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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck  
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 is  8,50 Euro per huishou-
den. Lid worden kan door 8,50 Euro over 
te maken naar ING Postgiro nr. 3531985 
ten name van bewonersvereniging KO-
NINGSHOF onder vermelding van uw 
adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Herman Stikkel (3699362) 
voorzitter@wijk-koningshof.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan (3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 

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

Redactie, advertenties wijkblad 

Erik de Goede  
Leo Donck (06-53997230) 
Internetsite 

Bas Lijster en Michelle de Lange 
Wijkkontact 
Jenny Wassenaar (06-19930218) 
Anneke Haak 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 

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

milieu 

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

vacature 

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  

Magazijn (3696605) 

open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

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

koningshof.nl 

Woningen 

Anneke Haak 

Advertentietarieven  
per jaar = 4 nummers 

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

KERMISBUKSEN        (2 stuks) 25,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl. achterwand 35,00 

KINDER KOP van JUT 15,00 

KINDER RAD van AVONTUUR 5,00 

KOGELTJES          (doosje van 300 st.) 4,50 

KOP van JUT 25,00 

KRAMEN 10,00 

MEGAFOON 5,00 

ONDERUIT SPEL 10,00 

Partytent KLEIN 15,00 

Partytent GROOT 50,00 

MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

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

RAD van AVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st.) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl. 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st.) 1,50 

SCHIETTENT    (incl. 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr. 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr. 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

SUIKERSPIN (Ex stokjes en suiker) 50,00 

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks 10,00 

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks 20,00 

TREINTJE 50,00 

VIER op een RIJ 10,00 

VIS SPEL 5,00 

ZENUWESPIRAAL 5,00 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden  



34 Bewonersvereniging Koningshof 

 

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  

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

materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  

kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

 Generator € 25,— per periode, excl. brandstof 

AANHANGWAGEN 20,00 

ABRAM/SARAPOP 5,00 

BARBECUE 3,50 

DISCO VERLICHTING 25,00 

DOELSCHOPPEN 10,00 

DOELSHOPPEN KLEIN 5,00 

Dr BIBBER 25,00 

ELEKTRO GENERATOE 25,00 

FEESTVERLICHTINGEN 10,00 

GELUIDSINSTALLATIE 25,00 

GELUIDSINSTALLATIE 2 (met microfoon) 50,00 

GOLFSPEL 25,00 

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

KAART SPEL 5,00 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 
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MATERIAALBEHEER 

UITLEEN 

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in overleg). 
Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan  
uitsluitend op maandag, woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in ons 
magazijn in de parkeergarage onder "Het Baken". Reserveringen kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

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

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 

BIJTELS BETALEN 
 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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Onderhoudscontracten 

Schoorsteenveger 

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

Het tarief voor 2014 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal. Dit is in-
clusief BTW, administratiekosten en voorrijkosten. Als u een tweede 
rookkanaal heeft, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn 
dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt be-
paald.  U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u 
kunt verwijzen naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. 
Als Bewonersvereniging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. 
Zo betaalt u zelf aan Fa. t Westen. 
 

Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u 
contact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (015-
3695358). U kunt een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Ook kunt u een 
onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onderhoudscontract wor-
den er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks twee sto-
ringen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkostenvrij) verholpen. Een me-
chanisch ventilatieonderhoud wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het 
CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 
2014 zijn de kosten als volgt: 

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

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

steenveger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2014, 
inclusief 6% btw 

Voor leden van de  

Bewonersvereniging 

Voor  

niet-leden 

Onderhoudscontract € 73,80 € 85,50 

Onderhoudsbeurt € 39,65 € 51,90 

Mechanisch ventilatie € 23,85 € 24,35 
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Voorwoord 

De afgelopen tijd zijn er nogal wat veranderingen geweest binnen de be-
wonersvereniging Koningshof. Sinds de algemene ledenvergadering van de 
bewonersvereniging Koningshof van dinsdag 15 april ben ik uw nieuwe 
voorzitter van de bewonersvereniging voor deze mooie wijk Koningshof. 
Meindert Wiersma schreef al in het wijkblad van maart 2014 dat hij in het 
centrum ging wonen en zodoende zijn voorzitterschap moest beëindigen. 
Ik dank Meindert dat hij vier jaar onze voorzitter is geweest. Voor mij is 
het een uitdaging om zijn werk over te nemen. Meindert was een goed be-
stuurder en onder zijn leiding bracht hij gezelligheid in de vereniging en 
met hem ging je graag in discussie. 
 

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Herman Stikkel en ik ben 
66 jaar. Ik ben getrouwd met Maatje en wij hebben een zoon en een doch-
ter. Wij wonen reeds 20 jaar in de wijk Koningshof aan de Bergse Maas. 
Toen wij hier kwamen wonen was het vooral die mooie groene en rustige 
wijk, die ons het gevoel gaf dat je helemaal niet in die drukke randstad 
woonde. In het dagelijkse leven heb ik 33 jaar gewerkt op de faculteit 
Elektrotechniek aan de Technische Universiteit van Delft. Daar was ik 
werkzaam als telecommunicatie- en computerspecialist en in een latere 
fase als ICT beheerder van deze faculteit. Ik heb daarbij in vele commis-
sies gezeten. Ik ben nu met pensioen, maar ben nog eigenaar van een be-
drijfje dat zich bezighoudt met netwerk- en systeembeheer bij kleine be-
drijven. In mijn vrije tijd ben ik al 33 jaar vrijwillig ambtenaar van politie 
bij de eenheid Den Haag en geef ik als kerninstructeur cursussen aan poli-
tieambtenaren en politievrijwilligers. U begrijpt dat ik met deze achter-
grond mij zeer zal inspannen voor de veiligheid in onze wijk. 
Op 11 juni 2014 waren enkele van onze vereniging aanwezig bij de af-
scheidsreceptie van burgemeester Rik Buddenberg in het Van der Valk Ho-
tel in Nootdorp. Op 25 juni 2014 is mevrouw Francisca Ravestein geïnstal-
leerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Pijnacker–Nootdorp.  
De bewonersvereniging Koningshof zal zich inspannen om contacten te 
leggen met de nieuwe burgemeester en wethouders om uw belangen zo 
goed mogelijk te behartigen. Verderop in dit wijkblad wijs ik u erop, indien 
u creatief, kunstzinnig of muzikaal bent, om ‘Werk in Uitvoering’ van Anja 
Brand en Roos van der Meijden te lezen. U kunt zich nog opgeven als u 
wat wilt laten zien. 
Afsluitend wens ik u een fijne vakantie met mooi weer toe en doe nog 
graag een beroep op vrijwilligers die binnen onze bewonersvereniging Ko-
ningshof wat werkzaamheden willen doen. Hebt u technische-, redactione-
le- of computerkwaliteiten, laat het ons dan weten. 
 

Herman Stikkel 
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Contributie in 2014, niet vergeten!  

Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek om 
uw contributie 2014 te voldoen. Ook niet-leden hebben een aanbod 
gekregen om lid te worden door het voldoen van een betaling van de 
jaarcontributie van € 8,50. De afzender van de brief en de omvang 
van de contributie is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Voor beide 
veranderingen geven wij nu een korte toelichting. 
 

Zoals u in het vorig wijkblad heeft kunnen lezen, wordt de dubbelfunc-
tie van penningmeester en ledenadministrateur te zwaar voor mij. Ik 
ben dan ook heel blij dat Marit de Boer zich heeft gemeld voor de ad-
ministratie van onze bijna 700 leden. Zij zal bij deze administratie 
worden ondersteund door haar man Matthijs de Boer (jawel, bekend 
van wijktoezicht) die over een ruime kennis van automatisering be-
schikt. Ook onze nieuwe voorzitter Herman Stikkel is bereid om zo no-
dig hand- en spandiensten te verrichten rondom de ledenadministra-
tie. De overdracht van de ledenadministratie is heel positief verlopen. 
 

De contributie is in 2014, na goedkeuring tijdens de algemene leden-
vergadering, verhoogd met anderhalve euro. Dit is het gevolg van de 
halvering van de gemeentesubsidie. Ook met deze contributieverho-
ging kostte het de nodige moeite om tot een sluitende begroting te 
komen. Diverse vaste kosten voor de vereniging zijn in de loop der 
jaren gestegen. Als de bewonersvereniging u meer dan € 8,50 waard 
is, dan staat het u uiteraard vrij om een hoger bedrag aan contributie 
over te maken. 
  
Ook in 2014 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje be-
schikbaar worden gesteld. Wij gaan net als in de voorgaande jaren 
weer op zoek naar een leuk en praktisch cadeautje. Ook nieuwe leden 
komen in aanmerking voor dit presentje. De distributie van deze gad-
gets zal plaatsvinden na de zomervakantie, tegelijkertijd met het uit-
delen van de herinneringsverzoeken aan de leden die op dat moment 
nog niet betaald hebben. 
 

Tot slot wil ik nog de nadruk leggen op het belang van het meegeven 
van een goede omschrijving bij de contributiebetaling. Het is belang-
rijk dat uw omschrijving begint met uw straatnaam en uw huisnum-
mer. Extra toevoegingen zoals “contributie 2014” en/of uw naam mo-
gen wel, maar dit is overbodige informatie. U maakt het onze nieuwe 
ledenadministrateur makkelijker als u hier rekening mee houdt. 
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Kleurplaat 
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www.vanattenboek.nl 
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Wijkontwikkeling 

Wanneer je over de Rivierenlaan fietst, dan zie je vanaf de afslag naar 
de Krammer dat er stevig wordt gewerkt. Wij komen dan namelijk in 
het gebied van fase 5 van de herinrichting van onze wijk. In dit gebied 
zijn de werkzaamheden aan kabels en leidingen door de nutsbedrijven 
afgerond. Nu is de vervanging van het riool aan de beurt en de herin-
richting van de openbare ruimte. Eind april jl. zijn deze werkzaamhe-
den door de gemeente aanbesteed en ze zijn inmiddels volop van start 
gegaan. Het stuk Rivierenlaan tussen Oosterdiep en Zaan ligt er al he-
lemaal uit. Wanneer het weer blijft meewerken en er komen geen an-
dere tegenslagen, dan hoopt de gemeente fase 5 voor de Kerst te 
hebben afgerond. 
 

Gelukkig lijkt de gemeente de vaart bij de herinrichting van Konings-
hof erin te willen houden. Men is volop bezig met de voorbereiding 
van fase 6. Dat is het gebied dat wordt omkaderd door de Rivieren-
laan, Grevelingen en de Nederrijn. Naar verwachting zal kort na de 
zomervakantie begonnen kunnen worden met het overleg met de be-
wonersvereniging, gevolgd door een voorlichtingsbijeenkomst voor 
alle bewoners in dit gebied. Bewoners in het gebied van fase 6 die 
mee willen doen aan het overleg in de Werkgroep Wijkontwikkeling en 
Milieu van de bewonersvereniging kunnen dat laten weten door een e-
mail te sturen naar steven.duursma@xs4all.nl. 
 

Door verschillende bewoners is gevraagd of bij de herinrichting van 
onze wijk ook een glasvezelnet wordt aangelegd. Dat is inderdaad het 
geval. De Stichting Kabeltelevisie Pijnacker maakt van de gelegenheid 
gebruik om deze werkzaamheden te laten verrichten. Het zal echter 
duren tot na de afronding van fase 8 voordat het glasvezelnet operati-
oneel zal kunnen worden benut. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 

Bedrag   : € 8,50 
IBAN-nummer : NL70 INGB 0003 5319 85 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling, 
 

Wim Langelaan (penningmeester bewonersvereniging Koningshof)
Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om 
uw contributie 2014 te voldoen 
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Mijn naam is Marit de Boer
kinderen, een zoon van 2,5 en een dochter van bijna 4,5. In september wonen wij 
alweer 6 jaar in onze wijk. Eerder heb ik al 20 jaar in deze wijk gewoond, omdat ik 
hier ben opgegroeid. Totdat ik mijn man leerde kennen. In 2002 zijn we toen in 
Zoetermeer gaan samenwonen en daarna nog 3,5 jaar in Gouda. Uiteindelijk zijn 
wij vanwege werk naar Pijnacker (terug) verhuisd.
 

Ik neem de ledenadministratie over van Wim Langelaan. Hij kan dit vanwege zijn 
drukke baan niet meer combineren met het penningmeesterschap. Bijna alles blijft 
hetzelfde. Alleen mag u voortaan mailen naar 
koningshof.nl
 

Marit de Boer
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Sinds januari 2014 staat er een derde container voor plastic afval op het 
parkeerterrein van Het Baken. Deze extra afvalcapaciteit was nodig, om-
dat voorheen de twee containers te vaak helemaal vol zaten. Hierdoor 
kunt u tegenwoordig op één plek op een eenvoudige manier uw afval 
aan oud papier, plastic, glas en kleding kwijt. Met belangstelling kijken 
wij uit naar het collegevoorstel voor (minimaal) 65% afvalscheiding, dat 
in september aan de gemeenteraad voorgelegd zal worden. Hierdoor zal 
hopelijk vanaf januari 2015 de afvalscheiding in Koningshof nog veel 
beter worden. 
 
Erik de Goede 
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Meldpunt Leefomgeving 

Bij ‘Meldpunt leefomgeving’ kunt u vragen en/of meldingen over zwerf-
vuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades, etc. doorgeven 
aan de gemeente. Het is te vinden op de homepage van de gemeente, 
zie http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Rechtsonder vindt u het logo van 
‘Meldpunt leefomgeving’. 
 

Wij merken dat de gemeente adequaat reageert op verzoeken die inge-
diend worden. Maak er dus a.u.b. gebruik van. Dit blijkt ook uit de cij-
fers. In 2013 ontving de gemeente bijna 3000 meldingen, waarvan 81% 
binnen tien werkdagen is afgehandeld! Hierbij moet opgemerkt worden 
dat niet alle verzoeken binnen tien werkdagen afgehandeld kunnen wor-
den. Zo hadden wij begin januari aangemeld dat de glijbaan op de Geer-
bron tijdens Oud en Nieuw vernield was. Men antwoordde toen dat het 
herstel enige maanden zou kunnen duren, omdat onderdelen besteld 
moesten worden. Binnen één maand was de glijbaan overigens hersteld! 
Kortom, maak s.v.p. zoveel mogelijk gebruikt van ‘Meldpunt leefomge-
ving’! 

Nieuw record voor oud papierinzameling 

Ons leven wordt steeds digitaler, waardoor je zou kunnen verwachten 
dat de hoeveelheid oud papier in onze container op het parkeerterrein 
van Het Baken zal afnemen. Tot nu toe is daar niets van te merken. Ook 
in 2013 hebben wij weer meer dat 250.000 kg aan oud papier en karton 
ingezameld. Dit is wat wij jaarlijks inzamelen, met uitzondering van de 
Ryck-jaren. De hierbij betrokken verenigingen (Tafeltennisvereniging, de 
scholen in onze wijk en de bewonersvereniging) zijn hier erg blij mee, 
want dit is een belangrijke financiële inkomstenbron voor ons.  
 

December is altijd een topmaand qua papierinzameling, omdat de kerst-
dagen en Sinterklaas in deze maand vallen. Dit levert meestal zo’n 
20.000 á 25.000 kg aan oud papier op. In december 2013 is er maar-
liefst 32.000 kg oud papier en karton in onze container gedeponeerd! Dit 
is zo’n 1000 kg per dag. Zoveel hebben wij nooit eerder in één maand 
opgehaald. In deze maand hadden wij het dan ook extra druk met het 
dagelijks opstapelen van het oud papier. Velen van u deponeren het pa-
pier gelukkig zo ver mogelijk achterin de container, maar nog niet ieder-
een doet dit. Bovendien is Reparco, die de container omwisselt, altijd 
erg behulpzaam als wij hen vragen de container een keer extra om te 
wisselen. Hierdoor komt het maar sporadisch voor dat de container vol 
zit en u het oud papier niet kwijt kan.  
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Ik stel mij voor 

Halloween op zaterdag 25 oktober 

Mijn naam is Marit de Boer-Sluis en ben getrouwd met Matthijs. We hebben twee 
kinderen, een zoon van 2,5 en een dochter van bijna 4,5. In september wonen wij 
alweer 6 jaar in onze wijk. Eerder heb ik al 20 jaar in deze wijk gewoond, omdat ik 
hier ben opgegroeid. Totdat ik mijn man leerde kennen. In 2002 zijn we toen in 
Zoetermeer gaan samenwonen en daarna nog 3,5 jaar in Gouda. Uiteindelijk zijn 
wij vanwege werk naar Pijnacker (terug) verhuisd. 

Ik neem de ledenadministratie over van Wim Langelaan. Hij kan dit vanwege zijn 
drukke baan niet meer combineren met het penningmeesterschap. Bijna alles blijft 
hetzelfde. Alleen mag u voortaan mailen naar ledenadministatie@wijk-
koningshof.nl als u vragen of opmerkingen heeft. 

Marit de Boer-Sluis 

De werkgroep Jeugd is momenteel met een aantal vrijwilligers al be-
zig om dit jaar weer een Halloweenfeest te organiseren. Wij zullen 
er weer iets griezeligs van maken in Koningshof! De datum is zater-
dag 25 oktober. Zet die da-
tum dus alvast vast in je tele-
foon, agenda of op de kalender. 
De Halloweentocht zal beginnen 
bij de scholen. Hoe laat dat zal 
zijn, dat zal in het volgende 
wijkblad en op onze website 
bekend gemaakt worden. 
 

 
 
Voor de hele kleintjes willen we 
ook wat doen, omdat de Hallo-
weentocht op 25 oktober waar-
schijnlijk te griezelig is. Daarom organiseren wij voor de allerklein-
sten een Trick-or-Treat op donderdag 30 oktober. Wij startten 
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 opge-
ven voor Trick-or-Treat, zodat wij weten om hoeveel kinderen het 
gaat. De leeftijd voor Trick-or-Treat is tot 8 jaar. S.v.p. je opgeven 
bij halloweenkoningshof@gmail.com. 
 
Hoofdgriezels Sylvia, Paul en Anne 
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Impressie algemene ledenvergadering 

Op donderdag 15 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering ge-
houden, waarbij vierentwintig leden aanwezig waren. 2013 was een 
prima jaar voor ons. Zo zijn er de nodige activiteiten georganiseerd, 
waaronder Halloween en het Koningshoffeest ter gelegenheid van ons 
35-jarig bestaan. Tevens is in 2013 onze website volledig vernieuwd. 
 

Penningmeester Wim Langelaan gaf aan de hand van een powerpoint-
presentatie een toelichting op de financiële cijfers van 2013. De belang-
rijkste inkomsten en uitgaven werden in een taartdiagram gepresen-
teerd. Over het boekjaar 2013 is er een financieel overschot van € 263,
-. Financieel staan wij 
er goed voor. In 2013 
is het ledenaantalre-
cord weer gebroken. 
Inmiddels hebben wij 
696 leden. Het jaar-
lijks uitdelen van een 
gadget helpt hierbij 
flink. 
 

Het bestuur kwam 
met het voorstel om 
de contributie voor 
2014 contributie te 
verhogen met € 1,50 
vanwege de vermin-
dering van de ge-
meentelijke subsidie. 
De vergadering ging hiermee akkoord. De contributie bedraagt in 2014 
daarom € 8,50 per jaar. Tevens kondigde het bestuur aan dat bij de 
algemene ledenvergadering in 2015 waarschijnlijk het voorstel gedaan 
zal worden de contributie naar € 10,- te verhogen. In 2015 ontvangen 
wij immers geen subsidie meer van de gemeente. 
 

Een ander belangrijk onderwerp was dat voorzitter Meindert Wiersma 
aftrad en niet herkiesbaar was, omdat hij verhuisd is naar een woning 
buiten onze wijk. Het bestuur stelde voor Herman Stikkel te benoemen 
tot voorzitter. De vergadering ging unaniem akkoord. Nadat Herman 
zich voorgesteld had aan de aanwezigen, bedankte hij Meindert voor 
als zijn werk voor de bewonersvereniging. Namens het bestuur bedank-
te Erik Meindert voor zijn inzet als voorzitter in de afgelopen vier jaar.  
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De politiek op bezoek in onze wijk 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl., 
hebben de VVD en het CDA een bezoek gebracht aan onze wijk. Met 
de VVD zijn wij op 15 februari door de wijk gefietst. Een week later 
had de CDA haar verkiezingskeet op het parkeerterrein van Het Ba-
ken neergezet. Dit waren leuke en informatieve gesprekken. Tal van 
onderwerpen zijn met hen besproken, waarvan de volgende vier on-
derwerpen volgens ons het belangrijkst zijn: 
 

1.  Herinrichting van de wijk (vervangen van diepriool) 

a) Voldoende voortgang houden. Momenteel loopt fase 5 en zullen 
er nog drie fases volgen. De uitvoering wordt hopelijk niet (verder) 
vertraagd vanwege de financiële situatie bij de gemeente. 
b) Renovatie van Koningshof. In delen van de wijk waar het diepri-
ool al vervangen is, zijn op sommige plekken flinke verzakkingen te 
zien. Dit betekent dat de gemeente in de komende jaren voor renova-
tie hiervan financiering dient te reserveren. 
 

2.  Leegstaande gebouwen 

Dit betreft ’t Hofland en het scholencomplex van De Vlinder-
boom. Kan de gemeente misschien Pieter van Foreest stimuleren iets 
aan de leegstand in ’t Hofland te doen? 
 

3.  Aandachtpunten bij de Verlengde Europalaan 

a) Wordt de Floralaan doorgetrokken naar de rotonde van de Tuin-
dersweg? 
b) Blijft de Verlengde Europalaan autoluw? Dit n.a.v. een ‘fout’ in 
het bestemmingsplan Tuindershof. 
c) Wat gebeurt er met het braakliggende terrein langs de Verleng-
de Europalaan? Dit n.a.v. de discussie in de gemeenteraad om daar 
tijdelijk ‘duurzame projecten’ (zonnepanelen, kleine windmolens?) te 
realiseren. 
 

4.  Wateroverlast in kruipruimtes 

Op verschillende locaties in de wijk (Rivierenlaan, Zaan, Popelenburg, 
Serijnenhof) is er wateroverlast in de kruipruimtes. Wij weten dat 
er in Klapwijk ook problemen waren/zijn. Dit lijkt een wijkoverstij-
gend probleem.  
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Hij toonde zich een prima woordvoerder van onze vereniging bij gele-
genheden zoals het wijkfeest in 2013, vrijwilligersavonden en bijeen-
komsten in het gemeentehuis. Daarnaast zorgde Meindert voor veel 
gezelligheid binnen de vereniging. Als dank werd hem een cadeaubon 
overhandigd. Angelique Sörensen trad eveneens af en was niet her-
kiesbaar. Angelique was betrokken bij de redactie. Ook voor haar was 
er een cadeau.De reguliere agendapunten werden in redelijk hoog tem-
po afgehandeld. De voorzitter sloot om 21:40 uur de vergadering. Tot 
slot bedankte hij de bestuursleden en andere vrijwilligers voor de 
prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Het volledige verslag 
van de ledenvergadering is ook te vinden op onze website, zie http://
www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2014/04/
notulen_alv2014.pdf. 
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Snelheidsmeting Delflanddreef 

Op ons verzoek heeft de gemeente een snelheidsmeting uitgevoerd op 
de Delflanddreef, ter hoogte van de Hennenberg. Van begin december 
2013 tot begin februari 2014 is er gemeten. In die periode waren er 
geen winterse omstandigheden. Auto’s hebben dus niet langzamer ge-
reden vanwege eventuele gladheid. 
 
Uit de meting blijkt dat 85% van de automobilisten 33 km/u of langza-
mer heeft gereden, waarbij de maximale snelheid 30 km/u is. De snel-
heid die hoort bij dit percentage (van 85%) is een belangrijke landelij-
ke graadmeter. Pas als dit fors afwijkt van de maximum snelheid, dan 
is er aanleiding tot het doen van nader onderzoek. De gemeten waarde 
van 33 km/u op de Delflanddreef is volgens onze gemeente een prima 
waarde, die past bij de functie van deze ontsluitingsweg door onze 
wijk. Er is daarom geen aanleiding tot het doen van nader onderzoek 
of aanpassingen. 
 

De helft van de automobilisten rijdt 27 km/u of langzamer. De auto-
mobilisten rijden dus in het algemeen netjes op de Delflanddreef. De 
resultaten lijken overigens sterk op de meting die uitgevoerd is in de 
maanden september tot december 2010 aan het begin van de Delf-
landdreef. De gemeten snelheden in 2010 en 2014 zijn dus vrijwel ge-
lijk. Toch zijn er helaas enkele uitschieters. Er zijn ongeveer vijfen-
twintigduizend metingen verricht waarbij zo’n tien keer de snelheid 
van 40 km/u overschreden werd. Uit de meting van eind 2010 hadden 
wij geconcludeerd dat er één ‘snelheidsduivel’ in onze wijk woont. 
Toentertijd werd op de donderdagavond laat af en toe zo’n snelheid 
geregistreerd. Het lijkt er dus sterk op dat deze ene persoon nog 
steeds zoveel haast heeft. Dit is er natuurlijk eentje te veel, maar aan 
de andere kant is ook een belangrijke conclusie dat onze wijkbewoners 
zich in het algemeen aan de snelheid houden. 
 
Erik de Goede 
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Wateroverlast in kruipruimtes 

 

In het vorige wijkblad hebben wij bewoners gevraagd ons te laten we-
ten of zij veel en/of vaker overlast hebben van wateroverlast in hun 
kruipruimte. Er zijn meldingen gekomen vanuit verschillende delen 
van onze wijk: Bergse Maas, Grevelingen, Linge, Regge en Popelen-
burg. De ontvangen beschrijvingen bevestigen het beeld dat inklinken 
van de grond onder deze huizen zo goed als zeker de oorzaak van de 
problemen is. Het inklinken van de grond kan tot gevolg hebben dat 
de bodem onder het peil van het grondwater zakt. Per woning kan het 
inklinken verschillen, zelfs bij aangrenzende woningen. 
 

Het inklinken kan nog eens extra heel vervelende gevolgen krijgen, 
wanneer door de grondverzakkingen afvoerpijpen onder het eigen 
huis of bij de buren afbreken. Een kwetsbaar punt vormen daarbij de 
plaatsen waar afvoerpijpen door gaten in de funderingsbalken lopen. 
Bij afgebroken pijpen ligt reparatie voor de hand. Wat je het beste 
kan doen tegen wateroverlast als de bodem beneden het grondwater-
peil zakt, is een lastige vraag. In 2011 heeft Paul Geluk de wijkactie 
‘Vochtoverlast in kruipruimtes’ georganiseerd, waarbij een groot aan-
tal verschillende methoden met elkaar vergeleken zijn. De mogelijk-
heden waren: zand, bims, chips, schelpen, kalkkorrels, folie en drai-
nage. De voor- en nadelen van deze methoden zijn toen met elkaar 
vergeleken. Deze informatie hebben wij weer op onze website gezet, 
zie http://www.wijk-koningshof.nl/2014/06/informatie-over-
wateroverlast-in-kruipruimtes. 
 

Dat wij juist in Koningshof vaker last krijgen van wateroverlast is 
geen toeval. Uit een onderzoek van Deltares blijkt dat onze wijk één 
van de laagst gelegen gebieden in de kern van Pijnacker is. Zo ligt 
onze wijk bijvoorbeeld één meter lager dan het centrum van Pijnac-
ker. Klapwijk ligt ook relatief laag, maar nog steeds een halve meter 
hoger dan Koningshof. Water zoekt het laagste punt. Daarom is het 
(helaas) niet zo verwonderlijk dat in Koningshof en in iets mindere 
mate in Klapwijk wateroverlast optreedt. Als bewonersvereniging zul-
len wij dit nauwlettend in de gaten blijven houden. 
 

Steven Duursma en Erik de Goede 
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De energierekening (deel 10)  

Er zijn heel veel manieren om uw energierekening te verlagen. In vo-
rige stukjes in het wijkblad over energiebesparing zijn diverse inves-
teringen voor uw woning genoemd om gas en elektriciteit te bespa-
ren. Niet ieder huis is echter geschikt voor deze aanpassingen en 
soms zijn de kosten te hoog voor dergelijke grote investeringen. 
 

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om te participeren in een 
windturbine. Ook ik ben sinds 1 januari de trotse eigenaar van een 
deel van een windturbine. Mijn windturbine staat in Culemborg en 
heeft de prachtige naam “Het Rode Hert”. Voor een bedrag van € 
200,- kan je bij de Windcentrale een winddeel kopen en ben je daar-
mee mede-eigenaar van een windturbine. De kilowatts die door jouw 
windturbine worden geproduceerd, worden in mindering gebracht op 
je energienota bij Greenchoice. Na het eerste jaar ga je jaarlijks € 25,
- aan onderhoudskosten betalen. Bij inschrijving van mijn molen 
werd een wereldrecord crowdfunding gevestigd. Binnen 13 uur teken-
den 1.700 mensen zich in voor deze windmolen! 
 
Per winddeel is er een verwachte opbrengst van 500 kWh per jaar. 
Anders dan bij zonnepanelen kan deze energie-opbrengst niet volle-
dig gesaldeerd worden op je energienota. Omdat de windturbine niet 
in mijn postcodegebied staat, is energiebelasting en btw verschuldigd 
over de door mijn windmolen opgewekte energie. Rekening houdend 
met alle verwachte kosten en opbrengsten is het verwachte rende-
ment op de investering ongeveer 4%. Dit is dus ruimschoots meer 
dan de rente die je op een spaarrekening krijgt, wat het geval is voor 
bijna alle investeringen op energiebesparende maatregelen. 
 

Je kunt de prestatie van je windmolen heel makkelijk volgen door het 
downloaden van een app. Via je telefoon kun je dan online volgen 
hoe hard het waait en wat op dat moment de opbrengst is. Het jaar-
record is gevestigd op 15 februari met een opbrengst van 6,75 kWh 
per winddeel. Eind mei zit ik al op ruim 254 kilowatt per winddeel, bij 
een jaarprognose van 500 kWh. Als ik nu naar mijn werk fiets en een 
flinke tegenwind heb, dan word ik daar heel gelukkig van. Dat levert 
immers veel kilowatts op voor mijn vier winddelen. 
 

Als u ook geïnteresseerd bent om mede-eigenaar te worden van een 
windmolen, kijk dan op www.windcentrale.nl. Als u geïnteresseerd 
bent in mijn maandstanden aan geproduceerde zonne-energie of 
windenergie, volg mij dan via Twitter: @wimlangelaan. 
 

Wim Langelaan 
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Wijkcontact 

De bewonersvereniging Koningshof is tegenwoordig ook op facebook 
te vinden, zie https://facebook.com/koningshofpijnacker 

Bij wijkcontact richten wij ons op de sociale kant van onze wijk. Met 
het wijkcontact team proberen wij interesse te tonen bij zowel bij posi-
tieve gebeurtenissen (geboorte, huwelijk of jubileum) als steun te bie-
den wanneer het niet mee zit (ziekte, overlijden). Nieuwe buren heten 
wij graag welkom en wij helpen hen graag op weg met handige tips en 
contacten in de wijk. 
 

Behalve dat er verschillende ‘Hup Holland’ vlaggen de wijk versieren, 
viel het ons midden juni op dat er meer gevierd werd. In onze wijk 
hing bij zo’n 25 huizen de vlag uit met daaraan een schooltas. Bij al 
deze huizen hebben wij een kaartje door de bus gedaan om de betref-
fende scholier hiermee te feliciteren. Wij hebben zo goed mogelijk op-
gelet waar een vlag hing, maar 
wij sluiten niet uit dat wij geslaag-
de scholieren over het hoofd heb-
ben gezien. Ook deze scholieren 
feliciteren wij natuurlijk van harte 
met het behaalde resultaat! 
 

Als er zaken zijn die het wijkcon-
tact aangaan, dan kunt u ons 
hierop attenderen door een e-mail 
te sturen naar wijkcontact@wijk-
koningshof.nl. 
 

Jenny Wassenaar  

en  

Anneke Haak 
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Wijkactie ‘vervangen van dakbedekking’ 

In het vorige wijkblad stond een oproep voor de nieuwe wijkactie 
‘vervangen van dakbedekking’. Inmiddels hebben meer dan 40 huishou-
dens aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn. In de afgelopen perioden 
zijn er diverse offertes aangevraagd bij bedrijven. Helaas reageerden 
niet alle aangeschreven bedrijven. Toch is er nu een aardig beeld van 
mogelijkheden en kosten. Uit de drie offertes die wij hebben ontvangen, 
is door ons een keuze gemaakt. Deze aannemer was niet alleen het 
goedkoopst, maar maakte op ons ook de beste indruk bij de onderlinge 
contacten. 
 

Op korte termijn wordt aan de geïnteresseerden een e-mail gestuurd 
met een uitleg waarom wij voor deze aannemer gekozen hebben. Hierin 
worden de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kosten van 
deze aannemer opgesomd. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals 
bitumen, shingles en EPDM. Deze aannemer kan overigens ook zinken 
dakgoten en pannendaken vervangen. In de e-mail wordt aan de geïnte-
resseerden gevraagd of men na het lezen van de prijzen nog steeds ge-
ïnteresseerd is en om zo precies mogelijk aan te geven wat men wil laten 
vervangen. Volgens ons zien de prijzen er aantrekkelijk uit. Kortom, het 
loont zeker de moeite om aan deze wijkactie mee te doen. 
 

Bent u geïnteresseerd in meer informatie en heeft u zich nog niet aan-
gemeld? Dit kan nog steeds. Meld u zich dan aan bij Paul Geluk 
(geluk.paul@gmail.com). Geef bij uw aanmelding aan om welke werk-
zaamheden / dakdelen het zou gaan. U wordt dan verder geïnfor-
meerd. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt altijd nog bepalen of 
u definitief mee wilt doen of niet. 
 

Paul Geluk 

info@alkam-bouw.nl  
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GFT-afval in de wijk 

Het is ons opgevallen dat het GFT-afval in onze wijk niet altijd in de 
groene kliko terecht komt. Op plekken in de wijk, met name langs een 
slootkant, worden af en toe takken of ander groenafval neergegooid. 
Wilt u daar a.u.b. mee stoppen? Als uw kliko vol is, wilt u dan bijvoor-
beeld aan uw buren vragen of u het resterende groenafval in hun kliko 
mag doen? Het maakt een rommelige indruk als her en der in de wijk 
groenafval te vinden is op plekken waar het niet hoort. 
 

Wij verwachten overigens dat er vanaf 2015 meer mogelijkheden zullen 
zijn voor het GFT-afval. Ons college werkt momenteel samen met de 
andere Avalex-gemeenten aan een nieuw afvalbeleid. Hiermee moet mi-
nimaal 65% afvalscheiding bereikt worden. In september zal dit plan 
aan de gemeenteraden gepresenteerd worden. Ins ons restafval zit mo-
menteel ook relatief veel GFT-afval. Het ligt daarom voor de hand dat in 
het nieuwe afvalscenario zal staan dat in de zomermaanden de GFT-
afvalcontainer wekelijks geleegd zal worden. In het volgende wijkblad 
zullen wij u hierover informeren. 
 

Het bestuur 
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Hartveilig wonen 

Na afloop van de algemene ledenvergadering heeft Cees van der Ende 
een presentatie gegeven over ‘hartveilig wonen’. Bij deze presentatie 
was ook Nico Brandts aanwezig, die bij onze gemeente het aan-
spreekpunt is voor ‘hartveilig wonen’. 
 

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acu-
te hartstilstand. Dit komt altijd onverwacht en kan overal gebeuren. 
Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbe-
lang. Bij ‘Hartveilig wonen’ zetten vrijwilligers zich in om het leven 
van mensen te redden. Uit statistieken is bekend dat 10% van slacht-
offers in voldoende mate herstelt na een reanimatie door een ambu-
lancedienst. Dit is maar liefst 60% als er een vrijwilliger in de buurt 
was die met een Automatisch Externe Defibrillator (AED) getracht 
heeft de hartritmestoring te verhelpen! Een AED geeft het slachtoffer, 
indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld 
kan worden. Het is dus belangrijk dat om zoveel mogelijk AED’s in onze 
wijk (en vlak daarbuiten) te hebben en zoveel mogelijk vrijwilligers die 
een AED kunnen bedienen. 
 

Cees van der Ende liet een 
film zien die toont hoe een 
vrijwilliger van ‘hartveilig 
wonen’ in de praktijk moet 
handelen. Hij probeert dit ini-
tiatief in zoveel mogelijk wij-
ken in onze gemeente uit te 
rollen. In Oude Leede is dit al 
goed gelukt, want daar zijn 
momenteel 35 vrijwilligers! 
Na de presentatie was er een 
interessante discussie. 
 

Op de oproep in het wijkblad naar interesse voor ‘hartveilig wonen’ heb-
ben zich inmiddels 10 personen gemeld. Als bewonersvereniging Ko-
ningshof vinden wij dit aantal van minimaal tien geïnteresseerden vol-
doende om dit initiatief door te zetten. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat wij na de zomervakantie een cursusavond zullen organiseren. Cees 
van der Ende heeft al vaker dergelijke avonden gegeven. Bovendien is 
ons bestuurslid Sylvia van Reenen ook gediplomeerd om een dergelijke 
cursus te geven. Daarom ligt het voor de hand dat wij Sylvia en Cees 
zullen vragen dit gezamenlijk te doen. Zodra er meer concrete informa-
tie is, zullen wij alle geïnteresseerden hiervan op de hoogte stellen. 
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Wijkschouw op 2 september 

Op dinsdag 2 september wordt de jaarlijkse wijkschouw van onze wijk 
gehouden. Tijdens een wijkschouw maken geïnteresseerde bewoners 
samen de gemeentelijke wijkmanager, daarbij eventueel ondersteund 
door een wijkagent en enkele gemeentemedewerkers, een ronde door 
de wijk. De aandachtspunten op het gebied van bijvoorbeeld het 
groen, zwerfvuil en onveilige plekken worden geïnventariseerd en ver-
werkt in een actielijst. Met deze wijkschouwen werken gemeente en 
wijkbewoners samen aan de leefbaarheid in de wijk, zie ook http://
www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/wijkschouwen-pijnacker.htm. 
 
Bij een wijkschouw is het de bedoeling dat onderwerpen worden aan-
gemeld (of extra benadrukt) die niet via het ‘meldpunt leefomgeving’ 
aangemeld kunnen worden. Dit is dus een belangrijk jaarlijks moment 
om uw zegje te doen over het leefklimaat in de wijk. Hiervoor dient u 
zich wel aan te melden bij wijkmanager Kees Konings. Dit kan via het 
telefoonnummer 015-362 65 53 of via een e-mail naar 
c.konings@pijnacker-nootdorp.nl. 
 
Jaarlijks wordt er in alle wijken van onze gemeente een wijkschouw 
gehouden. In veel wijken gaat de wijkschouw meestal niet door, om-
dat er een gebrek aan belangstelling is. In onze wijk is dit (gelukkig) 
nog nooit het geval geweest, omdat er jaarlijks voldoende geïnteres-
seerden zijn. Wij hopen dat dit in 2014 niet anders zal zijn en dat u 
zich zal opgeven voor de wijkschouw. 
 
Het bestuur 
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‘Werk in Uitvoering’ 

Op 11 en 12 oktober 2014 willen wij, Anja Brand en Roos van der 

Meijden, weer een ‘Werk In Uitvoering’ organiseren. Dit is een week-

end waarin creatieve, kunstzinnige en muzikale mensen uit de wijk 

Koningshof hun deuren openzetten. Het wordt de vijfde keer dat dit 

kunstweekend georganiseerd zal worden.  
 

Buurtgenoten kunnen op die manier genieten van de kunsten van on-

ze creatieve wijkbewoners. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die 

het leuk vinden om hun werk te laten zien of horen aan buurtgenoten. 

Het maakt hierbij niet uit of je professioneel of hobbymatig werkt. Be-

langrijker is dat je thuis een leuke expositie/presentatie van je eigen 

unieke werk maakt of een concertje geeft. 

Natuurlijk kun je ook samen met iemand in 

één huis iets organiseren. 
 

Enkele punten op een rijtje: 

11 en 12 oktober van 13.00 tot 17.00 

uur 

Deelname voor iedereen die creatief, 

kunstzinnig of muzikaal is en dat 

wil laten zien. 

Deelname alleen voor adressen binnen 

de wijk Koningshof 

Kosten deelname € 7,50 

Na afloop op 12 oktober een gezellige 

afsluitende borrel voor alle deelne-

mers 

Er hebben zich al de nodige personen 

opgegeven, maar misschien zijn er 

nog meer geïnteresseerden. Wil je meedoen of heb je vragen 

over eventuele deelname? Stuur dan een mailtje naar in-

fo@roosvandermeijden.nl. Je krijgt dan spoedig een reactie 

van ons.  

Anja Brand en Roos van der Meijden 
 
 
 


