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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. 
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Bestuur 
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Meindert Wiersma (3640527) 
anmime@hetnet.nl 
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Secretaris:  
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milieu 
Steven Duursma 
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Martin van der Helm (364  03 98) 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
sport&spel@wijk-koningshof.nl 
Materiaalbeheer  
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Nazomeren 

De zomer zit er weer op en de scholen zijn weer begonnen. Ik had de 
vakantie- en zomerspullen al opgeborgen en was de warmere kleren 
al weer uit de mottenballen aan het halen. Tot mijn grote vreugde kan 
ik die nog even laten liggen, want september verwent ons met heerlijk 
nazomerweer. 
 

Tijdens de 12-inch race hebben wij daar volop van genoten. De bewo-
nersvereniging was dit jaar voor de tweede keer aanwezig. Wij reden 
mee met zes fietsen en waren feestelijk uitgedost als clowns. In de 
feestkar deelden twee clowns snoep uit. Onder de muzikale omlijsting 
van de gouden oude “Hij was maar een clown” van Ben Cramer wer-
den omstanders enthousiast gemaakt en verkoeld met een verfrissen-
de waterstraal. 
 

Om de conditie op peil te houden vond op 11 september de trimloop 
weer plaats. Wij zijn blij dat deze dit jaar weer gehouden is, wat vorig 
jaar vanwege een opgebroken parcours niet mogelijk was. Helaas gaat 
het Halloween feest dit jaar niet door, want het lukt ons helaas niet 
om dit nu voor elkaar te krijgen. wij beloven beterschap voor volgend 
jaar, want dit is een happening die altijd veel mensen in de spannende 
sfeer van Halloween brengt. 
 

Wel zal Sinterklaas dit jaar weer van de partij zijn in de wijk. Hij staat 
al te trappelen bij de gedachte om bij u langs te komen. Verder op in 
het wijkblad kunt u lezen hoe u de goedheiligman kunt benaderen. 
 

De afgelopen maanden konden bewoners uit de wijk gewend plastic 
inleveren bij Ryck. Helaas is het Ryck-filiaal bij Het Baken weer weg-
gehaald. Ook hierover staat in het wijkblad meer informatie. 
 

We gaan de zaken weer oppakken voor het najaar en zullen ons best 
doen om weer een kerstnummer samen te stellen met exclusieve 
kerstacties voor onze leden. Evenals vorig jaar wordt het december-
nummer alleen onder leden verspreid. Dat is op de algemene leden-
vergadering afgesproken. Daarnaast wordt druk gewerkt aan een leu-
ke wijkborrel voor de vrijwilligers op een nader te bepalen locatie, 
waarbij u met een ontspannen activiteit uw medewijkbewoners wat 
beter kan leren kennen. 
 

In dit jaar hebben wij weer behoorlijk wat zaken opgepakt en er ligt 
nog heel wat op tafel. Dat lukt alleen met de inzet, toewijding en tijd 
van alle vrijwilligers die deze mooie wijk zo’n warm hart toedragen. 
Hierbij wil ik jullie daar van harte voor bedanken. 
 

Meindert Wiersma 
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Op 6 en 7 oktober wordt voor de vierde keer “Werk In Uitvoering” ge-
houden in Koningshof. Een dertiental schilders, tekenaars, schrijvers, 
muzikanten, beeldhouwers en andere creatieve mensen openen hun 
huis voor buren en wijkgenoten. De huizen zijn herkenbaar aan een 
wildgebreide wimpel. Bij ieder huis hangt een kaartje met de route. 
Bij de volgende personen kunt u terecht: 
 

Roos van der Meijden (Oosterbroek 1), schilderijen; Zij is 
kunstschilder in de figuratieve kunst. In de landelijke verkiezing van 
de Kunstenaar van het Jaar 2011 ontving zij de prijs voor Jong Ta-
lent. Zij schildert met acrylverf vooral (stedelijke) landschappen. 
 

Marry Feldmeijer (Hofzicht 20), schilderijen; Na een periode van 
schilderen in olieverf op linnen heeft zij nu een vrijere stijl ontwikkeld 
met andere materialen zoals hout, ruwe stof, draden, geroest metaal, 
lood, verdikkingsmiddel en vele lagen acrylverf.  
 

Dick Spaargaren (Hogenburg 2), beelden; Dick heeft een voor-
liefde voor het klassieke beeldhouwen. Hij werkt voornamelijk in hout 
en steen. Zijn beelden drukken meestal emoties uit. Doorlopende vor-
men en lijnen kenmerken zijn werk. 
 

Lieke Boere (Hogenburg 10), schilderijen; In haar atelier vindt zij 
mogelijkheden en materialen genoeg om mooie dingen te maken. Lie-
ke schildert voornamelijk met acrylverf, soms in combinatie met krijt. 
 

Janneke van Kan (Eikenduinen 9), prentenboek; In de laatste 
jaren heeft Janneke zich onder andere bezig gehouden met het ma-
ken van prentenboeken . Het lijkt haar interessant u te laten zien hoe 
zo'n prentenboekje tot stand komt. 
 

Trees de Klerk (Eikenduinen 9), schilderijen; Door de jaren heen 
heeft Trees schilderijen gemaakt over de meest diverse onderwerpen, 
van realistisch tot abstract. In eerste instantie aquarelleerde zij al-
leen. Momenteel gebruikt zij ook acryl en maakt zij combinaties met 
andere materialen, zoals houtskool, pastel- en/of oliepastelkrijt, tex-
tiel of papier.  
 

Annuschka Peperkamp (Eikenduinen 8), schilderijen; Wat An-
nuschka laat zien, is figuratief. Materialen die zij gebruikt zijn acryl-
verf en softpastelkrijt op doek en karton, waarbij ze haar kleurenfan-
tasie de vrije loop laat. 
 

 

Creativiteit in de wijk door  

“Werk in uitvoering” 
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Diana van Waveren (Eikenduinen 8), poppen; Diana heeft veel 
met olieverf gewerkt en schildert sinds enige tijd ook met acrylverf. 
Een aantal jaar geleden heeft zij ontdekt dat het maken van poppen 
ook erg leuk is. Haar inspiratie haalt zij meestal uit de natuur. 
 

Anja Brand (Duivestein 3), schilderijen; Anja Brand exposeert 
werk van de afgelopen jaren. Dit zijn illustraties, tekeningen en schil-
derijen. Ze werkt onder de naam Ranja: illustratieve vormgeving, zie 
www.anjaranja.nl. 
 

Guus Brand-Aarts (Duivestein 3), kalligrafie; Guus Brand-Aarts 
exposeert een overzicht van haar kunstige kaarten en kalligrafie. Ze 
heeft jarenlang kalligrafieles gegeven in Pijnacker. 
 

Arjen Ubels (Prinsenhof 10), schilderijen; Schilderen en in min-
dere mate boetseren beoefent Arjen al heel lang. Onderwerp, stijl en 
techniek zijn bij hem nog niet uitgekristalliseerd. Hij maakt schilderin-
gen zowel in olieverf als waterverf en ook in acryl of plakkaatverf. 
 

Joke Kuypers (Prinsenhof 10), beelden en schilderijen; Joke 
houdt zich o.a. bezig met kunsten zoals beeldhouwen, schilderen, 
schrijven en kunstdrukken. Haar schilderwerk bestaat voornamelijk uit 
onderzoek en experimenten in verschillende technieken.  
 

Tot slot kunt u ook muziek luisteren bij: 
Lex van Deursen (Eikenduinen 3); Twee korte kamerconcerten 
worden door Arbitrio uitgevoerd op zondag 7 oktober, aanvang 13.30 
uur en 16.00 uur. Sinds ongeveer 8 jaar bestaat het Arbitrio uit Louise 
Karreman (dwarsfluit), Elly Pors (viool en blokfluit) en Lex van Deur-
sen (cello). Er wordt in wisselende combinaties muziek gespeeld van 
Loeillet, C.P.E. Bach, Haydn, Rossini, Glière, H. Andriessen en Tche-
repnin. 
 

Laat u verrassen en kom langs! En tot slot een oproep voor de volgen-
de “Werk in Uitvoering”: Als u de volgende keer mee wilt doen, 
dan kunt u zich bij ons aanmelden! 

 
 

Janneke van Kan  
en  

Lieke Boere 
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Contributie: heeft u al betaald?  

Dank aan alle leden die hun contributie hebben voldaan. Inmiddels 
heeft ongeveer 80% van de leden betaald. De resterende 20% ver-
zoek ik zo snel mogelijk hun contributie van zeven euro alsnog te vol-
doen. De enige straat in onze wijk waar alle leden lid zijn en keurig op 
tijd hebben betaald is de Binkhorst, hulde aan deze mooie straat. 
 

Een week na het verschijnen van dit wijkblad gaan de secretaris en de 
penningmeester met hun kinderen door de wijk om bij alle leden iets 
te bezorgen. De leden die op dat moment betaald hebben krijgen een 
fraai notitieblok met pen, de leden die op dat moment nog niet be-
taald hebben krijgen een herinneringsverzoek. 
 

Als u geen lid meer wilt zijn neemt u dan alstublieft de moeite om dit 
even met een briefje of een e-mail bij mij bekend te maken. Dit be-
spaart mij en de vereniging veel tijd en moeite. Als u nog niet be-
taald heeft, doe dan dus in ieder geval iets; betalen of opzeggen. 
Ook hiervoor alvast mijn dank. 
 

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

 

  

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

Adverteerders 
Hoezo crisis? Alle adverteerders hebben keurig hun contributie vol-
daan waarvoor mijn hartelijke dank. U koopt als dank toch ook bij on-
ze adverteerders? 
 

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft  
(bij twijfel graag  
even checken) hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die 
nodig zijn om uw contributie 2012 
te voldoen: 
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Wijkontwikkeling 

De ontwikkelingen i.v.m. onze wijk spelen zich op dit moment vooral 
af langs de randen. Om te beginnen is men bezig met het aanleggen 
van een nieuwe gasleiding in het gebied tussen de bussluis bij de Flo-
ralaan en de fietstunnel onder de Tuindersweg. De nieuwe gasleiding 
is nodig om zonder problemen een verbindingsweg te kunnen aanleg-
gen tussen Floralaan en Tuindersweg. Vanwege de werkzaamheden is 
de bussluis bij de Floralaan tijdelijk ontmanteld en de bewoners langs 
de Verlengde Europalaan hebben daardoor extra overlast van sluipver-
keer. Zodra de werkzaamheden dat toelaten – naar verwachting half 
oktober a.s. – zal de bussluis worden teruggeplaatst. 
 

Voor de ontsluiting van Keijzershof wordt ook een fietsbrug aangelegd 
die via Popelenburg een fietsverbinding geeft naar de Delflanddreef. 
Enige tijd geleden was men al begonnen met voorbereidende werk-
zaamheden, maar deze moesten worden gestaakt vanwege de aanleg 
van de nieuwe gasleiding. Ook hier zal men naar verwachting half ok-
tober verder gaan met de bouw van de brug. 
 

De afronding van de Tuindersweg is in een stroomversnelling geko-
men. In de laatste fase van een onteigeningsprocedure wisten eind 
augustus jl. gemeente en Bouwfonds elkaar toch nog te vinden in een 
‘minnelijke verkoop’ van een stukje grond dat de afronding blokkeer-
de. Er wordt nu hard gewerkt aan de openstelling in november a.s. 
 

Hoewel het naar verwachting nog tenminste vijf jaar zal duren voordat 
wordt begonnen met de wijk Tuindershof, zal de rotonde halverwege 
de Tuindersweg toch al worden aangelegd. Deze rotonde wordt daar-
door onherroepelijk. Bovendien zullen de veel overlast veroorzakende 
grondtransporten van en naar het gronddepot in Tuindershof vanaf 
november a.s. gemakkelijker langs de Tuindersweg kunnen worden 
afgewikkeld. 
 
Steven Duursma en Paul van Winden 
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Wijkschouw Koningshof  

Op 4 september jl. is de jaarlijkse wijkschouw gehouden in Konings-
hof. Het is blijkbaar prettig wonen in deze wijk, want slechts zes per-
sonen hadden de moeite genomen om hieraan deel te nemen. Dit 
komt neer op zo’n 0,2% van de bewoners. Bovendien was de helft van 
de aanwezigen bestuurslid van de bewonersvereniging Koningshof. 
 

Samen met wijkmanager Kees Konings werd door de wijk gelopen. Er 
waren weinig aandachtspunten in de wijk. Het opvallendste was de 
afscheiding tussen de Oudendijk en de Rivierenlaan. Deze wegen wa-
ren vroeger gescheiden door een slagboom. Het was toen onmogelijk 
om daar met de auto van het ene naar het andere deel van de wijk 
Koningshof te gaan. Tegenwoordig staan er paaltjes in de straat. Er 
zijn helaas automobilisten die dit omzeilen door via de beplanting te 
rijden. De sporen waren duidelijk zichtbaar. 
 

Bij Hofzicht vroegen bewoners aandacht voor bij herinrichting van dit 
deel van de wijk verdwenen groen. Op hun terrassen kijken ze nu uit 
op geparkeerde auto’s in plaats van op struiken. Groen dat hoger kan 
groeien dan de nu geplante struikjes zou door hen geweldig worden 
gewaardeerd. 
 

Door het verdwijnen van het Ryck-filiaal is er momenteel geen moge-
lijkheid om plastic in te leveren in Koningshof. De gemeente heeft 
hierop gereageerd en is bezig met plannen voor een nieuwe voorzie-
ning. Hierbij zullen de ondergrondse containers gebruikt worden die 
voorheen door Ryck gebruikt werden. Bovendien zullen de huidige 
glas- en kledingcontainer naar de andere kant van de straat verhui-
zen, waardoor alle containers bij elkaar komen te staan op het par-
keerterrein van Het Baken. Dit is een duidelijke verbetering. 
 

De belangrijkste ontwikkelingen in Koningshof vinden misschien wel 
plaats langs de wijk of net daarbuiten. Bij de Popelenburg wordt ge-
werkt aan een tweede fietsverbinding tussen Koningshof en Keijzers-
hof. Tot verrassing van iedereen is daar vlak voor de zomervakantie 
aan begonnen. Bij de RandStadrail wil het nog niet erg vlotten met 
het verminderen van de geluidsoverlast. Men probeert wel van alles, 
maar voorlopig zonder veel succes. Aan het begin van de wijk zien wij 
hoe het woonzorgcentrum ’t Hofland steeds verder achteruitgaat. Het 
goede nieuws is dat de Tuindersweg binnenkort opgesteld wordt. Daar 
hebben de bewoners uit Koningshof en de wijken daaromheen jaren 
op moeten wachten! 
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Ook werd naar de bussluis op de Floralaan/Zuidweg in Keijzershof ge-
lopen. Deze bussluis is tijdelijk verwijderd vanwege het aanleggen van 
een ondergrondse gasleiding. Hierdoor kunnen auto’s tijdelijk over de 
sluiproute via de Verlengde Europalaan naar Keijzershof en verder rij-
den. Bij de voorbereidingen van de trimloop waren wij ’s middags van 
3 tot 5 bezig met de voorbereidingen. Wij waren uiterst verbaasd door 
het grote aantal automobilisten dat van deze (verboden) sluiproute 
gebruik maakt. Het gaat te ver om te zegen dat wij hier hinder van 
ondervonden, maar dat scheelde niet veel. Gelukkig is dit probleem 
automatisch opgelost, als begin oktober de bussluis weer terugge-
plaatst wordt. 
 

Samengevat, het was een gemakkelijke avond voor wijkmanager Kees 
Konings. 
 
Erik de Goede 
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Wijkactie voor het reinigen van uw  

ventilatiesysteem  

In het vorige wijkblad hadden wij een oproep gedaan naar de interesse 
van het reinigen van uw ventilatiesysteem. De respons was erg groot. 
Maar liefst 44 personen hebben aangegeven het ventilatiesysteem te 
willen laten reinigen. Op zich hadden wij een behoorlijke respons ver-
wacht, want het reinigen van een ventilatiesysteem is niet iets waar je 
zelf aan denkt. Zo’n ventilatiesysteem is immers redelijk onzichtbaar in 
een huis. Zolang er geen problemen zijn, sta je er eigenlijk ook niet bij 
stil dat zo’n systeem wel eens gereinigd zou moeten worden. In het 
wijkblad hadden wij ook geschreven dat al vijf jaar na de oplevering van 
uw woning de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem 
door huisstof verminderd is tot 50%. Eigenlijk zou u eens in de vijf a 
tien jaar uw ventilatiekanalen moeten laten reinigen. Dit houdt dan in 
dat de luchtkanalen, de ventilatiemotor en het afzuigrooster gereinigd 
moeten worden en dat gecontroleerd moet worden of het systeem nog 
werkt. 
 

Deze wijkactie is tot stand gekomen dankzij Sjef Kickken, die al eerder 
bij wijkacties heeft meegeholpen. Bovendien heeft Sjef, in overleg met 
een aantal van ons, een bedrijf uitgekozen dat de werkzaamheden gaat 
uitvoeren. Dit is het bedrijf RCO-Ventilatie uit Delft geworden, zie http://
www.stofomovernatedenken.nl.  
 

Als u als individu deze werkzaamheden door RCO-Ventilatie zou laten 
uitvoeren, dan zijn de kosten € 150,-. Door de wijkzactie zijn de kosten 
€ 95,- per huishouden. Voor RCO-Ventilatie is het een prettig gegeven 
dat de 44 huishoudens dicht bij elkaar liggen. De werkzaamheden star-
ten op maandag 1 oktober. Per dag worden bij vier of vijf huizen het 
ventilatiesysteem gecontroleerd en gereinigd. Per huis vergt dit zo’n an-
derhalf uur. 
 

Wij gaan ervan uit dat de werkzaamheden, net zoals bij voorgaande 
wijkacties, prima zullen verlopen. Er kan natuurlijk altijd wat gebeu-
ren, zoals dat bij vorige wijkacties ook het geval is geweest. Dat werd 
dat altijd snel opgelost. Indien er aanleiding toe is, dan kunt u ons al-
tijd e-mailen (secretariaat@wijk-koningshof.nl) of bellen. 
 

Erik de Goede 
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Een Ryck-filaal armer  

Eind juli waren wij allen verrast dat het Ryck-filiaal bij Het Baken plot-
seling werd gesloten. Als bewonersvereniging hebben wij de nodige 
reacties van wijkbewoners ontvangen die hierover teleurgesteld wa-
ren. Ook het tijdstip (midden in de zomervakantie) deed daar geen 
goed aan.  
 

Met het verdwijnen van het Ryck-filiaal is er in de wijk Koningshof 
geen mogelijkheid meer plastic afval in te leveren. Daarom hebben wij 
meteen contact opgenomen met de gemeente. Wij hebben gevraagd 
of er een container voor plastic afval teruggeplaatst kan worden op het 
parkeerterrein van Het Baken. Door de gemeente is dit meteen in 
gang gezet binnen, wat wij waarderen. Bovendien zullen de huidige 
glas- en kledingcontainer bij Het Baken naar de andere kant van de 
weg op het parkeerterrein verplaatst worden, zodat alle containers 
(papier, glas, kleding en plastic) bij elkaar komen te staan. Dit is een 
goed initiatief, want het verhoogt de veiligheid. Als de gemeente niet 
zelf hiermee gekomen zou zijn, dan zouden wij dit aan de gemeente 
voorgesteld hebben! Bij de Klaproostunnel in Klapwijk staan de contai-
ners al bij elkaar. Dat willen wij ook. 
 

In juli is er ook een evaluatierapport over Ryck verschenen, zie http://
www.avalex.nl/fileupload/Evaluatierapport%20Ryck%20v11.pdf . Dit is 
door Ryck zelf opgesteld en geeft veel inzicht in de resultaten. De 
eindconclusie is dat de pilot een succes is. Deze conclusie is gerecht-
vaardigd. Het is een innovatief project. Daar zitten altijd veel risico’s 
aan, maar de uitvoering is prima geweest. Of Ryck een blijvertje is, zal 
t.z.t. door de gemeenteraad besloten moeten worden. Dan zal de 
hamvraag wel zijn of het extra ingezamelde afval (zo’n 25%) opweegt 
tegen de kosten. Een filiaal neerzetten kost iets minder dan € 100.00,-
. Per jaar komt daar per filiaal iets minder dan € 50.000,- bij. 
 

Uit het evaluatierapport blijkt dat er zo’n 6000 mensen meedoen aan 
Ryck, die gemiddeld zo’n € 35,- verdiend hebben in het afgelopen jaar. 
In augustus was er 2 miljoen kilo afval ingezameld bij Ryck. Dat is een 
enorme hoeveelheid. Dit is 24% hoger dan wat in voorgaande jaren 
ingezameld werd toen er nog geen Ryck-filialen waren. Met andere 
woorden, van die 2 miljoen kilo is 1,6 miljoen kilo het “reguliere” afval 
en is 0,4 miljoen kilo het “extra” ingezamelde afval. De toename in 
papierinzameling is 16%. Dat is lager dan vooraf was geschat, maar 
dit lijkt mij toch een behoorlijk goede score omdat de papierinzameling 
in onze gemeente al goed liep met alle papiercontainers van de (sport)
verenigingen. De toename in plastic afval (95%) en textiel (157%) is 
wel veel groter. 
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Het grootste winstpunt van het Ryck-initiatief is waarschijnlijk dat het 
plastic niet meer in de grijze kliko gedaan wordt, maar apart gehou-
den wordt. Sinds de start van Ryck wordt er twee keer zoveel plastic 
ingeleverd. Ik merk het ook aan mijn eigen grijze kliko. Die zit voor 
1/3-de minder vol, omdat er geen plastic meer inzit. Het zou erg mooi 
zijn als iedereen dit gaat doen of volhoudt, ook als er in de toekomst 
eventueel geen Ryck-filialen meer zijn.  
 
In dat laatste geval kan de gemeente misschien een papier- en plastic
-doelstelling gaan instellen. Als wij met z’n allen deze doelstelling ha-
len, dan zou de gemeente bijvoorbeeld alle huishoudens kunnen 
“belonen” met een korting op de afvalheffing van € 1,- per persoon 
per maand. Op jaarbasis komt dit ongeveer overeen met wat men bij 
Ryck verdient. Voor alle duidelijkheid, dit idee is van toepassing op 
alle inwoners van onze gemeente en dus niet alleen op degenen die 
nu met Ryck hebben meegedaan. Een mooie aanleiding dus om uw 
buren aan te sporen ook mee te doen. Een dergelijke stimulans zou 
onze gemeente per jaar € 0,- of € 600.00,- kosten. Dit laatste zou een 
“positieve” reden voor de gemeente zijn om tot betaling over te gaan, 
omdat de afval-doelstelling dan gehaald wordt. In het kader van mili-
eubewust denken is dit een mooie uitdaging voor ons allen! 
 
Erik de Goede 
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Wijkactie voor het vernieuwen van voegwerk? 

In de afgelopen jaren hebben wij als bewonersvereniging al veel wijk-
acties georganiseerd. Mogelijk komt er een nieuw initiatief bij, name-
lijk het vernieuwen van het voegwerk van woningen. 
 

De woningen in Koningshof zijn inmiddels zo’n 30 à 35 jaar oud. Dan 
is het niet zo verwonderlijk dat er gebreken kunnen ontstaan. Het 
schijnt dat er bij de bouw van huizen in onze wijk relatief veel zand 
gebruikt is, waardoor de kwaliteit van het voegwerk relatief snel ach-
teruit kan gaan. Sommige wijkbewoners hebben het voegwerk al laten 
vernieuwen. Onze indruk is dat ook bij de nodige andere huizen de 
kwaliteit van het voegwerk te wensen overlaat. Daarom is het idee 
ontstaan om, bij voldoende belangstelling, hiervoor een wijkactie op 
te starten. In dit artikel zijn twee foto’s opgenomen die laten zien hoe 
slecht het voegwerk eruit kan zien, en hoe mooi het is als het ver-
nieuwd is. Met dank aan Herman Stikkel voor het aanleveren van de 
foto’s. 
 

Bij van het vernieuwen van voegwerk hebben wij als bewonersvereni-
ging een voorkeur voor het bedrijf Van Deelen uit Nootdorp, zie 
http://www.vandeelengevelwerken.nl/index1.html. Dit bedrijf heeft in 
het verleden goed werk afgeleverd bij voegherstelwerkzaamheden in 
de wijk. Dat is een belangrijk gegeven. Daarnaast speelt een heel 
klein beetje mee dat dit bedrijf ook in ons wijkblad adverteert. Dit 
neemt niet weg dat het niet vast staat dat wij bij dit bedrijf zullen uit-
komen. Andere bedrijven zijn ook nog steeds een optie. 
 

Interesse? Indien u geïnteresseerd bent om het voegwerk van uw 
huis te laten vernieuwen, dan kunt u dat aan ons melden (via secreta-
riaat@wijk-koningshof.nl). Bij voldoende belangstelling zal er een 
wijkactie gestart worden. 
 
Erik de Goede  
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Na-isolatie van spouwmuren 

In het vorige wijkblad hebben wij al een stukje geschreven over het 
“na-isoleren van spouwmuren”. Wijkbewoner Aad Koomen is daar in 
de afgelopen maanden voortvarend mee doorgegaan. Hij heeft ook de 
tekst voor dit stukje grotendeels aangeleverd. Uiteindelijk hadden der-
tien personen in de wijk interesse getoond, waarvan er vier later zijn 
afgehaakt. 
 

De negen overgebleven personen zullen een persoonlijke offerte ont-
vangen van het bedrijf Helmwijk uit Bleiswijk. Dit is het enige bedrijf 
dat uiteindelijk een duidelijke offerte had uitgebracht. Daarbij was het 
uiteraard ook belangrijk dat er een goede prijs geboden werd en er 
goed isolatiemateriaal gebruikt zal worden. 
 

Voor een overzicht van de verschillende isolatiematerialen, met voor- 
en nadelen, zie de website van Warmterijk: http://www.warmterijk.nl/
spouwmuurisolatie.html. Algemene informatie over het na-isoleren 
van spouwmuren is bijvoorbeeld te vinden op http://
www.spouwmuurisolatie.nl/ en http://www.hoe-koop-ik.nl/
spouwmuurisolatie/offertes. De isolatiewaarde is afhankelijk van de 
breedte van de spouw. Belangrijker is de thermische geleidbaarheid. 
Hoe lager dit getal hoe beter de isolatiewaarde. Voor een toelichting 
op spouw(na)isolatie, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Spouwmuur. 
 
Er is keuze uit een groot aanbod isolatiematerialen, zie http://
www.ekbouwadvies.nl/tabellen/lambda.asp. Voor na-isolatie worden 
er hoofdzakelijk drie gebruikt (met gelijkwaardige eigenschappen): 
 

Gesiliconiseerde glaswolvlokken; De glaswolvlokken vormen 
een “deken”. De dichtheid hiervan is afhankelijk van de inspuit-
druk en de afstand tussen de inblaasgaten 

EPS parels; EPS parels vormen na inblazing een 
“piepschuimplaat”. In hoeverre dat lukt, is afhankelijk van de 
inblaasdruk en de hoeveelheid lijm op de parels. 

PUR; PUR schuim wordt ingeblazen als vloeistof, vermengt zich 
met lucht en zet daardoor uit. PUR is de duurste van de drie 
genoemde producten, maar heeft ook de hoogste isolatiewaar-
de. 

 

Sven Vonck heeft in juni 2008 zijn scriptie “Kwaliteit van na-isolatie 
van bestaande spouwmuren in de woningbouw: materiaalstudie” ge-
schreven, zie http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/312/556/RUG01-
001312556_2010_0001_AC.pdf.  

Vervolg pag 21 
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Hoewel de studie voor België is uitgevoerd, zijn de resultaten ook 
voor Nederland van toepassing. Hieruit blijkt, dat het inblazen van 
glaswolvlokken de hoogste kans op succes biedt. Helmwijk gebruikt 
overigens alleen glaswolvlokken. 
 

Mocht bij een controle blijken dat de spouw toch niet goed gevuld is, 
dan kan dat met aanvullende vlokken worden opgelost. Bij parels en 
PUR is dit moeilijker te realiseren, zo niet onmogelijk. Alleen het in-
blazen van vlokken is een omkeerbaar proces. Mochten er problemen 
ontstaan, dan zijn de vlokken te verwijderen. Dit zal echter spora-
disch nodig zijn, zeker als vooraf een inspectie van de spouwmuur 
wordt uitgevoerd. 
 

In de scriptie wordt ook gesproken op een verhoogde kans op vorst-
schade. Helmwijk controleert bij de inspectie vooraf ook de poreus-
heid van de gevel. Het isolatiemateriaal is waterafstotend. De kans op 
vochtdoorslag wordt door na-isolatie dus niet verhoogd, eerder ver-
laagd. Daarom kan Helmwijk 10 jaar garantie op vochtdoorslag ge-
ven. 
 

Op 7 september jl. heeft Helmwijk de lijst van geïnteresseerden ont-
vangen en voor eind september wordt een offerte toegestuurd. Het is 
nu aan de geïnteresseerden zelf. Zij zullen persoonlijk een besluit 
moeten nemen over de offerte van Helmwijk. Het lage aantal geïnte-
resseerden was voor Helmwijk geen verrassing. Helmwijk heeft de 
ervaring, dat tijdens het uitvoeren van de opdracht meer mensen ge-
bruik willen maken van hun diensten. Dat doen ze uiteraard graag. 
 

Aad, bedankt voor het vele werk dat je hebt uitgevoerd op dit alle-
maal in goede banen te leiden!   Erik de Goede 
 

Het bestuur van onze bewonersvereniging is momenteel weer druk in 
de weer met e-mails naar Madrid. Wij proberen de enige echte Sinter-
klaas vast te leggen voor zondag 2 december. Dat is op een zon-
dag, wat de Sint beter uitkomt dan woensdag de vijfde. 
 

Houdt vanaf 20 november de website www.wijk-koningshof.nl in de 
gaten om na te gaan of de contractbesprekingen zijn gelukt. Via de 
website kunt u zich dan aanmelden. Het is ons streven om Sinter-
klaas, vergezeld van twee pieten, op zondag 2 december tussen 
16.00 uur en 18.00 uur enkele gratis huisbezoeken af te laten leggen. 
Hiervoor komen in aanmerking de gezinnen met jonge kinderen die 
lid zijn van onze vereniging. Vol verwachting klopt ons hart! 

 

Aankondiging Sinterklaas 
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Koningshof trimloop 

Op dinsdag 11 september 2012 is de jaarlijkse Koningshof trimloop 
gehouden. Het was de 22ste keer dat de spieren en de conditie getest 
konden worden bij onze trimloop. Wij troffen het gelukkig met het 
weer. ’s Ochtends had het voor het eerst sinds weken weer eens flink 
geregend, maar ’s avonds tijdens de trimloop was het gelukkig weer 
droog.  
 

Het parcours was iets langer dan voorheen. Bij de kruising van de 
Overgauwseweg met het nieuwe fietspad langs de N470 zit er nu een 
knik in het parcours. De kleine “omleiding” ging door de tunnel onder 
de nog te openen aansluiting van de Tuindersweg naar de N470. Door 
deze tientallen meters extra per ronde was er dit jaar een 10 km loop 
i.p.v. 9,9 km, zoals in voorgaande jaren. 
 

Er waren dit jaar 82 deelnemers. Dit was iets minder dan wij gewend 
waren. Meestal zitten wij rond de 100 deelnemers. De vorige keer wa-
ren het er 111. Het was geen weer om parcoursrecords te verbeteren. 
Op de Overgauwseweg was er een behoorlijke tegenwind. Veel lopers 
kwamen dan ook met rode wangen over de finish. 
 

De winnaars waren Gijs de Haan (1 km in 3:57, jongens), Bibi Brand 
(1 km in 4:13,meisjes), Lisan Duijvestijn (3,3 km in 14;16), Mike van 
Elleswijk (3,3 km in 15:28), Vincent Hestens (6,6 km in 28:34, he-
ren), Margriet Tomlow (6,6 km in 41:58, dames), Albert-Jan Groen 
(10 km in 38:20, heren) en Corrie Hoogweg (10 km in 51:55, dames). 
De volledige uitslag is te vinden op onze website, zie http://www.wijk-
koningshof.nl. 
 

Dit was de laatste keer dat wij een parcours met dit mooie rondje van 
3,3 km kunnen gebruiken. Over een maand gaat de Tuindersweg 
open. Deze weg doorsnijdt ons 
parcours bij de rotonde bij de 
Verlengde Europalaan. Wij wil-
len geen ronde lopen waar au-
to’s rijden. Dat risico willen wij 
niet lopen. Daarom gaan wij 
op zoek naar een andere rou-
te. De organisatoren hebben al 
enkele ideeën, die wij de ko-
mende tijd gaan uitwerken. 
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Alles was prima verlopen. De kater kwam pas de dag erna. Al jaren 
gebruiken wij tien billboards om reclame te maken voor onze Konings-
hof trimloop. Deze billboards staan verspreid langs wegen in Pijnac-
ker. De dag na de trimloop halen wij de billboards weer op. Toen wij 
langs alle billboards waren gegaan, constateerden wij dat acht (!) van 
de tien billboards weg waren. Onze boosheid hebben wij meteen geuit 
door een bericht op Telstar Online te plaatsen. Gelukkig was dit mys-
terie dankzij een oplettende gemeenteambtenaar binnen een paar uur 
opgelost! Het plaatsen en ophalen van billboards is sinds januari van 
dit jaar uitbesteed door de gemeente. Dat bedrijf had in haar ijver ook 
onze borden weggehaald. Dit is eens te meer een bewijs dat Telstar 
Online werkt! 
 

Wij hadden de borden op woensdagavond 5 september geplaatst. Ach-
teraf zijn de borden op 6 september weer weggehaald. Slim was dat 
overigens niet. Als men de billboards had gelezen, dan had men ge-
zien dat de trimloop op 11 september was. Dit neemt niet weg dat wij 
heel blij zijn deze mooie billboards, die door LETTEROP geschonken 
zijn, weer terug te hebben. 
 

Tot slot willen wij onze sponsors bedanken. Hoofdsponsor was Run-
nersworld Delft van Rob Smit, die zelf ook deelnam aan de trimloop. 
De andere sponsors zijn Bloemendaal - Ruigrok accountants, Hans 
Struik fietsen (voorheen Verbakel Fietsfactor) en Het Baken. 
 
Erik de Goede, Martin van der Helm en Jan Reijnen 
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Koningshof deelname aan de 12-inch race 

Na een soepel gelopen 12-inch race in 2011 was het in het bestuur al 
snel duidelijk dat wij dit jaar weer mee gingen doen. Wij werden zelfs 
al wat ambitieuzer door met meer fietsen te gaan rijden. Ook werd al 
snel besloten dat een grote kar gemakkelijk meekon. Dan konden wij 
ook muziek meenemen. Daarom werd besloten ons eigen Koningshof 
treintje te gaan voorttrekken. 
 

Het inschrijven verliep soepel en al snel hadden wij 6 fietsen tot onze 
beschikking. Leo, Dirk en Corné hebben er veel vernuft en tijd inge-
stoken om een constructie te bedenken en uit te voeren die sterk en 
soepel genoeg was om de kar te trekken. Dat is een mooi stukje tech-
niek geworden en het heeft zich in de race ook prima staande gehou-
den. 
 

De fietsen moesten nog geverfd worden en deze meer eenvoudige 
klus werd toevertrouwd aan de bestuursleden, maar wel onder toe-
zicht van de drie ingenieurs van de vereniging. 
 

Het geluid werd verzorgd door de installatie van de vereniging en er 
werd besloten om eerst lichte geluidsboxen mee te nemen, anders 
werd het fietsen wel erg zwaar. Helaas waren deze lichte boxen in de 
testrit al opgeblazen en Herman moest nog even aan de bak om de 
boxen te vervangen. Later in de rit moest Herman nog een keer in 
springen, want de bestuursleden kregen helaas het aggregaat niet aan 
de praat. Gelukkig bevond Herman zich op de fiets op het parcours, 
waardoor hij snel naar ons toe kon komen en het euvel kon verhelpen. 
 

Sylvia had als thema clowns gekozen en heeft de kleurige en feestelij-
ke uitdossing verzorgd. Wij werden ook allemaal geschminkt met een 
lach en een traan en het feest van de race kon beginnen. 
 

Erik, Jenny, Rene, Wim, Martin en Meindert kwamen er al snel achter 
dat de kar redelijk aan de zware kant was, dat het redelijk warm was 
en dat het goed uitkwam dat wij behoorlijk wat drinken bij ons had-
den. De testrit door de wijk verliep goed en leverde zelfs nog een bij-
drage op voor de sponsorpot.  
 

De rit was voor de bewonersvereniging geen race, maar een ware tri-
omftocht. Het was redelijk zwaar en het warme weer zorgde voor wat 
transpiratie schade in de schmink, maar het was een genot om dit te 
mogen doen voor het goede doel. Het leek wel of er nog meer mensen 
dan vorig op de been waren en de sfeer van de deelnemers onderling 
en het enthousiasme van de toeschouwers werkte meer dan aansteke-
lijk. 
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Vanuit de vereniging is er namens u allen een donatie aan het goede 
doel gedaan en wij zijn blij dat wij op deze wijze hebben kunnen bij-
dragen aan dit unieke evenement. 
 

Meindert Wiersma 
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Bij wijkcontact willen wij bij bijzondere (familie)gebeurtenissen bij le-
den van de bewonersvereniging onze betrokkenheid tonen. Bij geboor-
te van een baby of huwelijk willen wij graag en kaartje sturen. Hebt u 
nieuwe buren gekregen? Ook bij ernstige ziekte of overlijden willen wij 
onze betrokkenheid tonen. Wij verrassen dan de nieuwe bewoners 
graag met enkele kleine attenties. Ook zal er dan informatie gegeven 
worden over onze buurt en over de bewonersvereniging.  
 
Ook zijn wij betrokken bij andere activiteiten van de bewonersvereni-
ging. Zo helpen wij mee met het organiseren van de wijkborrel, die 
binnenkort gehouden zal worden. Bij al deze activiteiten kunnen wij 
wel wat extra handjes gebruiken. Bovendien levert dit ook weer nieu-
we ideeën op. Hebt u zin en tijd om ons te komen helpen? Alvast be-
dankt! 
 
Jenny Wassenaar en Martha García-Gómez 
 

Extra vrijwilliger(s) gezocht voor wijkcontact 
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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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De energierekening (deel 5)  

In de voorgaande wijkbladen schreef ik over maatregelen die geno-
men kunnen worden om gas en elektriciteit te besparen en daarmee 
het bedrag van de maandelijkse energienota omlaag te krijgen. Een 
belangrijke component van het energieverbruik ontbreekt nog op die 
energienota: benzine. De meeste huishoudens in onze wijk hebben 
één of meerdere auto’s. De auto’s zijn in de loop der tijd steeds zuini-
ger geworden. Toch zal in veel gezinnen de benzine een grotere kos-
tenpost zijn dan gas en elektriciteit. Voor veel gezinnen zal juist op de 
uitgaven voor benzine nog een enorme besparing mogelijk zijn, zeker 
nu de prijs van een liter benzine op recordhoogte staat. Die besparing 
zou ik dan niet zoeken door nog zuinigere auto’s te gaan rijden, maar 
door wat vaker de auto te laten staan. Of nog beter, probeer te over-
leven met minder auto’s per huishouden, dat bespaart veel parkeer-
plaatsen in onze wijk. 
 

Onderzoek heeft uitgewezen dat in Nederland de helft van alle autorit-
ten korter zijn dan 7,5 kilometer. Zijn alle mensen die hun auto ge-
bruiken voor dit soort korte ritten ziek, gehandicapt of hoog bejaard? 
Het lijkt me dat er toch een groot deel van deze autoritten wordt ge-
maakt door chauffeurs die heel gezonde benen hebben die ook de pe-
dalen van een fiets kunnen rondtrappen.  
 

Ik ben zelf een fietsfanaat. Ik vind het een voorrecht dat ik gezond 
ben en werk heb op 15 kilometer van mijn huis, een mooie fietsaf-
stand. Weer of geen weer trap ik me dagelijks, zonder waarneembare 
inspanning, op mijn ligfiets naar mijn werk. Deze dagelijkse beweging 
zorgt ervoor dat mijn conditie het hele jaar door op peil blijft. Ook de 
kleine boodschapjes doe ik altijd per fiets. Per saldo bespaart fietsen 
mij vooral heel veel tijd. Bij korte afstanden is de fiets per saldo im-
mers veel sneller dan de auto. Het zou me ook een enorme financiële 
besparing kunnen opleveren als ik niet regelmatig een nieuwe hele 
dure fiets zou kopen, maar een hobby mag geld kosten. 
 

De grootste voordelen van het fietsen vind ik dat ik gegarandeerd file-
vrij van punt A naar B kan gaan, dat ik geen parkeerprobleem heb. 
Bovendien zorgt het fietsen voor mijn dagelijks benodigde beweging 
en frisse lucht en last but not least, het is CO2-neutraal. 
 

Vervolg  pag 31 
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December wijkblad alleen voor leden 

Vorig jaar is het december wijkblad alleen onder leden verspreid. 
Daarmee werd met de traditie gebroken dat iedereen uit de wijk het 
wijkblad ontvangt. Bij (bewoners)verenigingen moet men in het alge-
meen contributie betalen om een wijkblad te ontvangen. Bij onze be-
wonersvereniging ligt/lag dat anders. Het is al vele jaren zo dat ieder-
een in de wijk het wijkblad ontvangt, ongeacht of men lid is of niet. 
 

Wij gaan dat voortaan een klein beetje anders doen. De eerste drie 
wijkbladen van het jaar (maart, juni en september) blijven wij bij ie-
dereen huis-aan-huis verspreiden, ongeacht of men lid is. Het laatste 
en decembernummer gaat voortaan alleen naar de leden. Hiermee 
belonen wij zo’n 60% van de wijkbewoners die jaarlijks keurig de con-
tributie betalen. 
 

Bij de algemene ledenvergadering van april is dit met de leden be-
sproken. Zij waren het ermee eens dat voortaan het december wijk-
blad alleen onder leden verspreid wordt. Daarmee is dit besloten en 
zullen wij het de komende jaren zo gaan doen. 
 

Vorig jaar hadden wij het decemberwijkblad voorzien van kortingsbon-
nen van plaatselijke ondernemers, waar wij ons bij voorkeur richten 
op onze eigen adverteerders. Op deze manier willen wij de leden extra 
belonen. Hoewel wij dit onderwerp nog niet binnen het bestuur be-
sproken hebben, is de kans groot dat ook dit jaar het decembernum-
mer kortingsbonnen zal bevatten. 
 
Het bestuur 

Onze wijk ligt op een paar fietsminuten van het centrum en op ruim 
een half uur fietsen van Delft, Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. 
Voor iedere niet-fietsende wijkbewoner die van Onze Lieve Heer ge-
zonde benen heeft gekregen een goede tip: koop een goede fiets. Bij 
veel bedrijven bestaat er een fietsregeling waardoor u relatief goed-
koop een fiets kunt aanschaffen. Bij regelmatig gebruik is het rende-
ment op deze investering vele malen hoger dan van zonnepanelen, 
zonneboilers en welke vorm van isolatie dan ook. Ook uw gezondheid 
vaart er wel bij. Als u behoefte heeft om hierop te reageren mail dan 
naar w.langelaan@gmail .com. 
 
Wim Langelaan 
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Nieuwe website in de lucht  

In het vorige wijkblad heeft u kunnen lezen dat wij met een nieuwe 
website bezig zijn. Bart Langelaan (inderdaad, de zoon van ..) heeft in 
het kader van zijn middelbareschoolstage in mei stage gelopen bij Ar-
no van de Sande van Web4Life te Nootdorp 
(www.arnovandesande.nl). Hoewel het toen niet het doel was om een 
nieuwe website te bouwen, had Bart toch een bijna complete nieuwe 
website in elkaar gezet. Vervolgens heeft het bewust een hele tijd stil-
gelegen. Na de meivakantie moest Bart zijn “normale” schoolwerk 
moet doen en daarna doemde de zomervakantie op. 
 

Daarom zijn begin september de laatste puntjes op de i gezet en is 
onze nieuwe website in de lucht gekomen. Ons websiteadres is uiter-
aard niet veranderd en is nog steeds www.wijk-koningshof.nl. Rechts-
bovenaan vindt u de knop “oud”. Als u daar op klikt, komt u op onze 
oude website terecht. Dat is overigens nauwelijks nodig, want vrijwel 
alles staat op de nieuwe website. Het belangrijkste daarbij is ons ma-
teriaalbeheer, inclusief een reserveringsformulier. 

Dat de nieuwe website goed werkt, bleek al snel. Een nieuw onderdeel 
is dat men reacties kan plaatsen. Toen de uitslag van de trimloop op 
de website was gezet, kwam al snel een reactie binnen van een deel-
nemer dat zijn naam niet in de uitslag vermeld stond. Deze persoon is 
een vaste deelnemer en eindigt altijd hoog. Dit is meteen door ons in 
de uitslag gecorrigeerd. Op de website kunt u zijn reactie en die van 
ons zien. Ook staan onze twitterberichten rechtsonder op onze home 
pagina. Het is dus voor u mogelijk geworden om een reactie te plaat-
sen. Wij hopen dat u hier veelvuldig gebruik van zult maken, opdat onze 
website interactiever wordt! 

Anja Brand heeft een tijd geleden een reactie geplaatst. Dat heeft zij 
zo gedaan, dan u op haar naam kunt klikken. Dan komt u terecht op 
Anja’s site met een cursusprogramma voor tekenen en schilderen. Op 
deze wijze kunnen wij een netwerk opbouwen van (persoonlijke) web-
sites van bewoners in Koningshof. 
 

Een tweede belangrijk voordeel is dat de nieuwe site opgezet is in een 
gebruikersvriendelijk programma, namelijk WordPress. Hierdoor is het 
voor alle bestuursleden in principe mogelijk geworden op een relatief 
gemakkelijke wijze teksten en foto’s toe te voegen. Dan moeten ze 
nog wel even een minicursus volgen. Tot slot, Bart bedankt voor het 
opzetten van onze mooie, nieuwe website! 
 

Erik de Goede 
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op zaterdag en zondag is de papiercontainer  
geopend van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer 
geopend van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
 

GEEN DOZEN OF STAPELS PAPIER  

BIJ DE CONTAINER NEERZETTEN 

 

  

Openingstijden papiercontainer 
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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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SPELLEN HUUR 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 

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 kabel) 5,00 

KAART SPEL 5,00 

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 

Paity Tent KLEIN 15,00 

Paity Tent GROOT 75,00 
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MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

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

RAD vanAVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) 1,50 

SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

SUIKERSPIN (incl 50 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 
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