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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 

Esther de Ruiter  (06 29435954) 
Sylvia van Reenen 
Jeugd.koningshof@g-mail.com 
Halloween.pijnacker@g-mail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 

milieu 

Marijke de Wit (369 41 83) 
wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl 

marijke-dewit@planet.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 (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 407 89 210) 
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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Voorjaar 

Het voorjaar hangt in de lucht, de wintersporters zijn terug van va-
kantie, de narcissen kruipen uit de grond en de zon strooit licht en 
warmte door het raam naar binnen. Het was een mooie winter en heb 
zelf nog een paar dagen de schaatsen aan gehad. Wij zaten zelfs nog 
dicht bij een Elfstedentocht. Wanneer de volgende gaat plaatsvinden 
is nog niet zeker, maar de volgende komt elk jaar wel één jaar dich-
terbij!. 
 

De cijfers over het afgelopen jaar zijn opgesteld. Tijdens de jaarverga-
dering van 19 april zullen wij u daarover bijpraten. Wij hebben noeste 
plannen voor 2012. Zo gaan wij ook aandacht besteden aan onze 
website. Verder zal in 2012 een pilot gestart worden met wijktoezicht 
in de wijk Klapwijk. Vanuit de bewonersvereniging worden deze ont-
wikkelingen actief gevolgd, want Koningshof is de volgende wijk waar 
dit opgestart zal worden. Helaas is het aantal inbraken in onze wijk 
ook toegenomen. Mede hierdoor is er in onze wijk ook belangstelling 
voor wijktoezicht. 
 

Bij het materiaalbeheer is de hogedrukreiniger kapot gegaan. Deze 
hebben wij inmiddels weer vervangen. Voor de steiger zal een aanvul-
lende module besteld worden. Met deze nieuwe module wordt het mo-
gelijk om tot 7,80 m hoogte te werken en daar is behoefte aan in onze 
wijk. De vele spullen die wij al hadden bij materiaalbeheer worden 
hiermee nog verder uitgebreid. 
 

In 2012 zal de bewonersvereniging weer meedoen aan de 12-inch ra-
ce. In het kantoor van materiaalbeheer zal een fooienpot geplaatst 
worden met een sticker van de 12-inch race. Wij verzoeken om uw 
vrijwillige bijdrage daarin te doneren die volledig gedoneerd zal wor-
den aan de goede doelen van de 12-inch race. 
 
 

Ik wens u allen een mooie lente en hoop dat de zonnestralen u allen 
uitbundig mogen toelachen in de komende maanden. 
 

Meindert Wiersma 
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Uitnodiging  

voor de Algemene Ledenvergadering van de 

Bewonersvereniging Koningshof 

op donderdag 19 april 2012 

om 20.00 uur in Het Baken 

1. Opening 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2011 

Op de website (www.wijk-koningshof.nl/archief.html) staat dit 
verslag. 

3. Financieel verslag over 2011  

De financiële stukken kunnen bij de secretaris opgevraagd wor-
den. 

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 

Wim Langelaan (penningmeester) treedt af en is herkiesbaar. 
Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een be-
stuursfunctie kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering 
melden bij secretaris Erik de Goede. 

6. Begroting 2012 en vaststellen contributie in 2012 

Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen en te houden  
€ 7,- per jaar. 

7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

8.  

 Wijkblad                                                             Wijkontwikkeling 

 Wijkcontact                     Sport en Spel 

 Materiaalbeheer              Jeugd 

 Woningen                       Website 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

Vanaf 21.15 uur: Presentatie door Leon Bruinen (SolSolutions) 
over “Zonne-energie via zonnepanelen”, gevolgd door informele borrel 
in het café in Het Baken.  
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Ledenaantal en contributie in 2012  

In het wijkblad van juni vorig jaar was aangekondigd dat alle leden 
die tijdig betaalden beloond zouden worden met een presentje. In au-
gustus hebben de secretaris en ik met hulp van onze kinderen in to-
taal 535 meetlinten met notitieblok rondgebracht. Tegelijkertijd heb-
ben wij de betaalherinneringen bezorgd. Uiteindelijk zijn er nog 123 
betalingen binnengekomen. Daarnaast hebben 34 nieuwe leden hun 
contributie voldaan. Aan het eind van het jaar waren er in totaal 692 
betalende leden, dat alweer een nieuw record is! 
 

 
 

De jaarcijfers van 2011 worden binnenkort voorgelegd aan de drie-
hoofdige kascommissie. De voorlopige versie van de jaarcijfers laten 
een overschot zien van ruim € 2.000,-. In 2010 was er een tekort van 
€ 3.400,-. De resultaten schommelen dus sterk van jaar tot jaar. Wij 
moeten er rekening mee houden dat de inkomsten van oud papier 
over enkele jaren sterk terug zullen lopen. De hoogte van de gemeen-
tesubsidie voor de komende jaren is onzeker omdat de gemeente 
moet bezuinigen. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 19 april zal een besluit 
genomen worden over de contributie van 2012. Het bestuur stelt voor 
het contributiebedrag te handhaven op € 7,-. Wacht u dus alstublieft 
met betalen van uw contributie 2012 tot het wijkblad van juni waarin 
de definitieve hoogte van de contributie bekend wordt bekendge-
maakt.  
 

Wim Langelaan 
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Activiteiten in 2012 

In korte stukjes lichten wij toe wat onze werkgroepen dit jaar van 
plan zijn. 
 

Jeugd 

De werkgroep Jeugd is ook in 2012 weer van alles van plan. Er leven 
de nodige ideeën, maar die zijn nog niet concreet uitgewerkt. Zodra 
dit wel het geval is, zal dit op de website vermeld worden. Er zal ook 
met de scholen contact opgenomen worden om zoveel mogelijk kin-
deren te laten meedoen. 
 

Wijkontwikkeling 

De werkgroep wijkontwikkeling houdt zich bezig met de dagelijkse za-
ken die in de wijk spelen. Ook in 2012 zal veel aandacht uitgaan naar 
de “herinrichting van de wijk”. De herinrichting van de Rivierenlaan en 
zijstraten is inmiddels begonnen en zal in 2012 voortgezet worden. De 
wijk Keijzershof wordt ook steeds zichtbaarder, wat ook voor onze 
wijk gevolgen heeft. Zo heeft de fietspadverbinding van Keijzershof 
naar ons centrum onze aandacht, want die gaat ook door onze wijk. 
Verder zijn er tal van andere onderwerpen als de inrichting van de 
wijk, de verkeersveiligheid, hondenpoep, regulier onderhoud door de 
gemeente, die ook nauwgezet in de gaten gehouden zullen worden. 
 

Redactie 

De werkgroep redactie zorgt er ieder jaar voor dat vier keer per jaar 
een wijkblad verschijnt.  
 

Wijkcontact 

Onze werkgroep Wijkcontact blijft doorgaan zowel bij positieve 
(geboorte, huwelijk of jubileum), negatieve (ziekte, overlijden) of an-
dere zaken (bijv. nieuwe buren) haar interesse te tonen. U kunt hen 
daarop attenderen door een email te sturen naar wijkcontact@wijk-
koningshof.nl). Verder worden er maandelijks een koffie- en theeoch-
tend georganiseerd.  
 

Materiaalbeheer 

Ook in 2012 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren of le-
nen bij ons materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals twee 
steigers, een geluidsinstallatie, een ladder, een behangafstomer, 
boormachines) tot tal van spelletjes (zoals Rad van Avontuur, Kop van 
Jut, Schiettent). Op drie avonden in de week kan men langskomen bij 
ons materiaalbeheer in de parkeergarage van Het Baken. Zie 
www.wijk-koningshof.nl en klik dan in de colofon op 
“materiaalbeheer”. 
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Sport&spel 

De werkgroep Sport&Spel organiseert ook in 2012 een “Koningshof 
volleybaltoernooi”. Op 25 maart heeft dat plaatsgevonden. Dit was de 
31ste keer dat er een (jaarlijks) volleybaltoernooi georganiseerd is. 
Daarnaast zal op 11 september de “Koningshof trimloop” gehouden 
worden. In 2011 ging de trimloop vanwege problemen met het par-
cours niet door, maar dit jaar wel! 
 

Verder huurt de wijkvereniging al jaren achtereen wekelijks op de 
woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur de gehele zaal van Het 
Baken. Door het neerlaten van de flexibele wand wordt de zaal in 
tweeën gedeeld. Gedurende het seizoen, dat gelijk loopt aan het 
schooljaar, wordt er badminton en volleybal gespeeld. Enthousiaste 
sportievelingen van elk niveau zijn welkom. Kom gewoon woensdag-
avond eens naar de sportzaal in Het Baken om de sportieve sfeer te 
proeven! 
 

Website 

Via onze website www.wijk-koningshof.nl houden wij u ook op de 
hoogte van wat er speelt in de wijk. Bovendien twitteren wij ook; surf 
naar twitter.com en via de zoek functie ga dan naar Wijkkonings-
hof  en dan vindt u ons.  

Uw huis beter beveiligen 
Het volgende bericht stond recent in de Telstar. Bewonersvereniging Klapwijk 
heeft, in samenwerking met het erkende bedrijf Safety en Security Centre de 
Leeuwenhoek, geregeld dat u een preventieve woninginspectie kan laten uit-
voeren. Daardoor komt u te weten welke maatregelen eventueel genomen 
moeten worden om uw huis veiliger te maken. De aanpassingen aan uw huis 
kunt u daarna door een erkend beveiligingsbedrijf, bijvoorbeeld No Risk Bevei-
ligingstechniek, laten uitvoeren. Maar u kunt uiteraard ook met de gegeven 
tips bijvoorbeeld zelf de juiste sloten plaatsen. 

De inspectie kost slechts 25 euro. Mocht u aanpassingen aan uw huis uitvoe-
ren, dan krijgt u (een deel van) dit bedrag via korting terug. U dient zelf con-
tact op te nemen met SSC de Leeuwenhoek. Tijdens kantooruren kan een af-
spraak gemaakt worden voor een woninginspectie via telefoonnummer 088-
7110250. 

Als bewonersvereniging Koningshof hebben wij momenteel nog geen contact 
gehad met dit bedrijf. Wij vinden dit een mooi aanbod en willen dit ook voor 
de bewoners uit Koningshof proberen te regelen. Wij gaan ervan uit dat dit 
gelukt is op het moment dat u dit wijkblad ontvangt. Als u dus interesse hebt 
om uw huis beter te beveiligen, dan lijkt dit een mooie optie. Op onze website 
zullen wij z.s.m. meer informatie hierover verschaffen. 
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Wijkactie voor na-isolatie van spouwmuren? 

In de afgelopen jaren hebben wij als bewonersvereniging al de nodige 
wijkacties georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: betonrot, dubbel 
glas, dakpannen, zinken dakgoten en vloerisolatie. Bij al die acties 
volgden wij dezelfde aanpak. Via een stukje in het wijkblad werd de 
interesse gepeild. Bij voldoende interesse benaderden wij dan bedrij-
ven met een verzoek tot offerte. Hierbij moest expliciet een wijkkor-
ting worden aangegeven en natuurlijk ook de prijs. Bij deze acties 
zochten wij personen uit de wijk met kennis van de materie om hierbij 
te assisteren, of soms zelfs om dit te organiseren. Want als bestuurs-
leden hebben wij dergelijke kennis in het algemeen niet. 
 

Onlangs heeft een wijkbewoner zich bij ons gemeld voor een mogelijk 
nieuwe actie. Aad Komen heeft zich bij ons gemeld over “na-isolatie 
van spouwmuren”. En of dit een onderwerp voor een wijkactie is. Als 
bewonersvereniging springen wij daar graag op in. Het onderwerp 
past ook goed in deze tijd. Zo heeft onze penningmeester in de afge-
lopen twee wijkbladen over de energiebesparing geschreven. 
 

Aad woont aan de Gravenmade. Dezelfde huizen staan aan de Geer-
bron en Geesterwijk. Het gaat hierbij om een Reym woning uit 1976, 
die in twee “blokken" in onze wijk zijn gebouwd. De gasprijs stijgt 
steeds verder en de kosten daarvan zijn in Aad’s huis momenteel zo’n 
80% van de energierekening. Daarom is hij bezig zijn huis zo mogelijk 
verder te isoleren.  
 

Dit type huis met een H-vliesgevel bevat weinig gemetselde muren, 
maar die muren zijn niet geïsoleerd. Er zijn drie varianten. Aad heeft 
een carpoort en zit in een tussenwoning. Die bevat ca. 25 m2 spouw 
van 50 mm breed. Die kan voor € 500,- gevuld worden met glaswol-
vlokken en dat zou in 5 à 6 jaar terugverdiend kunnen worden. Als 
zijn buren meedoen, is er al een korting van 10%. Bij een wijkkorting 
zal dat ongetwijfeld hoger zijn. Aad is ook bereid om als contactper-
soon op te treden. 
 

Interesse? 
Indien u geïnteresseerd bent om uw huis extra te isoleren, dan kunt u 
dat aan ons melden (via secretariaat@wijk-koningshof.nl). Bij vol-
doende belangstelling zal er een informatieavond georganiseerd wor-
den, die mogelijk vervolgd zal worden met een collectieve wijkactie. 
 
Erik de Goede en Aad Komen  
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Ryck(er) door papierinzameling?  

Het is ongeveer een half jaar geleden dat Ryck, in samenwerking met 
Avalex en de gemeente, gestart is met een nieuw systeem voor afval-
inzameling. Door bij het filiaal op het parkeerterrein van het Baken 
papier, plastic, textiel of elektrisch afval in te leveren, kunt u uw 
bankrekening spekken. 
 

Ook in voorgaande stukjes over dit onderwerp hebben wij geschreven 
dat maatschappelijk gezien dit een prima initiatief is. Dit komt vooral 
door het netter inzamelen van plastic. Hierdoor zitten de kliko’s duide-
lijk minder vol. Voor de verenigingen die al jaren oud papier inzame-
len, zullen op termijn de inkomsten teruglopen. Voor de korte termijn 
is er een “garantieregeling” afgesproken, waardoor de inkomsten op 
peil blijven. Nu Ryck een half jaar loopt, hebben wij geconstateerd dat 
onze inkomsten zo ongeveer gehalveerd zijn. Voorheen haalden wij 
met onze papiercontainer zo’n 250.000 (!) kg per jaar op. Wij zitten 
nu op iets meer dan 10.000 kg per maand.  
 

Bij het aanvragen van een Ryck-pasje had u de mogelijkheid de in-
komsten, of een deel daarvan, te doneren aan anderen. De bestaande 
papierinzamelaars in onze gemeente, waaronder wij, staan 
“voorgeprogrammeerd” op de website van Ryck. Hierdoor hoeft u niet 
ons bankrekeningnummer te weten om een deel van de inkomsten 
aan ons te doneren. Zoals u wellicht wel weet, doen wij dit samen met 
de tafeltennisvereniging Pijnacker en met de drie scholen uit onze 
wijk. Helaas maakt vrijwel niemand gebruikt van de mogelijkheid om 
het (gedeeltelijk) aan ons te doneren. Op zich hadden wij dat ook wel 
verwacht. Het ligt immers veel meer voor de hand om bijvoorbeeld 
een (klein)kind of een goed doel zoals het Wereld Natuur Fonds te 
steunen. Als u overigens in het filiaal iets inlevert en u heeft geen pas-
je bij u, dan gaan de inkomsten naar een goed doel. Dat handelt Ryck 
netjes af. 
 

Dit alles heeft duidelijk gemaakt dat wij met onze eigen container 
door willen gaan. De inkomsten zullen na het aflopen van de garantie-
regeling halveren, maar dat is nog steeds een welkome aanvulling 
voor de scholen, de tafeltennisvereniging en voor ons. 
 

Erik de Goede 



www.wijk-koningshof.nl  15 

 

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 party-
tent, etc. Hiervoor dient u iets te betalen, wat over het algemeen ook 
wel meevalt. De materiaaluitleen betreft nuttige zaken: bijvoorbeeld een 
hogedrukreiniger, behangafstomer, grondboor, kruiwagen of zelfs een 
koffieketel. Het materiaaluitleen is gratis! U moet alleen een borg beta-
len, 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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Wijktoezicht in Klapwijk en daarna in Koningshof 

De inbraken blijven helaas maar doorgaan in onze gemeente. Op Tel-
star Online wordt het actuele nieuws goed bijgehouden en daarbij 
gaat het helaas te vaak over inbraken. Ook huizen in Koningshof zijn 
daar regelmatig het slachtoffer van. Het valt overigens op dat inbre-
kers heel vaak achterom komen. Het is dus zaak uw huis ook aan de 
achterkant goed te beveiligen! Extra sloten en extra verlichting helpen 
daarbij. 
 

Sinds november 2011 is het initiatief gestart om wijktoezicht op te 
starten in onze gemeente. De gemeente is samen met de politie, een 
externe adviseur, jeugd- en jongerenwerk, wijkmanagers en bewo-
nersverenigingen is gesprek om dit zo goed mogelijk te organiseren. 
Er zijn inmiddels al vier besprekingen geweest en er is op 15 februari 
jl. een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk geweest. Het wijktoezicht 
zal starten in Klapwijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit begin april 
van start. Daarna is Koningshof aan de beurt. Het is nog niet duidelijk 
over welke termijn wij het dan hebben. 
 

Wat is wijktoezicht precies? Hieronder wordt verstaan de informele 
sociale controle door bewoners om de veiligheid in de wijken 

te bevorderen. Als “extra ogen en oren in de wijk” zullen bewoners 
zelf een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen leefom-
geving. Dit kan men doen door goed op te letten en verdachte zaken 
te melden aan politie en gemeente. Het belangrijkste doel van wijk-
toezicht is het gevoel van veiligheid bij bewoners in de wijken te 
vergroten. Hierbij worden de volgende doelen nagestreefd: 
 

Het verminderen van de kans op woning- en auto inbraken; 
Het laten afnemen van overlast en vandalisme; 
Het vergroten en versterken van de sociale cohesie (het wij-gevoel in 
de wijken), de zelfredzaamheid van burgers en de leefbaarheid in het 
algemeen. 
 

Wijktoezicht heeft een preventief karakter en richt zich vooral op 
criminaliteit en veiligheid. Het gaat daarbij over het signaleren en 
melden van onveilige situaties of verdachte omstandigheden, zoals 
vreemde voertuigen, verdacht gedrag van personen, inbraakgevoelige 
situaties bij woningen en auto’s, overmatige overlast door jongeren in 
de openbare ruimte, aandachtspunten in de openbare ruimte 
(verlichting, onderhoud) en sociale probleemsituaties. Ver-
keersveiligheid valt overigens buiten het wijktoezicht. 
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Het verbeteren van de veiligheid in de wijk is een verantwoordelijk-
heid van alle bewoners. Om wijktoezicht zo laagdrempelig mogelijk te 
houden, zijn er drie vormen van wijktoezicht: 
 
Het verbeteren van de veiligheid in de wijk is een verantwoordelijk-
heid Wijkbewoners die met ’n tweeën op onderling afgesproken 
tijdstippen zichtbaar (d.w.z. met hesjes) door de wijk lopen. Dit 
zijn de zogeheten wijktoezichthouders. 

Wijkbewoners die regelmatig op straat zijn (bijvoorbeeld hondenbe-
zitters) en die gaan meehelpen om op actieve wijze de veiligheid 
te vergroten; 

Alle wijkbewoners gaan letten op de veiligheid in de wijk en melden 
verdachte omstandigheden. 

 

Alle drie vormen van wijktoezicht zijn belangrijk. De activiteiten uit de 
eerste groep vergt het meeste werk. Deze groep zal uiteraard veel 
kleiner zijn dan de derde groep. In Klapwijk hebben zich nu al meer 
dan 25 personen aangemeld als wijktoezichthouder. De derde groep 
betreft in principe de hele wijk en dat zijn maar liefst enkele duizen-
den personen! Alle kleine beetjes helpen. In Klapwijk hebben zich 
twee wijktoezichtcoördinatoren aangemeld. Die stellen een schema op 
met tijdstippen en locaties waar de wijktoezichthouders dagelijks gaan 
lopen. De wijktoezichthouders kunnen zelf aangeven hoe actief ze wil-
len zijn; bijvoorbeeld eens in de twee weken. 
 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Zo zijn er vijf acties mogelijk 
tijdens het wijktoezicht: 
 
Bij onveilige situaties of verdachte omstandigheden die direct hulp 
vereisen, wordt 112 gebeld. 

Bij onveilige situaties of verdachte omstandigheden die in de loop van 
dezelfde dag of avond actie vereisen, wordt het rechtstreekse 
nummer van politiebureau Pijnacker-Nootdorp gebeld. De politie 
zorgt ervoor dat alert op deze meldingen wordt gereageerd. 

Bij ongewenst gedrag van andere personen worden deze, alleen in-
dien de situatie veilig wordt bevonden, aangesproken. 

Zaken die ter kennis van de politie en/of gemeente moeten worden 
gebracht, maar die geen dringend karakter hebben, worden na 
afloop gerapporteerd aan de wijktoezichtcoördinator(en).  

Meldingen die specifiek bedoeld zijn voor het Meldpunt wijkbeheer 
(bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, 
schades en vernielingen), worden rechtstreeks bij dit meldpunt 
gerapporteerd. 
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Als men op een bepaald tijdstip start met het wijktoezicht, dan wordt 
dit telefonisch aan de politie gemeld. Aan het einde van de wandeling 
geldt hetzelfde en dient men zich weer per telefoon af te melden. Dit 
is een van de voorbeelden die aangeven dat het allemaal serieus 
wordt opgepakt. Er mag echter niet vergeten worden dat de toezicht 
“luchtig” en ‘tolerant” is. Wij gaan niet de taken van de politie overne-
men en het heeft vooral een “preventief” karakter. Zo gaan de wijk-
toezichthouders bijvoorbeeld niet letten op foutparkeren. Ze zouden 
iemand wel kunnen aanspreken als er bijvoorbeeld iets op de grond 
gegooid wordt. De veiligheid van de wijktoezichthouders staat uiter-
aard altijd voorop. Er mag hen niets overkomen en ze mogen ook niet 
in lastige situaties terechtkomen. Het is dus vooral van belang z.s.m. 
het daarvoor bestemde telefoonnummer van de gemeente (of 112) te 
bellen. Er valt nog veel meer te melden over alle gemaakte afspraken. 
Te zijner tijd zal er een informatieavond georganiseerd worden. Dan 
zal het allemaal toegelicht worden en zal er veel gelegenheid tot het 
stellen van vragen zijn. 
 

Vanaf april wordt het dus spannend hoe het wijktoezicht in Klapwijk 
zal gaan lopen. Aan media-aandacht is er in elk geval geen gebrek. 
Niet alleen Telstar Online, maar bijvoorbeeld ook het AD zal het nauw-
lettend gaan volgen. Nu maar hopen dat inbrekers het nieuws volgen 
en zich hierdoor laten afschrikken… 
 

Erik de Goede 
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De energierekening (deel 3) 

Eind februari kreeg ik de meterstandenkaart in de brievenbus. Ik heb 
besloten om de standen op te geven per 1 maart. Dat is een mooie 
datum, want dat is het einde van de meteorologische winter. Na het 
noteren van de standen ben ik achter de computer gaan zitten om te 
becijferen wat de resultaten zijn van mijn maatregelen op het gebied 
van energiebesparing. Afgelopen zomer heb ik mijn vloer laten isole-
ren (collectieve actie van onze vereniging tegen natte kruipruimtes) 
en ik heb nu een zonneboiler met voorverwarmd tapwater. Mijn jaar-
verbruik aan gas is gedaald van 2.046 kuub naar 1.416 kuub. 
 

Vanaf 19 mei vorig jaar heb ik 16 zonnepanelen. Daarnaast heb ik di-
verse maatregelen genomen om mijn elektriciteitverbruik te vermin-
deren. Mijn bruto elektriciteitsverbruik is per saldo gedaald van 8.000 
kWh naar 5.000 kWh. Doordat mijn zonnepanelen inmiddels 2.000 
kWh hebben geproduceerd resteert 3.000 kWh. 
 

Bij het elektronisch doorgeven van de meterstanden kreeg ik dan ook 
het verzoek om mijn meterstanden eerst nog eens te controleren om-
dat de doorgegeven standen veel lager waren dan de computerbere-
keningen van Eneco hadden voorspeld. Omdat mijn voorschotnota’s 
nog gebaseerd zijn op de periode van vóór de besparende maatrege-
len verwacht ik ruim € 1200,- retour van Eneco. Mijn voorschotnota’s 
zullen in het vervolg ruim € 100,- per maand lager zijn. De grootste 
winnaar is natuurlijk het milieu. 
 

Opvallend in de energienota van vorig jaar is de post energiebelas-
ting: Op iedere kWh moet 11 cent aan energiebelasting betaald wor-
den aan de overheid, op ieder kuub gas 16 eurocent. De totale ener-
gieprijs wordt ook nog eens verhoogd met 19 % BTW. Bij beslissingen 
over de aanschaf van zonnepanelen of zonneboilers laten mensen zich 
soms weerhouden doordat de subsidies voor particulieren zijn afge-
schaft. Het niet meer hoeven betalen van de energiebelasting en de 
BTW over de uitgespaarde kilowatts en kuubs kan ook gezien worden 
als een subsidie! 
 

De kans dat subsidies terugkomen op zonnepanelen lijkt me overigens 
heel klein. Toen ik vorig jaar mijn installatie aanschafte was het ver-
wachte rendement al 5,8%. In de tussentijd zijn de panelen sensatio-
neel goedkoper geworden zodat het rendement nog veel hoger is ge-
worden. Er is dus inmiddels geen subsidie meer nodig om de investe-
ring rendabel te maken. 
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We hebben Leon Bruinen van SolSolutions bereid gevonden om na af-
loop van de komende ledenvergadering een en ander te vertellen over 
zonne-energie. Hij zal ook een aanbod doen voor ledenkorting bij aan-
schaf van een set zonnepanelen. Als u lid bent en meer wilt weten 
over zonne-energie dan bent u van harte welkom. Zie aankondiging 
algemene ledenvergadering.  
 

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

Wim Langelaan 
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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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Impressie nieuwjaarsreceptie 

Onze nieuwjaarsreceptie op 21 januari was wederom goed bezocht en 
gezellig! Naast de vele vrijwilligers waren wijkmanager Kees Konings, 
wijkwethouder José van Egmond en ex-voorzitter Harry Junggeburt 
aanwezig. In zijn speech blikte voorzitter Meindert Wiersma nog even 
terug op de activiteiten uit 2011, waaronder een Halloween griezel-
feest met meer dan 500 aanwezigen en het volleybaltoernooi dat voor 
de dertigste (!) keer georganiseerd is. In 2012 staan wederom de no-
dige activiteiten op het programma. Zo zal “wijktoezicht in Konings-
hof” opgestart worden, waar wij als bewonersvereniging ook een rol in 
gaan spelen. 
 
Het bestuur 
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Kleurplaat 
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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 sinds kort werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2012 
is € 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, admini-
stratiekosten en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal betaalt u 
€ 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in on-
derling overleg een prijs wordt bepaald. U dient zelf contact op te 
nemen met dit bedrijf, waarbij u kunt verwijzen naar de korting via 
de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben 
wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan  ‘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 alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij 
Verbakel het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersver-
eniging! De korting is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, 
die € 7,- bedraagt.  
 

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

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2012, 

inclusief 19% BTW 

Voor leden van de Be-

wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 80,40 € 92,20 

Onderhoudsbeurt € 43,45 € 65,15 

Onderhoudscontracten 
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MATERIAALBEHEER 

UITLEEN 

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

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

BETONBOORMACHINE ** € 35,00 

BETONBOORHAMER **  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00 

GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00 

HOGEDRUKSLANG € 25,00 

KAMERSTEGER € 25,00 

KRUIWAGEN € 15,00 

LADDER € 25,00 

LIJMKLEMMEN € 15,00 

OOIEVAAR € 20,00 

PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00 

PLAFONDSTEUNEN € 15,00 

ROLSTEIGER € 100,00 

SLEGGER € 15,00 

STEEKWAGEN € 15,00 

TAPIJTREINIGER * € 35,00 

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00 

WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 

BIJTELS BETALEN 
 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  

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

materialen 

Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

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

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  

kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

Nieuw Dr Bibber 
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