertijd met het 
uitdelen van de herinneringsverzoeken van de leden die op dat moment 
nog niet betaald hebben. 
 

In 2012 hebben van de 692 betalende leden 575 gezinnen op tijd betaald. 
Zij ontvingen een handig met notitieblokje met pen. Het aantal leden dat 
op tijd betaald heeft, is daarmee gestegen met 40 ten opzichte van het 
voorgaande jaar. In totaal hebben 101 leden in 2012 te laat betaald. Jam-
mer, het bezorgen van gadgets is veel makkelijker en leuker dan het prin-
ten en bezorgen van aanmaningen. Tot slot wil ik nog de nadruk leggen op 
het belang van het meegeven van een goede omschrijving. Na ontvangst 
van de contributies kan ik de ontvangstgegevens exporteren naar EXCEL. 
Door automatisch te sorteren op omschrijving lukt het om de ledenlijst vlot 
bij te werken. Het is daarom van belang dat uw omschrijving begint met 
uw straatnaam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie 
2013” en/of uw naam mogen wel maar dit is overbodige informatie: In alle 
gevallen zie ik bij uw betaling namelijk de naam van de rekeninghouder die 
de betaling heeft verricht en bij een ontvangst van € 7,- weet ik dat het 
om uw contributie voor 2013 gaat. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw be-
taling, 
 

Wim Langelaan  (Penningmeester van Bewonersvereniging Koningshof) 
Serijnenhof 16, 
E-mail adres:  penningmeester@wijk-koningshof.nl 
 

 



www.wijk-koningshof.nl  7 

 

Nieuw webteam stelt zich voor 

Hiernaast een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om 
uw contributie in 2013 te voldoen: 
 

Bedrag          : € 7,- 
Gironummer : 35 31 985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 

Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer 

Wij wonen nu iets meer dan drie jaar met veel plezier aan de Rivie-
renlaan 158. Begin dit jaar zagen wij de vacature voor webmaster 
voor de website van de wijkvereniging in het wijkblad. Aangezien wij 
beide ervaring hebben in de ‘online wereld’, leek dit wel een mooi 
klusje voor ons. Sinds een aantal weken zorgen wij voor de website 
www.wijk-koningshof.nl. Wij gaan ervoor zorgen dat de website nog 
aantrekkelijker wordt en hopen veel bewoners op de website te ver-
welkomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas (29) is werkzaam als IT-consultant bij BOW-ICT en zit op het mo-
ment gedetacheerd bij Aegon. Daarnaast is hij actief vrijwilliger bij de 
Trucker. In zijn vrije tijd houdt hij van creatief klussen, badmintonnen 
en het spelen van een potje Risk. Michelle (25) werkt als webmaster 
bij PANGAEA Internet Marketing en loopt graag hard. Samen stappen 
wij ook op de racefiets en gaan we graag op (wintersport-)vakantie. 
 
Bas Lijster en Michelle de Lange 
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Wijkontwikkeling 

Wij wonen in een levendige wijk en daarom zijn er ook voor deze 
nieuwsbrief weer een aantal zaken te melden. Elders in het wijkblad 
staat een afzonderlijk bericht over fase 5 van de herinrichting van Ko-
ningshof. Naast het grote is ook het kleine onderhoud in de wijk belang-
rijk. De bruggetjes zijn daarbij op dit moment een aandachtspunt. Ge-
lukkig zijn deze door het vervangen van verrotte planken weer veilig. 
Wij hebben erop aangedrongen dat ze ook nog een keer een schoon-
maak- en verfbeurt krijgen voordat de bruggetjes over enige jaren door 
nieuwe zullen worden vervangen. 
 

De situatie bij het milieuparkje bij Het Baken bleek nog steeds niet zoals 
deze moest zijn. Wij zijn als bewonersvereniging daarom in de pen ge-
klommen om op verbetering aan te dringen door het vaker legen van de 
bestaande twee containers voor plastic afval bij Het Baken, of door het 
bijplaatsen van een derde. Onze brief is nog niet beantwoord, maar we 
hebben de indruk dat nu met grotere frequentie wordt geleegd. 
 

De bij RandstadRail betrokken gemeenten hebben onlangs aan een on-
derzoeksbureau de opdracht verleend om de geluidsoverlast systema-
tisch te gaan meten. Wij verwachten dat dit onderzoek aanwijzingen zal 
opleveren voor te nemen maatregen. Een andere vorm van (geluids-)
overlast wordt op het ogenblik veroorzaakt door hangjongeren op het 
nieuw ingerichte speelveldje bij de Zaan. Op verzoek van de omwonen-
den hebben we als bewonersvereniging de gemeente daarop gewezen 
en gevraagd om naar een oplossing te zoeken. 
 

Overleg van de bewonersvereniging en ‘Popelenburgers’ met de ge-
meente heeft ertoe geleid dat in twee stappen de rood-witte hekjes bij 
de ‘Frotterbrug’ zijn weggehaald. De situatie op het voetpad is daardoor 
verbeterd. Volgens omwonenden is daardoor nu wel een zorgpunt dat 
auto’s in het bijzonder in de nacht misbruik maken van het bruggetje. 
Daarom is het laatste woord hierover nog niet gezegd. In overleg met 
alle betrokkenen zal er naar een passende oplossing gezocht moeten 
worden. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 
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Koningshoffeest op 21 september 
Het Koningshoffeest ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan 

van de Bewonersvereniging Koningshof krijgt al aardig vorm. 

Op zaterdag 21 september 2013 is er voor alle leeftijden wel 

iets te beleven voor sporthal Het Baken. 
 

Zoals in het vorige wijkblad is aangekondigd organiseren we dit jaar 
weer een feest. Het Koninghoffeest. Dit feest moet voor iedereen iets 
te bieden hebben. Voor jong en oud. Het programma is al bijna hele-
maal rond. Zo zal er een kinderrommelmarkt komen. U moet zich 
hiervoor wel opgeven, want er zijn maar een beperkt aantal stand-
plaatsen beschikbaar. Houd daarom de speciale uitgave van het wijk-
blad begin september in de gaten! 
 

Verder zijn er verschillende activiteiten voor de kinderen. Een tipje 
van de sluier: voor de kleinsten een poppenkastvoorstelling en voor 
de ouderen een stormbaan. De speelotheek zal ook meewerken aan 
deze dag. Zij zijn die middag extra open en zullen diverse spullen bui-
ten neerzetten. Ook aan de volwassenen wordt gedacht. Er zal een 
buitenbar zijn voor een hapje en een drankje. Daarbij zijn we ook nog 
bezig met muzikale aankleding gedurende de dag. Meer hierover in 
het volgende wijkblad. 
 

Heeft u zaterdag 21 september van 15:00 – 19:00 uur al in uw 
agenda genoteerd? 
 

Paul Geluk             
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Impressie algemene ledenvergadering 

Op 23 april is onze algemene ledenvergadering gehouden. De op-
komst van 17 personen was helaas lager dan ooit. Kwam dit door het 
ontbreken van een presentatie na afloop van de algemene ledenver-
gadering? Of door de Champions League halve finale voetbalwedstrijd 
op TV? Of loopt alles op rolletjes in onze wijk waardoor er mogelijk 
weinig te bespreken is? Wij zullen het niet weten. 
 

In eerste instantie hadden wij met wijkagent Ad van Houdt een pre-
sentatie over ‘veiligheid in de wijk’ afgesproken. Door alle aandacht 
voor dit onderwerp in het kader van het wijktoezicht (zie elders in dit 
wijkblad) hadden wij in onderling overleg afgesproken deze presenta-
tie te laten vervallen. 
 

De standaardonderwerpen werden snel afgehandeld tijdens de leden-
vergadering. De meeste aandacht was er voor de financiën en een 
mogelijke contributieverhoging. In 2013 voorzien wij een tekort van € 
2500,-, wat vooral te maken heeft met de kosten van het lustrum-
feest (€ 4000,-). De vergadering stelde voor de contributie te verho-
gen om dit tekort op te vangen. Het bestuur was van mening dat het 
tekort in 2013 als een eenmalige uitgave gezien zou moeten worden. 
In de afgelopen jaren hebben wij hiervoor € 1000,- per jaar gespaard, 
wat wij in 2013 gaan uitgeven. Zonder wijkfeest zou er een begro-
tingsoverschot zijn. De vergadering ging daarom akkoord de contribu-
tie niet te verhogen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door het bestuur is wel alvast een contributieverhoging aangekondigd 
als in de komende jaren de subsidie flink zal verminderen. In het nog 
goed te keuren nieuwe subsidiebeleidskader van de gemeente staat 
dat onze bewonersvereniging in 2014 50% van de huidige subsidie zal 
ontvangen en vanaf 2015 niets meer. Als dit subsidiebeleidskader zal 
worden goedgekeurd, dan zullen wij gedwongen zijn dit via een con-
tributieverhoging te compenseren. 
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Het hoogtepunt van de algemene ledenvergadering zat aan het eind. 
De vergadering ging met veel enthousiasme akkoord met het voorstel 
van het bestuur om Leo Donck en Dirk van Reenen tot erelid te 

benoemen! Leo is vanaf de oprichting in 1978 actief voor onze vereni-
ging en Dirk is sinds 1991 betrokken bij het 
materiaalbeheer. Aan Leo en Dirk werd ver-
volgens een oorkonde uitgereikt, zoals op de 

foto te zien is. Hiermee heeft onze bewoners-
vereniging nu vijf ereleden. In het verleden 
zijn Frits Gosses (diverse functies, overleden 
in 2005), Piet Kuip (wijkontwikkeling, overle-

den in 2007) en Eep van Dijk (12,5 jaar pen-
ningmeester) tot erelid benoemd. 
 

De notulen van de algemene ledenvergade-
ring vindt u op onze website http://www.wijk
-koningshof.nl. 
 

Erik de Goede 

Fase 5: Peizerdiep, Rivierenlaan,Oosterdiep  

en Krammer 

De volgende fase van het vervangen van de riolering en het herinrichten 
van de openbare ruimte in onze wijk begint er nu echt aan te komen. 
Kort geleden werd door de gemeente Nieuwsbrief Koningshof nummer 4 
verspreid met nadere informatie daarover. Het gebied dat wordt om-
zoomd door Peizerdiep, Rivierenlaan, Oosterdiep en Krammer is aan de 
beurt. De planning is dat september a.s. schetsontwerpen zullen worden 
voorgelegd aan de bewoners. Rond de jaarwisseling zou dan het ‘echte 
werk’ kunnen beginnen. Bijzondere aandachtspunten zullen naar ver-
wachting zijn: de parkeerplaatsen, het groen, de speelplaats tussen Pei-
zerdiep en Rivierenlaan en de inrichting van het Oosterdiep. 
 

De gemeente wil tijdens fase 5 overleggen met de bewonersvereniging. 
De werkgroep Wijkontwikkeling wil daarvoor graag versterking met een 
aantal contactpersonen die wonen in het gebied dat opnieuw zal worden 
ingericht. Wie daarvoor belangstelling heeft, wordt langs  
deze weg gevraagd zich met een korte motivatie te melden bij 
 steven.duursma@xs4all.nl  In september a.s. zal de gemeente een bij-
eenkomst voor alle bewoners in dit gebied organiseren.  
 

Steven Duursma en Paul van Winden 
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Kerkweg 41 Pijnacker 
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Wijkactie vernieuwen van voegwerk 

De wijkactie ‘vernieuwen van voegwerk’ loopt inmiddels zo’n twee 
maanden. Deze actie is inmiddels groter geworden, omdat tal van per-
sonen zich rechtstreeks bij het bedrijf Van der Bijl Voegwerken Den 
Haag (http://www.werkspot.nl/profiel/j-c-van-der-bijl-voegbedrijf) 
hebben gemeld. Als bewonersvereniging nemen wij met enige regel-
maat contact op met Van der Bijl om de voortgang te monitoren. 
 

In april liep het redelijk voorspoedig, maar mede door het koude weer 
was in mei de voortgang min-
der. Inmiddels is het weer opge-
knapt en wordt er, in principe, in 
twee ploegen gewerkt. Hierdoor 
kan de ene ploeg boren en de 
andere groep voegen. Op deze 
manier tracht Van der Bijl zo 
efficiënt mogelijk te werken. Eén 
á twee weken voordat de werk-
zaamheden zullen starten, ont-
vangt u een telefoontje van  Van 
der Bijl. 
 

Wij hebben de indruk dat de 
werkzaamheden netjes worden uitgevoerd. De hiervoor afgesproken 
prijs is bijzonder laag. Wij blijven alert op de communicatie tussen 
Van der Bijl en bewoners. Dit neemt niet weg dat onze overall beoor-
deling is dat het redelijk tot goed loopt. 
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Start wijktoezicht Koningshof op 8 juli 

In navolging van het wijktoezicht in Klapwijk zal ook in onze wijk ge-
start worden met wijktoezicht. Bij wijktoezicht leveren bewoners als 
‘extra ogen en oren in de wijk’ zelf een actieve bijdrage aan de veilig-
heid in de eigen leefomgeving. Dit doen zij door in groepjes van twee 
personen door de wijk te lopen en opvallende of verdachte zaken te 
signaleren en te melden aan de politie en de gemeente. 
 

Als eerste aanzet is op maandagavond 25 maart door de gemeente 
een informatieavond ‘veiligheid Koningshof’ gehouden. De belang-

stelling was met meer dan 100 personen overweldigend! Voor de 
pauze was er een inleiding door de burgemeester, gevolgd door een 
presentatie van de politie over o.a. inbraakcijfers en inbraakpreven-
tietips. Het tweede deel van de avond was gewijd aan wijktoezicht. 

Na een introductie door de bewonersvereniging Koningshof werd door 
de wijktoezichtcoördinator Rik Hospers op een enthousiaste manier 
verslag gedaan van de bevindingen in Klapwijk. Geïnteresseerden 
konden zich aan het einde van de avond aanmelden. Inmiddels heb-

ben al meer dan 25 personen dit gedaan. Ongeveer de helft heeft 
aangegeven als wijktoezichthouder door de wijk te willen lopen; de 
andere helft heeft aangegeven daarin geïnteresseerd te zijn. 
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Sindsdien lijkt er weinig gebeurd te zijn, maar schijn bedriegt. In de 
afgelopen periode is o.a. hard gewerkt aan een nieuw en beter wer-
kend softwaresysteem voor wijktoezicht. Wijktoezichthouders moeten 

zich bijvoorbeeld op een zeer gebruikersvriendelijke manier kunnen 
aan- en afmelden. Dit systeem zal eind juni in Klapwijk het huidige 
systeem gaan vervangen. In Koningshof gaan wij hier ook van ge-
bruik maken. 

Tevens is in de afgelopen periode de sollicitatieprocedure naar een 
wijktoezichtcoördinator in Koningshof afgerond. Dit begon door huis-
aan-huis in Koningshof een flyer te verspreiden. Wij zijn verheugd te 
kunnen melden dat Matthijs de Boer de wijktoezichtcoördinator zal 

worden. Matthijs is gemotiveerd, heeft in Gouda al ervaring met op-
gedaan wijktoezicht en is bedreven in websites. Dat laatste is belang-
rijk, omdat het contact tussen bijvoorbeeld de wijktoezichtcoördina-
tor, wijktoezichthouders en de politie meestal via een website zal lo-

pen. Het moge duidelijk zijn dat hierbij ook aan de beveiliging van de 
informatie op de website gedacht is.   

 

De volgende stap is dat op maandag 8 juli het wijktoezicht in Ko-

ningshof zal starten met een instructieavond voor de wijktoezicht-
houders. Deze avond zal plaatsvinden in het Bestuurscentrum van het 
gemeentehuis. Dan zal aan de wijktoezichthouders uitgelegd worden 
hoe wijktoezicht precies werkt.   

 

Het succes van het wijktoezicht in Koningshof zal vooral afhangen van 
het aantal wijktoezichthouders dat door de wijk zal lopen. Als u geïn-
teresseerd bent of meer informatie wenst, dan kunt u contact opne-

men met ons (via secretariaat@wijk-koningshof.nl). Doet u ook 
mee? 
 

Erik de Goede 
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Halloween op 26 oktober  

De werkgroep Jeugd is momenteel met een nieuwe groep van vrijwil-
ligers bezig om dit jaar weer een Halloweenfeest te organiseren. Wij 
zullen er weer iets griezeligs van maken in het Frotterbos! De datum 
is zaterdag 26 oktober. Zet die datum dus alvast vast in je telefoon, 
agenda of op de kalender. De Halloweentocht zal beginnen bij de 
scholen. De aanvangstijd zal in het volgende wijkblad en op onze web-
site bekend gemaakt worden. 
Opgeven kan via halloweenkoningshof@gmail.com 
Voor de  kleintjes willen we ook wat doen! Omdat de Halloweentocht 
op 26 oktober waarschijnlijk te griezelig is, organiseren wij voor de 
allerkleinsten een Trick-or-Treat op donderdag 31 oktober. Wij 
starten vanaf Het Baken. Wij gaan in twee groepen, van 17:00 tot 
18:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Wij willen graag dat kinderen 
zich opgeven voor Trick-or-Treat, zodat wij weten om hoeveel kin-
deren het gaat. De leeftijd voor Trick-or-Treat is 
tot 8 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken we mensen die iets willen uitdelen aan de kinderen. De 
route die we lopen : Duijvestein, Heymont, Hofzicht, Oudendijk, Oos-
terbroek, Leeuwenberg, Leyenburg, Kleinhof, Keizershof, Geerbron, 
Gravenmade en de Altena. Als u in een van deze straten woont, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven halloweenkoningshof@gmail.com. Alvast 
bedankt! Wij zouden het leuk vinden als mensen in hierboven ge-
noemde straten ook hun tuin zouden willen versieren. Dat is voor de 
kinderen wel zo leuk! 
 

Hoofdgriezels Sylvia, Paul en Anne 
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Koningshof volleybaltoernooi 

Op 24 maart heeft weer de jaarlijkse editie van het Koningshof-
volleybaltoernooi plaatsgevonden in Het Baken. Het was de 31ste keer 
in ons 35-jarige bestaan van de Bewonersvereniging Koningshof dat 
dit toernooi werd gehouden. Maar het ging vooral om de gezelligheid 
en die was er zeker ook! Er werd met veel plezier gespeeld. Er werd 
gespeeld in twee sets per wedstrijd. Dat was een leuk idee, omdat je 
in de tweede set 
“revanche” kon nemen.  
 

Uiteindelijk bleek T-Recs 
weer de sterkte en moch-
ten zijn de mooie bokaal 
weer een jaar mee naar 
huis nemen. De grote ver-
rassing was echter het 
team van de bewonersver-
eniging Koningshof. De 
tweede prijs was voor hen, 
waarbij zij de winnaars van 
vorig jaar, ‘t Zooitje, nipt 
voorbleven. Als bestuursle-
den hadden wij nooit   
gedacht zo’n hoge klassering te kunnen bereiken. Met trots zullen wij 
een jaar lang naar onze iets kleinere beker kunnen kijken. 
 

Evenals in voorgaan-
de jaren was de orga-
nisatie, die in handen 
was van Wim van 
Wijk, Jan Reijnen en 
Hans Dekker, weer 
vlekkeloos. Wim, Jan 
en Hans, dank daar-
voor! 
 

Erik de Goede 
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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 

Openingstijden papiercontainer 

Koninklijke onderscheiding voor Sylvia van Reenen-

Donck 

Het was eind april de week van de onderscheidingen. Nadat bij onze 
algemene ledenvergadering Leo Donck en Dirk van Reenen erelid wa-
ren geworden, heeft op 26 april Sylvia van Reenen-Donck een lintje 
ontvangen. Aan Sylvia is de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje 
Nassau uitgereikt! 
 

Sylvia is al zo’n 25 jaar actief voor zowel de EHBO, Jeugdland als de 
bewonersverenging. Het moge daarom duidelijk zijn dat wij het vol-
strekt eens zijn met het besluit van onze toenmalige Koningin! Voor 
meer details, zie de website van de gemeente: http://www.pijnacker-
nootdorp.nl/artikel/koninklijke-onderscheidingen-uitgereikt.htm.  
 
 
Het was ook leuk om te zien 
dat Sylvia geheel nietsver-
moedend op 26 april naar het 
Witte Paard was gelokt. Dat 
maakte de verrassing nog 
groter. Sylvia, nogmaals van 
harte gefeliciteerd! 
 

Het bestuur 
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Oostland halve marathon op 8 september 

In 2013 zal er door ons geen Koningshof trimloop georganiseerd wor-
den. Een belangrijke reden is dat een van de drie organisatoren, Mar-
tin van der Helm, gestopt is en wij nog geen opvolger voor Martin 
hebben kunnen vinden. Martin heeft ruim tien jaar meegeholpen bij 
de organisatie van onze trimloop, waarbij hij de laatste jaren 
‘hoofdorganisator’ was. Martin, bedankt voor jouw grote inzet in al die 
jaren! Wij zoeken dus een of meerdere opvolgers. Heeft u interesse? 
Dan graag contact met ons opnemen via secretariaat@wijk-
koningshof.nl. 
 
 

Dit jaar zaten wij sowieso moeilijker, omdat wij door de openstelling 
van de Tuindersweg op zoek moeten naar een ander parcours. Wij 
hadden een prachtig rondje van 3,3 km via de Overgauwseweg. Het is 
niet makkelijk om een goed alternatief te vinden. Bovendien is er dit 
jaar concurrentie van een andere trimloop. Door de gemeenten Pijn-
acker-Nootdorp en Lansingerland wordt op zondag 8 september in sa-
menwerking met het bedrijfsleven een halve marathon georganiseerd, 
zie www.halvemarathonoostland.nl. Hierbij kan ook 10 km gelopen 
worden. Deze datum ligt erg dicht bij de onze (tweede dinsdag in sep-
tember). Vanwege bovenstaande redenen hebben wij daarom moeten 
besluiten dit jaar geen Koningshof trimloop te organiseren. 
 
 

Toch zullen wij dit jaar iets aan een trimloop doen. Door de organisa-
tie van de halve marathon Oostland zijn wij benaderd om vrijwilligers 
te leveren. Daar hebben wij positief op gereageerd. De ongeveer tien 
vrijwilligers uit onze wijk die jaarlijks meehelpen bij de Koningshof 
trimloop zullen door ons benaderd worden om mee te helpen bij de 
Oostland halve marathon. Deze halve marathon start en finisht in 
Pijnacker en gaat ook door Berkel en Bergschenhoek. Het parcours 
gaat ook door Koningshof. Het ligt daarom voor de hand dat wij in on-
ze eigen wijk vrijwilligers leveren. 
 

Voor de Halve Marathon Oostland is de organisatie op zoek naar ver-
keersregelaars die het leuk vinden om tijdens het evenement mee te 
helpen. Het organisatieteam draait al op volle toeren, maar op de dag 
van de halve marathon kunnen zij heel veel handen gebruiken. Vindt 
u het leuk om uw steentje bij te dragen? Dan kunt u zich aanmelden 
via: vrijwilligers@halvemarathonoostland.nl.  

 
 

Erik de Goede 
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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. 
 

Meldpunt Leefomgeving 

Onlangs was er aan de achterkant bij Het Ba-
ken een groot gat ontstaan vanwege een lek-
kage. Op de foto ziet u de oorzaak van de lek-
kage. De regenpijp vertoonde een gat van 
een halve meter! Hierdoor kon men onder de 
fundering door in onze materiaalruimte ko-
men. Na dit aangemeld te hebben bij 
‘meldpunt leefomgeving’ is dit gat van 3 m bij 
0,5 m (!) binnen twee dagen gedicht. Dit 
geeft wederom aan hoe goed dit meldpunt 
werkt. Daarom is het niet voor niets dat wij 
elk wijkblad hier aandacht aan besteden. 
 

Als u dus vragen en/of meldingen heeft over 
zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, 
overlast, schades, aarzel dan niet om dit via ‘meldpunt leefomgeving’, 
zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl, door te geven aan de gemeente.  
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Met de VVD door de wijk 

Op zaterdag 1 juni is de VVD bij ons op bezoek geweest in Konings-
hof. Als aanloop naar de verkiezingen gaat de VVD met de fiets door 
de wijken. Wij hadden een route uitgestippeld langs twaalf locaties, 
zie de onderstaande tabel. Daarnaast hebben wij het wijktoezicht in-
gebracht, wat voor de gehele wijk van toepassing is. 

  Locatie Omschrijving 

1 Milieupark 
Het Baken 

Groot aanbod van oud papier en plastic af-
val. (Tot voor kort) te lage frequentie van 
legen van plastic afvalcontainers 

2 Oranjelaan 4 Achteruitgang van ’t Hofland 

3 Geerbron 34 Illustratie van snelle verzakkingen renovatie 
diepriool 

4 Groendaal 2 Geluidsoverlast RandstadRail 

5 Klingendaal 2 Illustratie van mooie speeltoestellen in de 
wijk 

6 Frotterbrug Voorziet duidelijk in een behoefte, maar 
overlast voor omwonenden 

7 Florapad Mooi aangelegde ecologische zone. 
Prachtig fietspad Zoetermeer-Delft 

8 Oosterdiep (brug) Toekomstige verkeersdrukte in combinatie 
met doortrekken Floralaan 

9 Regge 1 Illustratie van prima renovatie diepriool 

10 Regge 34 (brug) Illustratie van minimaal onderhoud van 
bruggen 

11 Rivierenlaan/Eem Scheuren in muren t.g.v. vrachtverkeer 
over drempels voor renovatie diepriool 

12 Het Baken 2 Rondleiding Materiaalbeheer in de garage 
van Het Baken, inclusief koffie 

  - Wijktoezicht (veiligheid in de wijk) 

Deze tabel geeft een aardig overzicht van hoe wij tegen onze wijk 
aankijken. Daarom hebben wij het in het wijkblad opgenomen. Er zijn 
veel pluspunten, maar ook een aantal verbeterpunten. Vooral deze 
verbeterpunten hebben onze aandacht. 
 
Erik de Goede 

 



www.wijk-koningshof.nl  29 

 

De koning van Pijnacker-Nootdorp en  

Koningshof  

Soms moet een wijkblad op het laatste moment volgeschreven wor-
den. Dat resulteert dan mogelijk in stukjes met een wat minder seri-
euze inhoud. Hiertoe behoort dit stukje. 
 

In het huidige kroningsjaar en met ons eigen 35-jarig jubileum in 
2013, hadden wij als bestuur ons voorgenomen iets ludieks te doen 
rondom een kroning. Onze wijk heet immers ‘Konings’hof. Het Ko-
ningshoffeest op 21 september zou daarvoor een uitgelezen moment 
geweest zijn. Een van de opties was dat een van onze vrijwilligers op 
een ludieke wijze tot koning van onze wijk gekroond zou worden. 
 

Op vrijdag 21 juni is dit idee echter door onze burgemeester door-
kruist. Bij het feest ter gelegenheid van het 25-jubileum van Sjaak 
Oudshoorn bij de Telstar, heeft onze burgemeester Sjaak benoemd tot 
Koning van Pijnacker-Nootdorp. Deze onderscheiding is hem overi-
gens van harte gegund! Twee koningen op één grondgebied lijkt ons 
geen goed idee, waardoor wij ervan af zien ook een koning te benoe-
men. Bovendien willen wij graag onze prima verstandhouding met de 
Telstar en met de eindredacteur in het bijzonder in stand houden. 
 

Koning Sjaak houdt er de nodige nevenfuncties op na. Zo is hij ook 
nog steeds Prins Carnaval in onze gemeente. Pas als hij door tijdsge-
bruik functies zou moeten neerleggen, komt misschien weer de moge-
lijkheid in beeld om iemand te benoemen. Is dit misschien iets voor 
ons 40-jarig jubileum over vijf jaar? 
 

Erik de Goede 
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Geluidsoverlast RandstadRail 

Het is enige tijd stil geweest rondom het geluidsoverlast door de 
RandstadRail. Het Stadsgewest Haaglanden had in november 2012 
besloten onderzoek te doen naar het geluid van Randstadrail. Dit was 
op verzoek van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en 
Leidschendam-Voorburg, waar inwoners klagen over geluidsoverlast 
door de Randstadrail. In onze gemeente betreft dat twee locaties, na-
melijk bij Klein Vlieland en in onze wijk. 
 

Sindsdien is het Stadsgewest Haaglanden met de voorbereidingen 
voor dit onderzoek bezig geweest. Eind mei hebben wij (eindelijk) 
weer iets gehoord. Het is bekend geworden dat het bedrijf Sensornet 
de metingen in de drie hierboven genoemde gemeenten zal gaan uit-
voeren. Het is overigens nog niet bekend op welke locatie in onze ge-
meente gemeten zal worden. Op de foto ziet u een voorbeeld van een 
meetsysteem. 
 

Wij hebben inmiddels het plan van aanpak van Sensornet ontvangen. 
Dat ziet er heel professioneel uit. Zo kunnen via het Internet de me-
tingen gevolgd worden. Sinds 2004 voert Sensornet dergelijke metin-
gen in Nederland uit, wat aan-
geeft dat zij veel ervaring heb-
ben. Wij zullen de meetcampag-
ne, die een jaar zal duren, nauw-
gezet gaan volgen. Aan het einde 
van het onderzoek moet duidelijk 
zijn welke manier van onderhoud 
aan rails en RandstadRail-
voertuigen effect hebben op het 
geluidsniveau. Dat lijkt ons geen 
gemakkelijke opgave. In volgen-
de wijkbladen zullen wij u op de 
hoogte houden. 
 

Erik de Goede 
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De energierekening (deel 8) 

U heeft het ongetwijfeld al een keer gelezen in de Telstar. Enkele 
maanden geleden heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp de website 
www.energiekPN.nl gelanceerd. Dit is de digitale ontmoetingsplek voor 
mensen en ideeën rondom energie en duurzaamheid. Met ruimte voor 
oproepen, persoonlijke initiatieven van inwoners, maar ook acties en 
projecten. 
 

Een bezoekje op deze website is zeker de moeite waard. Op de site 
met vele fraaie foto’s uit Pijnacker-Nootdorp vindt u een rubriek “Wat 
kan ik doen”. Hier staan diverse tips om de energierekening omlaag te 
brengen. Ook kun je hier je eigen energieverbruik vergelijken met het 
energieverbruik van je straat en van de totale gemeente. Het gemid-
delde energieverbruik in onze gemeente is 3459 kWh aan electriciteit 
en 1286 kuub aan gas. In onze buurt is het elektriciteitsverbruik lager 
(met dank aan alle zonnepanelen in onze wijk?), maar het gasverbruik 
is aanzienlijk hoger. Bij de rubriek “projecten en initiatieven” is infor-
matie te vinden over energieverbetering in de Nootdorpse wijk Vrouw-
tjesland. 
 

Uit onderzoek blijkt dat de grootste winst in energieverbetering te be-
halen valt in wijken uit de jaren 70. Op basis van een onderzoek heeft 
de gemeente twee wijken geselecteerd: Vrouwtjesland en onze eigen 
fraaie wijk Koningshof. Het bestuur van de wijk Koningshof heeft een 
uitnodiging gekregen om bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn 
bij de pilot voor Vrouwtjesland. Tijdens deze bijeenkomst zal informa-
tie worden verstrekt over het energetisch verbeteren van bestaande 
woningen. Daarnaast zal de gemeente een mooie aanbieding doen 
voor een energieadvies. Ik zal u op de hoogte houden. Als u geïnteres-
seerd bent in mijn maandstanden aan geproduceerde zonne-energie 
volg mij dan via 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. 
 

Dit bedrijf is werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2013 is € 22,50 
voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekosten 
en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal betaalt u € 15,00. Het 
moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg 
een prijs wordt bepaald. U dient zelf contact op te nemen met dit 
bedrijf, waarbij u kunt verwijzen naar de korting via de Bewoners-
vereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben wij er verder 
geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan  ‘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 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 € 26,70), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onder-
houd. 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 2013, 
inclusief 21% btw 

Voor leden van de 

Bewonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 82,55 € 95,60 

Onderhoudsbeurt € 44,65 € 58,- 

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 

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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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 

Party Tent KLEIN 15,00 

Party Tent 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 vanAVONTUUR 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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