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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
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 2012 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING Postgiro nr. 3531985 ten name van 
bewonersvereniging KONINGSHOF onder 
vermelding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 
Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 
anmime@hetnet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan (3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 
Secretaris:  
Erik de Goede (3697240) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 
Redactie en advertenties wijk-
blad 
Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wijkkontact 
Martha García Gómez (3612057) 
Jenny Wassenaar  
Werkgroep Jeugd 
Sylvia v Reenen  (06 53497329) 
Jeugd.koningshof@g-mail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 
milieu 

Steven Duursma  
steven.duursma@xs4all.nl 
Werkgroep Sport & Spel 
Martin van der Helm (364  03 98) 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  
Magazijn (369 66 05) 
open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 
Leo Donck & Dirk van Reenen  
materiaalbeheer@wijk-
koningshof.nl 
leodonck@scarlet.nl 
Woningen 

Anneke Haak 

Advertentietarieven  
per jaar = 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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Sportzomer 

Met Pinksteren zijn we verwend met een paar mooie zonnige dagen en 
dat went snel. De resterende weken van mei waren regenachtig en je 
hoort dan gelijk dat we de zomer alweer gehad hebben. Wat mij be-
treft moet de zomer nog losbarsten en het wordt dit jaar een zomer 
vol met sport. Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische 
spelen aan de overkant van de Noordzee. 
 

Gelukkig doen we in de wijk ook actief mee met de sportzomer, de 
Koningshofloop wordt weer gehouden dit jaar en we doen ook weer 
mee aan de 12 inch race. Dit jaar doen wij zelfs met zes fietsen mee. 
 

Aan prestatie op andere gebieden ook geen gebrek, want we hebben 
het aantal leden weer zien toenemen in het afgelopen jaar. Ook staan 
wij er financieel goed voor. Onze penningmeester zou in Griekenland 
en Spanje waarschijnlijk wonderen kunnen verrichten. 
 

Op vrijdagavond 6 juli kunt u met ons brandnetelsoep gaan koken en 
het vervolgens opeten. In de loop van dit jaar willen we een wijkborrel 
organiseren. Veel buurtgenoten stellen het op prijs om in een onge-
dwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te le-
ren kennen. 
 

Marijke de Wit is op 3 april overleden en naast de leegte in kring van 
naasten is er ook de behoefte ontstaan om haar activiteiten in de be-
wonersvereniging op te vullen. Gelukkig hebben we Steven Duursma 
bereid gevonden om de activiteiten van Marijke over te nemen. We 
heten hem van harte welkom in het bestuur en wensen Steven veel 
plezier en succes toe met deze uitdaging. 
 

Op de ledenvergadering is een presentatie gehouden over de moge-
lijkheden van zonne-energie en er ontstond ook een levendige discus-
sie over de invloed van windmolens op onze leefomgeving. Dit geeft 
aan dat de bewonersvereniging niet alleen oog heeft voor het huidige 
leefmilieu, maar ook op haar eigen wijze een bijdrage levert aan 
maatschappelijk verantwoord bezig zijn. 
 

Ik wens u allen een mooie zomer, met een fijne vakantie en hoop dat 
alle oranje geweld ook op een van de drie sportfestijnen tot de nodige 
successen zal leiden! 
 

Meindert Wiersma 
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In memoriam Marijke de Wit 

Ondanks al haar wilskracht en 
strijdlust is op 3 april jl. ons be-
stuurslid Marijke de Wit overle-
den. Marijke was al enige tijd ern-
stig ziek. Marijke is tien jaar lang 
voorzitter geweest van de werk-
groep wijkontwikkeling van de be-
wonersvereniging Koningshof. Het 
“groen en veilig houden” van onze 
wijk stond bij haar hoog in het 
vaandel. Met grote inzet is zij al die 
jaren voor onze belangen opgeko-
men. Dat is heel goed gelukt. Onze 
wijk is waarschijnlijk de meeste 
groene wijk in onze gemeente. Ze-
ker in deze tijd van het jaar, met in 
bloei staande bomen, ziet het er 
prachtig uit. 
 

In onze gemeente wordt in alle wij-
ken eens in de paar jaar een wijkschouw gehouden. Dan lopen mede-
werkers van de gemeente en bewoners van de wijk samen met de lo-
kale pers door de wijk, om te kijken wat er allemaal opgeknapt of aan-
gepast zou moeten worden. Dat gebeurde dus ook in onze wijk, maar 
dit was eigenlijk overbodig, want wij hadden Marijke! Onze wijk werd 
eigenlijk iedere dag geschouwd. Op een van de kaarten die Marijke tij-
dens haar ziekte had ontvangen, had een wijkbewoner dan ook ge-
schreven: “Als ik door de wijk wandel, dan moet ik regelmatig aan jou 
denken.” 
 

Met haar bekende gedrevenheid ging zij haar ziekte te lijf, maar die 
strijd viel niet te winnen. Op onze nieuwjaarsreceptie in januari van 
dit jaar waren een aantal personen speciaal gekomen om met Marijke 
te praten en haar sterkte te wensen, maar Marijke was er niet. Haar 
gezondheid verslechterde. Het is mooi om te zien hoeveel personen 
voor haar gezorgd hebben en bij haar op bezoek kwamen. Tot op het 
laatst was Marijke heel helder en strijdbaar, maar haar lichaam wilde 
niet meer. 
 

Met grote waardering kijken wij terug op al het werk dat Marijke voor 
de bewonersvereniging heeft verricht. Deze goede herinneringen zul-
len wij bij ons blijven dragen. 
Bestuur bewonersvereniging Koningshof 
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Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek 
om uw contributie voor 2012 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 verstrekt, om-
dat 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, kun-
nen 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 2012 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje be-
schikbaar worden gesteld. Het gaat om een leuk en praktisch cadeau-
tje. 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.  
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Contributie in 2012; niet vergeten s.v.p.! 

In 2011 hebben van de 692 betalende leden 535 gezinnen op tijd be-
taald. Zij ontvingen een  meetlint met notitieblok. We hebben veel po-
sitieve reacties gekregen op dit presentje.  
 

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 straat-
naam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie 2012” 
en/of uw naam mogen wel maar dit is overbodige informatie: In alle 
gevallen zie ik bij uw betaling namelijk de naam van de rekeninghou-
der die de betaling heeft verricht en bij een ontvangst van 7 euro 
weet ik dat het om uw contributie voor 2012 gaat. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling, 
 

Wim Langelaan  (Penningmeester Bewonersvereniging Koningshof) 
Serijnenhof 16 
E-mailadres:  penningmeester@wijk-koningshof.nl 
 
 
 

  
Bedrag        : € 7,- 
Gironummer : 35 31 985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer  
 

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn 
om uw contributie in 2012 te voldoen: 
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Werkgroep wijkontwikkeling  

Na-isolatie van spouwmuren 

Marijke de Wit was vele jaren de grote trekker van de Werkgroep 
wijkontwikkeling en milieu. Door haar veel te vroege dood is daar een 
groot gat gevallen. Gezamenlijk willen wij proberen voor een goede 
voortzetting van haar activiteiten te zorgen. We vinden het fijn wan-
neer de werkgroep in de komende tijd met een aantal personen wordt 
versterkt. Dat kan wanneer bijzondere problemen ons pad kruisen, 
maar ook wanneer iemand nu al aangeeft (bij ste-
ven.duursma@xs4all.nl) belangstelling te hebben. De werkgroep kan 
dan profiteren van meer kennis, ogen en oren over wat er in de wijk 
gebeurt. 
 
Het grootste project waar we de komende jaren mee te maken zullen 
krijgen, is ongetwijfeld de verdere voortgang van de herinrichting van 
Koningshof (riolering, parkeerplaatsen, groen, etc.). Het eerste deel 
van de werkzaamheden in de Rivierenlaan-lob (fase 4, o.a. Regge) is 
vrijwel afgerond. Het zal tot begin volgend jaar duren voordat we iets 
gaan merken van de aanloop van fase 5 (o.a. Peizerdiep). Wanneer 
buurtgenoten die vielen onder fase 4 ons nog aandachtspunten en 
leermomenten willen meegeven voor fase 5, dan doen we daar na-
tuurlijk heel graag ons voordeel mee. 
 
Steven Duursma en Paul van Winden 

In het vorige wijkblad hebben wij een oproep gedaan om de interesse 
voor het “na-isoleren van spouwmuren” te bepalen. Daar zijn enige 
reacties opgekomen, maar dit was niet overweldigend. Tussen de vijf 
en tien personen hebben interesse getoond. 
 

Wijkbewoner Aad Koomen trekt dit initiatief en is zeer actief. De eerste 
bespreking met de geïnteresseerden is inmiddels geweest en er zijn 
offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Uit de bespreking 
bleek dat er geen goede indruk bestond over de prijs en de uitvoering. 
Zo heeft de woning van Aad ca. 25 m2 spouw van 5 cm en het isoleren 
hiervan kost ca. € 500,-, dus ca. € 20,- per m2. Dit wordt in ongeveer 
twee uur uitgevoerd. De terugverdientijd is in dit geval 5 tot 6 jaar bij 
de huidige energieprijzen. Dit is uiteraard afhankelijk van hoeveel uren 
per dag dat de woning wordt verwarmd. Deze prijs is inclusief een 
controle van de spouw vooraf en een daarop afgestemde offerte.  
Erik de Goede (en Aad Komen) 
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Om de spouw te controleren wordt tenminste één gat geboord op een 
kruising van twee voegen. Via meerdere van deze gaten wordt ook het 
isolatiemateriaal ingespoten. Daarna worden de gaten met dezelfde 
kleur voegsel weer gedicht. 
 

Informatie over het na-isoleren van spouwmuren is o.a. te vinden op 
http://www.spouwmuurisolatie.nl/ en handige checklists zijn te vinden 
op http://www.hoe-koop-ik.nl/spouwmuurisolatie/offertes. Bij meer-
dere deelnemers kan korting worden gegeven (bij twee dezelfde hui-
zen naast elkaar al 10%) door o.a. minder voorrijkosten. Daarom kan 
na-isoleren ook een goede wijkactie zijn. Als bewonersvereniging 
springen wij daar dus graag op in. Het onderwerp past ook goed in 
deze tijd. Zo heeft onze penningmeester in de afgelopen drie wijkbla-
den over de energiebesparing beschreven. 
 

Bij de offertes is het goed opletten geblazen, maar dat geldt natuurlijk 
bij elke aankoop. Zo is er een overkoepelende organisatie, genaamd 
“VENIN”, waar elke isolatiespecialist volgens de “Vereniging Eigen 
Huis” lid van zou moeten zijn. Een van de beste offertes was echter 
van een bedrijf dat hier geen lid was is. Dit bedrijf kwam overigens 
met een goede uitleg waarom ze geen lid waren. En een bedrijf dat 
wel lid was, bracht een offerte uit tegen een hogere prijs (voor Aad ca. 
€ 750,- i.p.v. € 500,-) zonder een spouwmuur te controleren en gaf 
foutieve informatie. Ook rekent een ander bedrijf zonder inspectie een 
minimumprijs van € 950,-. Belangrijker dan de VENIN is het IKOB-
BKB. Dit instituut keurt steekproefsgewijs de uitvoering van de werk-
zaamheden. Een bedrijf dat dit toestaat, dient 10 jaar garantie op de 
uitvoering te geven. 
 

Als u door deze aanvullende informatie alsnog geïnteresseerd wordt in 
het na-isoleren van spouwmuren, stuur dan een bericht aan Aad Ko-
men (akoomen@caiway.nl). 

Geen Halloween in 2012 

Door omstandigheden lukt het niet om in 2012 weer een Halloween 
spektakel te organiseren. Een dergelijk evenement organiseren kost 
een enorme voorbereiding. In 2012 zit dat er helaas niet in. Als u dit 
jaar toch wilt griezelen bij Halloween, dan bent u aangewezen op de 
andere griezelevenementen in ons dorp. 
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Brandnetelsoep maken uit eigen wijk! 

Thuis koken krijgt een andere betekenis als de ingrediënten uit de ei-
gen wijk komen. Daarom organiseren wij een activiteit waarbij we 
brandnetelsoep gaan koken met brandnetels uit onze wijk. Eerst gaan 
we dan zelf brandnetels plukken. Voor vier personen is er ongeveer 
200 gram nodig; zie het recept onderaan. Vervolgens moet het heel 
goed wassen worden, en daarna gaan wij het koken! Uiteraard zullen 
we het resultaat gaan testen, waarbij wij u hopelijk nog van de zon 
kunnen genieten in de tuin. 
 

Deze activiteit vindt plaats op vrijdagavond 6 juli, waarbij we om 
17:00 uur verzamelen bij Het Baken. Vergeet niet je (tuin) hand-
schoenen en een plastic tasje mee te nemen, want anders krijg je zere 
vingers. Het bereiden van de soep vindt plaats op de Rivierenlaan 52. 
Het duurt ongeveer 1,5 -2 uur. 
 

Omdat ik thuis een beperkte kookafdeling heb, stel ik het op prijs als u 
zich van te voren even aanmeldt. Dat kan via Wijkcontact@wijk-
koningshof.nl of via 06-19930218. Als u het recept thuis wil maken, 
dan bent u uiteraard ook welkom om mee te gaan plukken. Daarvoor 
hoeft u zich niet aan te melden.  
 

Jenny & Martha 

Bereidingswijze brandnetelsoep (vier porties; in 30 

minuten klaar!) 

Ingrediënten: 1 ui (gesnipperd), 1 teentje knoflook, 2 eetlepels olie, 

200 gram jonge brandnetels, 5 deciliter groentebouillon, scheutje 

room, peper en zout. 
Verhit de olie en fruit hierin de ui en pers de teen knoflook die je ook 
even meefruit tot ze glazig zijn. Was de brandnetels en breng ze met 
aanhangend vocht aan de kook zodat ze slinken. Als ze geslonken zijn, 
dan meteen uit de pan halen. Hak de brand-
netels fijn of gebruik hier een keukenmachi-
ne/blender bij. Voeg de brandnetels samen 
met de bouillon toe aan de ui en knoflook en 
breng dit aan de kook. Laat 10 á 15 minuut-
jes zachtjes koken en breng de soep op 
smaak met peper en zout. Voeg als laatste de 
room toe. Tip: Bij deze heel ouderwetse soep 
zijn croutons erg lekker. Bak blokjes oud 
brood in een beetje olie tot ze lichtbruin en 
knapperig zijn. 
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Fooienpot bij materiaaluitleen voor 12-inch race 

Ons materiaalbeheer, dat al bijna dertig jaar het pronkstuk van onze 
vereniging is, bestaat uit twee onderdelen. U kunt bij ons materialen 
huren en u kunt materialen lenen.  
Het huren van materialen betreft vooral de leuke dingen: de kop van 
jut, het dr. Bibber spel een partytent, etc.   
De materiaaluitleen betreft nuttige zaken: bijvoorbeeld een hogedrukrei-
niger, behangafstomer, grondboor, kruiwagen of zelfs een koffieketel.  
Materiaaluitleen is gratis! U moet alleen een borg betalen, maar dat 
krijgt u in principe weer terug. 
 

Sinds 2011 is de bewonersvereniging ook in de ban geraakt van het 12-
inch virus in Pijnacker. Dat is natuurlijk een fenomenale happening. In 
2011 hebben wij voor het eerst meegedaan, vermomd als musketiers. 
In 2012 willen wij ons weer inschrijven. 
 

De goede doelen van de 12-inch race zijn vaak gerelateerd aan kanker. 
Binnen het bestuur van de bewonersvereniging worden wij hier momen-
teel ook mee geconfronteerd. Dit is een van de redenen geweest waar-
om wij vanaf nu actiever geld gaan inzamelen voor goede doelen en de 
12-inch race in Pijnacker in het bijzonder. 
 

Daarom staat er voortaan een fooienpot bij materiaalbeheer. Aan de 
kosten voor materiaalbeheer verandert niets. Het blijft gratis. Toch ho-
pen wij dat personen die voortaan iets komen lenen bij ons, en dus niets 
hoeven te betalen (los van de borg), onze fooienpot spekken. Dit is ui-
teraard geheel vrijwillig. Alvast bedankt hiervoor!  
 

Erik de Goede 
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Impressie algemene ledenvergadering 

Op donderdag 19 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering ge-
houden. Er was een goede opkomst met zo’n dertig aanwezigen. Hier-
bij speelde mee dat na afloop van de ledenvergadering Leon Bruinen 
van SolSolutions een presentatie gaf over “zonne-energie via zonnepa-
nelen”. 
 

Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van Marijk de Wit op 3 
april jl. Marijke was in de afgelopen 10 jaar voorzitter van de werk-
groep Wijkontwikkeling. Aan het begin van dit wijkblad staat een “in 
memoriam” over Marijke. 
 

De reguliere agendapunten werden daarom in redelijk hoog tempo afge-
handeld. Er waren weinig aan- of opmerkingen. Penningmeester Wim 
Langelaan gaf aan de hand van een powerpoint-presentatie een toe-
lichting op de financiële cijfers van 2011. De belangrijkste inkomsten 
en uitgaven werden in een taartdiagram gepresenteerd. Wij hebben 
een transparante financiële administratie. Alle transacties staan in één 
EXCEL file, die hierdoor eenvoudig te controleren zijn. In 2011 waren 
er iets meer dan 1000 transacties. Onze bestemmingsreserve is goed 
gevuld. Financieel staan wij er dus goed voor. In 2011 is het leden-
aantalrecord weer gebroken. Inmiddels hebben wij 692 leden. Vooral 
in straten met koophuizen is het percentage leden bijzonder hoog. 
 

De contributie wordt niet verhoogd en bedraagt in 2012 € 7,- per jaar. 
De kascommissie gaf aan dat de penningmeester een goed financieel 
beleid heeft gevoerd. Omdat Jan-Willem Arnold verhinderd was in de 
periode dat de boeken gecontroleerd werden, is Harry Junggeburt inge-
vallen voor hem. De boekhouding is helder en daardoor eenvoudig te 
controleren. De administratie geeft een getrouw beeld van de financiële 
positie van de vereniging. 
 

In 2011 hadden wij voor het eerst iets anders gedaan met het decem-
ber-wijkblad. Tot nu toe werd het wijkblad onder alle huishoudens ver-
spreid, ongeacht of men lid is of niet. Het december-2011 wijkblad is 
echter alleen onder de leden verspreid. Bovendien was deze editie ex-
tra aantrekkelijk gemaakt voor leden, door er kortingsbonnen van een 
aantal van onze adverteerders in op te nemen. Aan de vergadering 
werd gevraagd wat men hiervan vond. Men vond het een goed idee, 
waardoor wij in 2012 het december-wijkblad weer alleen onder leden 
zullen verspreiden. 
 

 
Vervolg op pag. 17 
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Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen o.a. de volgende on-
derwerpen langs: 
Herinrichting Rivierenlaan i.v.m. de vervanging van de riolering. Wan-

neer zal de volgende fase (Fase 5) starten? Het bestuur antwoordde 
dat fase 4 op een haar na gereed is. Het is onduidelijk wanneer fase 5 
zal starten. In verband met de financiële situatie van de gemeente 
worden de activiteiten op een iets langere baan geschoven. De ge-
meente geeft met enige regelmaat een nieuwsbrief over de herin-
richting uit, zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl/59893/Koningshof. 
Wijktoezicht in Klapwijk. Wijkmanager Kees Konings complimenteerde 
namens de gemeente de bewonersvereniging Koningshof met haar 
inzet bij de voorbereidingen van het wijktoezicht. Daar zijn veel ver-
gaderingen aan vooraf gegaan. Na Klapwijk is onze wijk aan de beurt 
om te starten met wijktoezicht. 
Windturbines langs de N470 bij Delfgauw. Recent hebben wij een peti-
tie ontvangen tegen de aanleg van vijf windturbines langs de N470 bij 
Delfgauw. Samen met Paul van Winden en Steven Duursma zal het 
bestuur zich in deze materie verdiepen en binnenkort hierover een 
standpunt innemen. Paul gaf tijdens de algemene ledenvergadering 
een korte toelichting op de plannen. De vergadering werd om haar 
mening gevraagd, maar de meningen zijn verdeeld. Zo lijkt het 
vreemd dat in het industriegebied Heron zelfs niet één windmolen ge-
plaatst mag worden, en dan langs de N470 bij Delfgauw maarliefst 
vijf. Ook al omdat aldaar hoogspanningskabels onder de grond moes-
ten (en tussen Pijnacker en Zoetermeer niet). Anderzijds is de locatie 
zo ver verwijderd van Koningshof, dat je je kunt afvragen of wij als 
bewonersvereniging Koningshof ons hierover moeten uitspreken. Zo 
lijkt het aannemelijk dat de “overlast” voor Koningshof door de N470 
(aanzienlijk) groter zal zijn dan door de beoogde windmolens. 
Windenergie in Pijnacker. Naar wij hebben begrepen, zal de gemeente 
dit jaar met een structuurvisie komen op het versterken van duur-
zaamheid in onze gemeente. In het verlengde van het vorige onder-
werp is afgesproken dat wij zo vroeg mogelijk bij de discussie betrok-
ken willen worden en dat wij dit aan de gemeente zullen melden. 
Extra hoge steiger. Ons materiaalbeheer heeft recent een extra modu-
le voor de steiger aangeschaft. Met deze nieuwe module is het moge-
lijk om tot 7,80 m hoogte te werken, waaraan behoefte is in onze 
wijk. 
Wie woont er tegenwoordig in Oranjehof? Het is de aanwezigen opge-
vallen dat in Oranjehof weer de nodige bewoners zitten. Dat geldt ook 
voor de woningen die van Pieter van Foreest zijn. Er wordt gevraagd 
wat voor bewoners er nu inzitten. Het bestuur zal hierover navraag 
doen.                                                             Vervolg op pag. 18 
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Na de algemene ledenverga-
dering gaf Leon Bruinen van 
SolSolutions (http://
www.solsolutions.nl/) een 
presentatie over zonne-
energie. In een interessante 
presentatie met veel foto’s 
wordt veel informatie gege-
ven over zonne-energie. Hier-
voor zijn er twee toepassin-
gen, te weten zonnewarmte 
en zonnestroom. Bij zonne-
warmte wordt de energie via 

zonnecollectoren opgeslagen in een zonneboiler. Deze warmte kan 
vervolgens op tal van manieren ingezet worden; bijvoorbeeld bij het 
douchen en om water voor te verwarmen. Bij zonnestroom wordt via 
zonnepanelen energie opgewekt. Dit leidt ertoe dat er minder kWh’s 
(Kilowattuur) afgenomen hoeft te worden van een energieleverancier. 
De vele vragen worden zeer 
deskundig beantwoord. 
 

De kosten voor zonnepane-
len en zonnecollectoren zijn 
de afgelopen jaren fors af-
genomen, waardoor zonne-
energie steeds meer renda-
bel wordt. Voor leden van 
de bewonersvereniging Ko-
ningshof heeft Leon nog 
een extra korting in petto. 
Er worden een aantal refe-
renties in de wijk genoemd, 
die al zonnepanelen hebben 
laten plaatsen. Geïnteresseerden kunnen daar een kijkje gaan nemen. 
De presentatie is te vinden op onze website, zie http://www.wijk-
koningshof.nl/data/SolSolutions%20Koningshof.pdf. 
 

Het volledige verslag van de ledenvergadering is ook te vinden op on-
ze website, zie http://www.wijk-koningshof.nl/data/
notulen_alv2012.pdf. 
 
Erik de Goede 
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Wijkactie voor het reinigen van uw 

ventilatiesysteem? 

Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat er veel aandacht wordt ge-
schonken aan een gezond woon- en werkklimaat. Weet u echter dat al 
vijf jaar na de oplevering van uw woning de afzuigcapaciteit van het 
mechanische ventilatiesysteem door huisstof verminderd is tot 50%? De 
bron van deze informatie is de website http://
www.stofomovernatedenken.nl. Volgens deze bron zou u eens in de vijf 
a tien jaar uw ventilatiekanalen moeten laten reinigen. Dit houdt dan in 
dat de luchtkanalen, de ventilatiemotor en de afzuigroosters gereinigd 
moeten worden en dat gecontroleerd moet worden of het systeem nog 
werkt. Waarschijnlijk zal dit idee niet bij veel wijkbewoners opgekomen 
zijn. 
 

Deze informatie is ons aangeleverd door wijkbewoner Sjef Kickken. Sjef 
is geen onbekende voor ons. In 2010 heeft hij na afloop van de algeme-
ne ledenvergadering een presentatie gehouden over het onderhoud van 
woningen. Daar blijkt toch regelmatig het een en ander aan de schor-
ten. In 2011 heeft Sjef meegeholpen bij de wijkactie over vloerisolatie 
en in 2010 heeft hij geregeld dat in tal van woningen op de Bergse Maas 
ventilatieroosters vervangen zijn. 
 

Toen Sjef enige tijd geleden bezig was met een verbouwing, heeft hij 
ook gekeken in de ventilatiekanalen van zijn woning. Hij schrok toen 
van de hoeveelheid troep en vuil dat zich erin had opgehoopt. Hij had 
het voornemen de kanalen te reinigen, maar hij bleek zelf niet over 
het juiste gereedschap te beschikken. Het reinigen is toen in de ver-
geethoek geraakt, totdat hij in de Delft op Zondag een artikel hierover 
las, waar de informatie aan het begin van dit stukje ook vandaan 
komt. Zo werd het idee geboren hiervoor mogelijk een wijkactie te 
organiseren. 
 

Op de eerder genoemde website staat vermeld dat de kosten € 150,- 
per huis bedragen. Bij navraag bij het bedrijf Rco-Ventilatie en Onder-
houd werd aangegeven dat het reinigen van het ventilatiesysteem van 
een woning € 150,- bedraagt. Als er 8 woningen in een straat gerei-
nigd worden dalen de kosten naar € 100,- per woning, Komt er een 
veelvoud van 4 of 8 woningen in één straat bij dan kan de prijs nog 
iets omlaag. 
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Het is niet gezegd dat in ieder huis zo’n ventilatiesysteem zit. In de 
huizen van na 1980 zit meestal een dergelijk ventilatiesysteem. Als 
het systeem aanwezig is, moet er op zolder of in de ruimte waar de Cv
-ketel staat een centrale afzuigunit aanwezig zijn. Vaak is er een 
meerstandenschakelaar aanwezig, die meestal in de keuken zit. 
 

De reiniging van het systeem vindt plaats met perslucht waarbij er-
voor wordt gezorgd dat er geen stof in de woning terecht komt. Na 
het reinigen wordt visueel gecontroleerd of de leidingen goed schoon 
zijn, soms wordt er met een camera gecontroleerd. Wanneer het no-
dig is kunnen roosters en de afzuigunit worden vervangen. Het 
spreekt voor zich dat hieraan kosten zijn verbonden. Rco-Ventilatie en 
Onderhoud heeft aangegeven dat ze in Pijnacker in de Beppie 
Nooijstraat en Ru Parésingel de ventilatiekanalen hebben gereinigd. 
Wellicht dat dit bij een grote interesse uit onze wijk nog verder om-
laag kan. Het is overigens niet gezegd dat wij bij het bedrijf van deze 
website zullen uitkomen. Wij zullen ook onderzoeken wat andere be-
drijven te bieden hebben. 
 

Via dit stukje willen wij de interesse voor het reinigen van uw ventila-
tiesysteem peilen. Indien u geïnteresseerd bent hierin, dan kunt u tot 
uiterlijk 15 augustus aan ons melden (via secretariaat@wijk-
koningshof.nl). Bij voldoende belangstelling zal er een collectieve wijk-
actie gestart worden. 
 
Erik de Goede 

Wijkcontact 

Bent u ook benieuwd wie er allemaal in uw buurt woont? Iedere eerste 
vrijdag van de maand organiseren wij een gezellige koffie- en thee-
ochtend om elkaar te leren kennen. Dan kunnen wij ook informatie uit 
wisselen over onder andere de activiteiten van de bewonersvereni-
ging.  De eerstvolgende ochtend is op vrijdagochtend 6 juli. Na het 
zomerreces is de volgende gelegenheid  weer op vrijdag 7 september. 
U bent van harte welkom op de Rivierenlaan 52 tussen 10:00-12:00 
uur. 
 

Vriendelijke groeten Martha en Jenny 
 

Volg ons ook op Twitter  
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Bij onze algemene ledenvergadering die in april gehouden is, werd op-
gemerkt dat onze website niet erg modern oogt en dat het misschien 
tijd wordt om de website te vernieuwen. Daarbij werd de suggestie 
gedaan om het pakket WordPress te gaan gebruiken. 
 

Als bestuur konden wij daar snel op antwoorden, want vlak daarvoor 
had Bart Langelaan (inderdaad, de zoon van ..) gevraagd of hij tijdens 
zijn middelbare schoolstage het e.e.a. aan onze website mocht doen. 
Bovendien had hij al een stageplaats geregeld, namelijk bij Arno van 
de Sande van Web4Life te Nootdorp (www.arnovandesande.nl). 
 

Deze stage heeft Bart inmiddels in mei uitgevoerd en duurde overi-
gens één week. Hoewel het absoluut geen doel op zich was om een 
nieuwe website te bouwen, heeft Bart toch een compleet nieuwe web-
site in elkaar gezet. Tijdens zijn stage heeft Bart meegelopen met Ar-
no van de Sande, om te kijken hoe een website-bedrijf werkt. In de 
paar resterende dagen bleek Bart toch nog voldoende tijd te hebben 
om een nieuwe website te bouwen. Zelfs het reserveringsformulier 
van ons materiaalbeheer werkt, inclusief alle bijbehorende figuren. Als 
bewonersvereniging zijn wij hier natuurlijk erg blij mee! Voordat wij 
deze site in de lucht laten gaan, moeten er toch een paar puntjes op 
de i gezet worden. Wij hebben besloten dit pas in de zomervakantie te 
doen, o.a. omdat Bart net zoals de andere scholieren in juni zijn 
“normale” schoolwerk moet doen. 

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering al was voorgesteld, is de 
nieuwe site opgezet in WordPress. Ik heb er zelf al het nodige mee 
geëxperimenteerd en gemerkt dat derden (lees bestuursleden) ge-
makkelijk teksten en foto’s kunnen toevoegen. Dat is een van de meer 
waardes van de nieuwe website. Bij onze huidige site moet de tekst 
altijd naar webmaster Jan Reijnen gestuurd worden, die overigens al-
tijd de tekst razendsnel op de site zet. Maar het is toch handiger als 
bestuursleden het zelf ook kunnen. Op onze nieuwe website staan bij-
voorbeeld ook onze meest recente twitterberichten. Dit zouden wij 
kunnen uitbreiden door niet alleen de onze maar ook de andere twit-
terberichten die over Koningshof gaan, daarop zichtbaar te maken. 
Voor degenen die hun/haar nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen 
en alvast een kijkje willen nemen op deze, nog niet gelanceerde web-
site, zie www.wijk-koningshof.tk.  

Erik de Goede 

Onze website in een nieuw jasje 
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Koningshof trimloop op 11 september a.s. 

De inmiddels traditionele Koningshof trimloop wordt dit jaar op 
dinsdag 11 september 2012 gehouden. Het wordt de 22ste keer dat 
de spieren en de conditie van de wijkbewoners getest zullen worden. 
Lopers van buiten de wijk zijn uiteraard ook weer van harte welkom. 
 

Het parcours ligt er beter bij dan ooit. De Zuidweg is geasfalteerd, wat 
ook geldt voor het achterste gedeelte van de Overgauwseweg. Met 
name op de Overgauwseweg was het asfalt de afgelopen jaren toch 
wel erg slecht. Bovendien is de Overgauwseweg tegenwoordig een 
doodlopende weg, wat er toe zal bijdragen dat er nog minder verkeer 
is. Bij de gemeente is al gecheckt of er begin september geen grote 
bouwactiviteiten op het programma staan. Alles wijst erop dat het 
parcours vrij van obstakels zal zijn. 
 

De route zal iets langer zijn. Bij de kruising van de Overgauwseweg 
met het nieuwe fietspad langs de N470 zit er nu een knik in het par-
cours en moet men door de tunnel onder de nog te openen aansluiting 
van de Tuindersweg naar de N470. Daarom hebben wij de afstanden 
ook iets aangepast. Voorheen waren er (maximaal) drie ronden van 
3,3 km. Dit jaar spreken wij niet meer van een 9,9 km loop, maar van 
een 10 km-loop. Wij hebben het parcours goed nagemeten. Bij drie 
rondjes werd er echt 10 km gelopen.  
 

De afstanden zijn: 1 km (start 18:45 uur), 3,3 / 6,7 / 10,0 km (start 
19:00 uur). Voor de verschillende categorieën zijn er prijzen. De start 
is op de Verlengde Europalaan ter hoogte van tuinder Van Dijk. Bij de 
1 km loop wordt er 500 m in de richting van de Zuidweg gelopen, al-
waar de kinderen omkeren en weer naar de finish rennen. Het “echte” 
rondje gaat om de plas van Buijsen en is via de Zuidweg, de Over-
gauwseweg, het Nieuwe Hoefpad en weer terug naar de Verlengde 
Europalaan. 
 

De deelname voor leden van de Bewonersvereniging en voor de kin-
deren van de 1 km-loop is gratis. Niet-leden betalen € 2,50 inschrijf-
geld. Bovendien ontvangt ieder kind na afloop een kleine attentie. Ie-
dereen die zich inschrijft, ontvangt één gratis consumptie, die genut-
tigd kan worden in Het Baken. 
 

Noteert u daarom 11 september alvast in uw agenda. De hopelijk 
mooie zomermaanden bieden u alle gelegenheid om in conditie te ko-
men! 
 

Martin van der Helm, Jan Reijnen en 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. 
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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 

KOZIOL Kozijnen 
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Koningshof volleybaltoernooi 

Op 25 maart heeft weer de jaarlijkse editie van het Koningshof-
volleybaltoernooi plaatsgevonden in Het Baken. Het was de 30ste keer 
in ons 34-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.  
 

Het team “t Zooitje” bleek haar naam geen eer aan te doen. Dit jeug-
dige team speelde erg sterk en wist T-recs en de spuitgasten van de 
brandweer achter zich te houden. “t Zooitje” mocht de mooie wissel-
bokaal dus in ontvangst nemen. 
Voor de tweede keer in de historie 
veroverde “t Zooitje” onze wissel-
beker. 
1.  ’t Zooitje    13 ptn.     
 

De volledige uitslag van het volley-
baltoernooi was: 

2   T-recs         12 ptn.  

3   Spuitgasten 10 ptn. 

4   Wispex 1  6 pt.    

5   Koningshof    5 pt.        6.  Het Baken  5 pt. 

7.  Rivercracks   4 pt.        8.  Wispex 2 1 pt. 
 

Ons eigen Koningshof team, bestaande uit bestuursleden aangevuld 
met familie en vrienden, raakt ook steeds beter ingespeeld. Dit jaar 
beleefden wij ons hoogtepunt tot 
nu toe. Wij wisten zowaar één set 
van de brandweer (Spuitgasten) te 
winnen! Daar hadden wij jaren ge-
leden niet eens van durven dro-
men! 
 

De organisatie verliep net als de 
vorige keren vlekkeloos en mede 
daarom kijken wij nu alweer uit 
naar het volgende jaar! 
 

Erik de Goede 
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Windmolens tussen Overgauw en Emerald 
Er is een vergunningaanvraag bij de gemeente ingediend voor 5 wind-
molens van 65 meter hoog langs de N470. Zie voor meer informatie: 
http://www.windkrachtn470.nl. Deze windmolens zullen waarschijnlijk 
overlast geven voor de bewoners die er vlakbij wonen. De windmolen 
die het dichtst bij de wijk Koningshof zou komen te staan, zou op ca. 
750 meter van de woningen aan de Grevelingen en Bergse Maas ko-
men. 
 

Een werkgroep is, i.s.m. het bestuur, aan het bekijken in hoeverre er 
overlast zou kunnen ontstaan voor de bewoners van de wijk Konings-
hof. Daarom is er op 21 mei 2012 een gesprek geweest met de leden 
van het platform “Windmolens N470: Nee!”. Dit platform heeft een 
rapport geschreven “duurzaamheid kan zoveel beter”, waarin inge-
gaan wordt op de overlast die windturbines veroorzaken voor mens, 
dier en milieu. Als voorbeelden van overlast worden genoemd: geluid, 
trillingen, slagschaduw en lichtflitsen, gevaar voor vogels, verromme-
ling van het landschap en horizonvervuiling. De leden van het platform 
gaven aan dat zij huis aan huis 1400 handtekeningen (één per huis-
houden) hebben verzameld. Van de huishoudens was 86% tegen 
plaatsing en 14% was neutraal of vóór. Deze petitie is 30 mei 2012 
overhandigd aan wethouder Van Staalduine 
 

De windmolens komen eventueel te staan, vanaf Koningshof gezien, 
rechts van de N470 op grondgebied van enkele tuinders. In de door de 
provincie geschreven nota “wervelender” wordt dit gebied omschreven 
als “plaatsing van windmolens niet gewenst, tenzij”. Plaatsing is dan 
ook niet mogelijk zonder provinciale toestemming.  
 

Door de eventuele plaatsing zou er vooral ’s nachts geluidsoverlast 
kunnen ontstaan. Alvorens stelling te nemen wil het bestuur van de 
wijkvereniging eerst onderzoeken óf er voor de wijk Koningshof over-
last ontstaat. De werkgroep “windmolens N470” zal dit onderzoeken. 
Een aantal leden van de werkgroep is bij een vergelijkbare windmolen, 
één of meermalen, op 0 tot 750 meter afstand gaan luisteren. Ook zal 
het onderwerp geagendeerd worden op een overleg tussen wijkvereni-
ging en de wethouder.  
 

Bewoners van onze wijk worden uitgenodigd om ook een fietstochtje 
te ondernemen naar de windmolens in Zoetermeer of De Lier. Bewo-
ners die een situatie ergens in de buurt kennen, waarbij er voor bewo-
ners die op meer dan 750 meter afstand wonen, sprake is van over-
last van windturbines, worden gevraagd een mail te sturen aan van-
windenpaul@gmail.com.                                  
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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. 
 

Het tarief voor 2012 is € 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is 
inclusief BTW, administratiekosten en voorrijkosten. Voor het twee-
de rookkanaal betaalt u € 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij on-
voorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. U 
dient zelf contact op te nemen met dit bedrijf, waarbij u kunt verwij-
zen naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Be-
wonersvereniging 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,-), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. 
Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. De kosten zijn: 
 

 
 

 U ziet dat het de moeite loont om lid te worden van onze Bewoners-
vereniging! 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 

Voor geïnteresseerden zijn de genoemde nota’s op te vragen via het-
zelfde adres. Wil je deelnemen aan de werkgroep “windmolens N470” 
dan kan je je eveneens op dit mailadres aanmelden. 
 

Paul van Winden 
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De energierekening (deel 4) 

Half april kreeg ik dan eindelijk mijn energierekening van Eneco. Mijn 
maandelijkse voorschotbedrag is gedaald van € 239,- naar € 142,- en 
ik heb een bedrag aan teveel ingehouden voorschot teruggestort ge-
kregen ter grootte van € 1.143, -. Deze grote daling heeft te maken 
met de diverse energiebesparende maatregelen waarover ik in de 
voorgaande wijkbladen heb geschreven. De periode waarop de meting 
betrekking had was van maart 2011 tot maart 2012. Vanaf 19 mei 
2011 ben ik in het bezit van 16 zonnepanelen en dit is de belangrijk-
ste oorzaak van de daling van het elektriciteitsgebruik. Gedurende de 
afgelopen winter heb ik minder verstookt; deels doordat we een min-
der strenge winter hebben gehad, deels doordat ik mijn vloer heb la-
ten isoleren. 
 

Om een beeld te krijgen hoe het energiegebruik is geweest ten op-
zichte van andere huishoudens geeft Eneco de mogelijkheid om het 
energieverbruik van de afgelopen jaren te vergelijken met de Eneco-
klanten met dezelfde postcode. Hoewel de huizen van mijn postcode-
gebied aan de buitenkant bijna identiek zijn, zijn de verschillen groot. 
Ik weet niet hoeveel huizen binnen mijn postcodegebied klant zijn bij 
Eneco en zodoende meedoen bij het bepalen van het gemiddelde ver-
bruik. Vergelijking met voorgaande jaren vind ik daarom interessanter 
dan vergelijking met postcode. Inloggen in mijn Eneco geeft bij mij 
het volgende resultaat. 
 
 
 

Electriciteitsverbruik in kWh:            
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Gasverbruik in kubieke meters gas                                          

 

Als u geïnteresseerd bent in mijn maandstanden aan geproduceerde 
zonne-energie, volg mij dan via Twitter: @wimlangelaan. 
 

Wim Langelaan 
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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 

Dokter Bibber 
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