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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  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  

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

materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  

kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

 Generator € 25,— per periode, excl. brandstof 

AANHANGWAGEN 30,00 

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 

www.wijk-koningshof.nl  3 

 

Inhoud 

Voorwoord 5 

Halloween en Trick-or-treat 6 

Fase 6 herinrichting Koningshof 7 

Impressie informatieavond fase 6  9 

Vacature penningmeester 11 

Groenadoptie bij fase 6 11 

Cursusavond ‘AED en reanimatie’  13 

Wijktoezicht in de donkere dagen 15 

Voortgang wijkactie ‘vervangen dakbedekking’ 17 

Werk in Uitvoering 2014 18 

‘Open atelier’ in De Vlinderboom 18 

30 jaar materiaalbeheer  19 

Vacature materiaalbeheer op de maandagavond 20 

Aankondiging vrijwilligersavond 21 

Meldpunt Leefomgeving 21 

‘Geluidsonderzoek RandstadRail’ muisstil  23 

Grondwater onder woning 25 

  Activiteitenkalender   

Cursus ‘AED en reanimatie’  11 februari  

  

  

Kerst kleurplaat 27 

Onderhoudscontracten 28 

Materiaalbeheer 29 



4 Bewonersvereniging Koningshof 

 

www.wijk-koningshof.nl  29 

 

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 kun-
nen altijd per telefoon, 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 € 50,00 

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 

Met enige regelmaat krijgen wij vragen over schoorsteenvegers, CV-ketels, etc. 
Daarom hebben wij deze informatie voor u op een rijtje gezet.  
Schoorsteenveger 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met schoor-
steenveegbedrijf ‘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. 
 

Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2015 is € 
25,00 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief btw, administratiekosten en 
voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet vaak 
voorkomt, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoor-
ziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven 
gelden voor 2014, 2015 en 2016, omdat eens in de drie jaar de tarieven wor-
den aangepast. 
 

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen 
naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereni-
ging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan schoor-
steenveegbedrijf ‘t Westen. 
Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u con-
tact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (zie ook de advertentie 
in het wijkblad).  
Door Verbakel Gas Service (015-3695358) kunt u een onderhoudsbeurt laten 
uitvoeren. Ook kunt u een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onder-
houdscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaarlijks 
twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkostenvrij) verholpen. Een me-
chanisch ventilatieonderhoud wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het CV on-
derhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 2015 zijn de kos-
ten als volgt: 
 

 

De prijzen zijn inclusief 6% btw, waarbij is aangenomen dat dit tarief t/m 30 
juni 2015 van toepassing zal zijn. Als de btw in het tweede half jaar verhoogd 
wordt tot bijvoorbeeld 21%, dan zullen de tarieven aangepast worden. 
 

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel 
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting 
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 8,50 bedraagt.  
 

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 

kijk dan bij onze adverteerders! 

Prijzen t/m 30 juni 2015, 

inclusief 6% btw 

Voor leden van de Bewoners-

vereniging 

Voor niet

Onderhoudscontract € 75,25 € 87,20

Onderhoudsbeurt € 40,75 € 53,00

Onderhoud mechanisch ventilatie € 24,30 € 24,85
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Voorwoord 

Op een middag in november van dit jaar liep ik over de Rivierenlaan in de 
richting van het Oosterdiep en kwam ik niet geheel bij toeval enige mede-
werkers van Verhoef Infra tegen die bezig waren met riool- en straatwerk-
zaamheden. Verhoef Infra voert hier vanaf april van dit jaar de vervanging 
van de riolering Koningshof fase 5 uit en men streeft er naar om half decem-
ber klaar te zijn met de werkzaamheden. Men vertelde mij dat de oude riole-
ring in gedeelten vervangen is en dat daarbij twee nieuwe buizen van 31 cm, 
voor riool- en hemelwaterafvoer gelegd moesten worden. Hiervoor werd be-
hoorlijk veel grond afgevoerd. Bij de werkzaamheden stuitte men op proble-
men met vervuilde grond en veel hard puin dat in de Rivierenlaan lag. Ook 
dit moest afgevoerd en elders opgeslagen worden. Nieuw fijn zand werd aan-
gevoerd om het geheel weer te dichten en op te hogen. Gemiddeld is er min-
stens 40 cm opgehoogd, maar ik heb ook stukken bij het Peizerdiep gezien 
waar dit meer dan 80 cm is. Bewoners die ik gesproken heb, waren vol lof 
over de medewerkers van Verhoef Infra omdat zij zeer behulpzaam zijn. De 
bewoners moesten hierna hun tuinen aanpassen met verhogingen en waren 
in het algemeen niet te spreken over de vele keren dat deze weer open 
moesten voor het leggen van de water-, elektra-, gas-, kabel tv- en glasve-
zelleidingen. Het blijkt toch moeilijk te zijn om de aannemers in één keer 
gezamenlijk deze werkzaamheden te laten uitvoeren. In het algemeen kan je 
stellen dat het nu weer netjes wordt op de Rivierenlaan en aangrenzende 
straten, omdat de bestrating weer gelegd is. Hopelijk vergeet men dan gauw 
de behoorlijke overlast die is ontstaan door de vele transporten met trekkers 
en vrachtwagens en de langdurige afsluiting van dit deel van de Rivierenlaan. 
Wat nu wacht, is de aanbesteding voor fase 6, het gebied van de Rivieren-
laan tot aan de Grevelingen en de Itterbeek. Hierover meer in het kopje wijk-
ontwikkeling van dit wijkblad. 
 

Oktober was een drukke maand voor de bewonersvereniging Koningshof, 
omdat in deze maand een drietal activiteiten plaats vonden. ‘Werk in Uitvoe-
ring 2014’ op 11 en 12 oktober, Halloween op 25 oktober en Trick-or-Treat 
op 30 oktober. Wij danken met name Roos, Anja en Sylvia, Paul en Corrie 
voor het vele werk dat zij hiervoor verricht hebben en natuurlijk danken wij 
onze vrijwilligers die hier met veel inzet en enthousiasme aan hebben bijge-
dragen. In november hebben wij met een borrel het 30 jaar materiaalbeheer 
gevierd. Onze dank is aan Leo, Dirk en Corné die zich hier drie avonden per 
week voor inzetten. Hierover leest u ook meer in dit wijkblad. 
 

Per 1 januari 2015 heeft ons bestuur geen penningmeester meer. Dat kan 
voor onze vereniging vervelende gevolgen hebben. Graag doe ik een beroep 
op u om u hiervoor op te geven. U dient een eenvoudige basiskennis van Ex-
cel te bezitten en met een beetje inwerken van onze huidige penningmeester 
moet dit goed lukken. Veel tijd zal het u niet kosten. 
 

Rest mij u nog fijne kerstdagen en een heel goed 2015 toe te wensen! 
 

Herman Stikkel 



6 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Halloween en Trick-or-treat 

Op zaterdagavond 25 oktober was het alweer voor de negende keer Hallo-
ween in Koningshof. Onze werkgroep Jeugd had er weer een enorm spektakel 
van gemaakt. Over een afstand van 300 m zaten tientallen griezels in de bos-
schages van de Duivestein tot aan de Popelenburg. Mede door het prachtige 
weer was er een mooie opkomst. Veel kinderen durfden het aan om meestal 
samen met de ouders het griezelpad in het donker te bewandelen. Als het te 
eng werd, dan kon “pindakaas” geroepen worden en verdwenen de griezels 
weer in het bos. Na afloop kon iedereen weer op adem komen met limonade 
of chocomel voor de kinderen en koffie voor de ouders. Al met al was het een 
bijzonder geslaagd griezelevenement, waar heel veel vrijwilligers aan hebben 
bijgedragen. 
 
Voor de allerkleinsten was de Halloween-
tocht te griezelig. Daarom was er voor hen 
op donderdag 30 oktober een Trick-or-
Treat georganiseerd. Ons treintje was om-
gebouwd tot griezelexpress. Twee keer 
werd er met een verschillende groep kin-
deren door de wijk gereden. Bij een aantal 
wijkbewoners mocht aangebeld worden en 
werden de kinderen verrast met snoep. 
 
 
Beide activiteiten zijn niet mogelijk zonder de inzet van veel vrijwilligers. Me-

de namens de organisatoren Sylvia van 
Reenen, Paul Geluk en Corrie van Rooij wil-
len wij dan ook iedereen enorm bedanken, 
van griezels, stewards, EHBO’ers, de Twee-
master school, fotograaf, tot aan omwo-
nenden voor het leveren van stroom! 
 
Een speciaal woord van dank is er voor on-
ze sponsors (in willekeurige volgorde): 
Batsboem (www.batsboem.nl) Norbert van 
Baarwijk 

• Yoce (Zoetermeer) Ineke Donck 

 
Voor degenen die het nog een keer willen terugkijken, fotograaf Lennart van 
der Lans heeft van dit spektakel foto’s gemaakt, die te vinden zijn op https://
drive.google.com/folderview?id=0B-
wP4xS_uxarRlZPaWZXaVh6dlU&usp=sharing. 
 
Erik de Goede 
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Fase 6 herinrichting Koningshof 

Fase 5 van de herinrichting van onze wijk moet bij het verschijnen van dit 
wijkblad net zijn afgerond. De gemeente heeft de ambitie om bij fase 6 (het 
gebied dat wordt omkaderd door Grevelingen, Nederrijn en Rivierenlaan) na 
de zomervakantie van 2015 de graafmachines te laten beginnen. 
 
Op 9 december jl. was er een voorbereidende informatiebijeenkomst van de 
gemeente voor de bewoners van onze wijk (zie voor een impressie het vol-
gende artikel). In de aanloop naar deze informatiebijeenkomst heeft de Werk-
groep Wijkontwikkeling en Milieu van onze bewonersvereniging met de ge-
meente kunnen overleggen. In vervolg hierop heeft de werkgroep in een 
schriftelijke reactie teruggeblikt op fase 5 en een eerste commentaar geleverd 
op het Voorlopig Schetsontwerp voor fase 6. Die reactie kun je vinden op de 
website van de bewonersvereniging (http://www.wijk-koningshof.nl/wp-
content/uploads/2014/12/Reactie_VSO_fase6_2dec2014.pdf). 
 
Bij fase 6 zal de lijn van de vorige fasen worden voortgezet en daar kunnen 
we blij om zijn. Bewoners in het fase 5 gebied hebben recent aangegeven 
daarover heel tevreden te zijn. Nieuw in fase 6 wordt de mogelijkheid om door 
de gemeente aangegeven stukjes groen te ‘adopteren’. Elders in dit wijkblad 
wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn om mee te doen. Van de mogelijk-
heid om schriftelijk te reageren op onderdelen van het schetsontwerp hebben 
op 9 december jl. al veel bewoners gebruik gemaakt. De opmerkingen hadden 
o.a. betrekking op de voorziene parkeerplaatsen, de plaats van lichtmasten, 
snelheid remmende maatregelen en de overlast van de grondtransporten tij-
dens de werkzaamheden. Tot maandag 5 januari a.s. hebben we als bewo-
ners de mogelijkheid om aanvullend vragen aan de gemeente te stellen. Dat 
kan bijvoorbeeld via een reactieformulier op de website van de gemeente 
(http://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/tonen-op-wonen-en-
leven/herinrichting-koningshof.htm). Van de vorige fasen weten we dat dit het 
beste moment is om aandacht te vragen voor een probleem of wens i.v.m. de 
herinrichting. 
 
De Werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu wil met de gemeente in overleg blij-
ven over het opstellen van een Definitief Schetsontwerp voor fase 6 en over 
de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. We kunnen dat het 
beste doen, wanneer we worden gevoed door signalen van bewoners in het 
gebied. We willen hen ook graag informeren wanneer daartoe aanleiding is. Je 
kunt je daarvoor richten tot steven.duursma@xs4all.nl en daar ook aangeven 
of je in de digitale verzendgroep fase 6 wilt worden opgenomen. Tijdens de 
informatieavond is van die mogelijkheid al druk gebruik gemaakt. 
 
Steven Duursma 
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Grondwater onder woning;  

gevolgen: vochtproblemen voor gezondheid 

De kruipruimte onder een woning kan erg vochtig zijn, waardoor via de openin-
gen in de vloer vochtige lucht de woning intrekt. Van vocht in uw woning kunt u 
zelf wel last hebben, maar dit vocht zal u niet direct ziek maken. Het vocht zorgt 
er echter wel voor dat schimmels en huisstofmijten goed kunnen groeien. Zij 
voelen zich het beste thuis bij een luchtvochtigheid van boven de 70%. De beste 
luchtvochtigheid voor uw woning is 50%. Indien u twijfelt over de luchtvochtig-
heid in uw woning, dan kunt u dit nagaan met behulp van een hygrometer. 
De schimmels en huisstofmijt die in de vochtige woningen groeien, verspreiden 
prikkelende stoffen in uw woning. Deze stoffen kunnen bij mensen met aanleg 
voor astma en astmapatiënten allergische klachten veroorzaken als benauwd-
heid, hoesten of chronische neusverkoudheid. Ook hebben kinderen die opgroei-
en in een vochtig huis een grotere kans op problemen met hun gezondheid dan 
kinderen die in een gezond huis wonen. Van alle kinderen die in een vochtig huis 
opgroeien, krijgt ongeveer 25% chronische luchtwegklachten. 
Verlaging van waterstand onder vloer; Je zou het water weg kunnen pom-
pen met een dompelpomp, maar als je buren het zelfde euvel hebben, dan zal 
het water van de omliggende huizen naar jouw woning toestromen. Als er sprake 
is van een te hoge grondwaterstand, dan heeft wegpompen natuurlijk weinig zin. 
Bovendien moet je beseffen dat als je het water alleen onder je eigen huis weg-
pompt, er wellicht teveel druk van het omliggende water op wanden kan ont-
staan. 
Bodemafsluiting; Dit kunt u tegengaan door een afsluitende grondlaag in uw 
kruipruimte aan te brengen en te zorgen dat de kieren in uw vloer voldoende 
worden gedicht. Een mogelijke oplossing hiervoor is bijvoorbeeld het aanbrengen 
van een bodemafsluiting van zand met daarop een folie die opgezet is tegen de 
randbalk en zo bescherming biedt tegen optrekkend vocht. 
Voordelen van een droge woning zijn: aanzienlijk beter wooncomfort, gezon-
dere leefatmosfeer, energiebesparing, verduurzaming van de woning, hogere 
verkoopwaarde van het huis en het weren van ongedierte. 
Kosten; Er is een prijsindicatie gevraagd om onder een woning van 80m² 25cm 
zand te spuiten en het zand vlak te maken. Een firma uit Staphorst kan ca. 20m³ 
zand blazen voor € 1276,50 excl./ 1454,93 incl. btw. Of te wel 25cm hoog zand 
is € 15,95 excl./ 18,20 incl. btw per m². Dit is inclusief leverantie, transport, 
voorrijkosten, blazen en egaliseren. Nog niet is gevraagd hoe veel het plaatsen 
van folie op het zand gaat kosten, omdat u dat mogelijk zelf kunt doen. 
Vraag; De vraag is of u interesse heeft om met bouwkundige begeleiding onder 
uw woning een zandlaag aan te laten brengen. De werkzaamheden zullen het 
eerste kwartaal 2015 worden uitgevoerd. Hoe meer er meedoen, des te goedko-
per zal het worden. U kunt zich aanmelden hiervoor door een e-mail te sturen 
naar de Bewonersvereniging Koningshof (secretariaat@wijk-koningshof.nl).  
 

Peter Huegen 
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Impressie informatieavond fase 6  

Op 9 december was er een druk bezochte informatieavond voor bewoners 
van fase 6. Dit betreft het vervangen van het diepriool en de herinrichting 
van het gebied van de Nederrijn t/m de Grevelingen. Ongeveer honderd be-
woners waren hierbij aanwezig. Dit 
toont de grote betrokkenheid van be-
woners in onze wijk! Bij de vorige in-
formatieavonden was dit niet anders 
en was er ook een grote opkomst.  
 

De informatieavond begon met een 
duidelijke presentatie door Radjes La-
laram van de gemeente over de invul-
ling van fase 6, waarbij er veel gele-
genheid was tot het stellen van vra-
gen. De gemeente was met veel per-
sonen aanwezig om alle vragen te be-
antwoorden, wat op deskundige wijze 
gebeurde. Daarna kon op basis van 
tekeningen het Voorlopig Schetsontwerp bekeken worden. Suggesties voor 
mogelijke verbeteringen konden schriftelijk ingediend worden, waarvan volop 
gebruikt gemaakt werd. Deskundigen 
van de gemeente zullen bekijken of 
deze suggesties meegenomen kunnen 
worden in de plannen. Binnenkort zijn 
de inrichtingsplannen in te zien op 
w w w . p i j n a c k e r - n o o t d o r p . n l /
koningshof. Onze Werkgroep Wijkont-
wikkeling en Milieu zal de verdere 
ontwikkelingen nauwgezet volgen en 
de betrokken wijkbewoners hiervan 
op de hoogte houden. 
 

Op 12 december is er een 1,5 pagina 
tellend interview in het AD versche-
nen over dit onderwerp. Hierbij zijn uw voor-
zitter en secretaris geïnterviewd door het 
AD. Het interview had een nogal opvallende 
kop, namelijk “Koningshof gered van de on-
dergang”. De ophoging in onze wijk is na-
tuurlijk fors (gemiddeld 40 cm en lokaal zelfs 
80 cm), maar om nu van een (bijna) onder-
gang te spreken? Een van de foto’s in dit 
interview vindt u hieronder. Bij de ene ach-
teringang was de toegangsdeur verhoogd, 
waarbij dat bij een andere deur nog moet 
gebeuren. Om het verschil van voor en na de ophoging te illustreren, moest 
de voorzitter op zijn knieën en mocht de secretaris blijven staan! 
 

Erik de Goede 

 
<< foto uit AD >> 
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‘Geluidsonderzoek RandstadRail’ muisstil  

In het vorige wijkblad hebben wij u ook geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom het ‘Geluidsonderzoek RandstadRail’. Ter opfrissing, dit onderzoek heeft 
als enige doel een verband te vinden tussen het geluidsniveau en het onderhoud 
aan de rails en de RandstadRail-voertuigen. De techniek van het slijpen van de 
rails beheerst men nog niet goed, waardoor het in het verleden zelfs is voorge-
komen dat het slijpen tot meer geluid leidde in plaats van minder. Van septem-
ber 2013 tot september 2014 is er een jaar lang gemeten op vier locaties, waar-
onder ook op een locatie in Pijnacker-Noord. Deze metingen worden uitgevoerd 
door Sensornet en zijn online te volgen op http://www.sensornet.nl/project/
haaglanden. 
 

Sinds september 2014 zijn wij in afwachting van de conclusies van dit onder-
zoek. Ook in de gemeenteraad zijn hierover vragen gesteld. Tot nu toe ontbre-
ken de antwoorden op de vragen en neemt het aantal vragen eigenlijk alleen 
maar toe. Zo zou de meetcampagne één jaar duren (tot september 2014), maar 
in een AD-artikel van eind oktober hebben wij kunnen lezen dat de meetcam-
pagne voortgezet wordt. Dit was zelfs voor onze gemeente een verrassing, die 
meebetaalt aan dit geluidsonderzoek. Het is opvallend dat men al wel tot een 
vervolgstap (doorgaan met metingen) heeft besloten, terwijl de conclusies van 
het onderzoek nog ontbreken. De meetcampagne van Sensornet is immers 
slechts een ‘middel’ om tot conclusies te komen en is geen ‘doel’ op zich. Daar-
om wordt er nog steeds in Pijnacker-Noord gemeten. Dit is extra verrassend, 
omdat wij via e-mails inmiddels vernomen hebben dat er bij ons voor 2015 geen 
slijpacties in de planning van HTM staan. Dit zou betekenen dat de geluidsmetin-
gen in Pijnacker-Noord niet gebruikt zullen worden om de enige vraag in het ge-
luidsonderzoek te beantwoorden. Daar was de meting toch vooral voor bedoeld. 
 

Het argument dat gebruikt wordt om niet te slijpen, is dat het geluidsniveau in 
Pijnacker-Noord aan de wettelijke normen voldoet. Hoewel wij dit zelf niet kun-
nen toetsen, komt dit weinig geloofwaardig over. De geluidsmetingen in Pijnac-
ker-Noord zijn al maandenlang zo’n 5 decibel hoger dan bij de vorige meting in 
2012, toen de geluidsnorm maar net gehaald werd. De metingen zitten momen-
teel rond de 85 db(A), terwijl in het verleden de 80 db(A) niet of nauwelijks 
overschreden werd. Op de logaritmische geluidsschaal is 5 decibel een forse toe-
name. Dit betekent namelijk dat het geluid meer dan drie keer harder is. 
 

Wat wel goed loopt, is de samenwerking met de gemeente. Met de beleidsmede-
werker Geluid en de verantwoordelijke wethouder hebben wij met enige regel-
maat contact over dit onderwerp. De gemeente steekt hier veel energie in en is 
bijvoorbeeld van plan in het begin van 2015 een tweede informatieavond over 
dit onderwerp te organiseren. Tevens probeert de gemeente de werkgroep Ge-
luidsmonitoring RandstadRail van het Stadsgewest Haaglanden zoveel mogelijk 
aan te sporen om met conclusies te komen. Tot nu toe is het bij het Stadsge-
west Haaglanden echter muisstil. De RandstadRail-muis zal toch een keer uit 
haar hokje moeten komen om te laten horen hoe hard zij piept. Het wachten is 
nu op het rapport met de conclusies. Wordt daarom vervolgd. 
 
Erik de Goede 
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Vacature penningmeester 

Groenadoptie bij fase 6 

Zoals u in het vorige wijkblad heeft kunnen lezen, zal ik na een bestuursperio-
de van zes jaar per 1 januari aanstaande stoppen met de functie van penning-
meester. In het vorige wijkblad heb ik een oproep gedaan voor kandidaten 
voor deze functie. Tot op heden hebben zich nog geen kandidaten gemeld. 
Zonder penningmeester komt de continuïteit van onze vereniging ernstig in 
gevaar. 
 

Daarom doe ik hiermee nogmaals een oproep aan kandidaten voor de functie 
van penningmeester. Als je basiskennis hebt van Excel dan hoeft dit niet veel 
tijd te kosten. De administratie is heel eenvoudig zodat boekhoudkundige 
kennis niet noodzakelijk is. Ik ben bereid om de toekomstige penningmeester 
in te werken in deze leuke functie binnen een enthousiast bestuur. 
 

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, stuur dan een e-mail naar be-
stuur@wijk-koningshof.nl. Als u meer informatie wilt over deze werkzaamhe-
den, dan mag u mij ook bellen (015-3697320). 
 

Wim Langelaan 

Een nieuw initiatief in fase 6 is groenadoptie. Bewoners kunnen vrijwillig een 
stuk openbaar groen in bruikleen nemen - adopteren - en zelf onderhouden. 
Hiermee kunnen zij een deel van het groen in de openbare ruimte anders in-
richten dan het basisgroen dat de gemeente verzorgt. Deze stukken grond 
blijven openbaar en groen van karakter. Naast plantvakken en groenstroken 
kan het ook gaan om geveltuintjes. Tussen de gemeente en initiatiefnemers 
worden afspraken gemaakt over wie wat doet en wat wel en niet mag. Groen-
adoptie vergroot de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte en 
bij de directe woonomgeving. Ook vergroot dit de sociale contacten in de wijk.  
 
Bij de informatieavond over fase 6 zijn de twee voorwaarden voor groenadop-
tie opgesomd: tenminste drie bewoners dienen zich een bepaald stuk 
groen te adopteren en uiterlijk 15 januari dient een voorstel ingediend te 
zijn bij de gemeente, bij onze wijkmanager Kees Konings. Dit kan door hem te 
bellen (via telefoonnummer 14015 of 06-20401320) of een e-mail te sturen 
naar c.konings@pijnacker-nootdorp.nl. Als u iets te laat bent en het na 15 
januari aanvraagt, dan is er waarschijnlijk nog steeds de mogelijkheid om 
mee te doen. De gemeente zal vervolgens met de indieners contact opnemen 
om afspraken te maken over de invulling en omvang van het stuk groen. Wij 
hopen dat het animo bij de bewoners van fase 6 groot zal zijn om hieraan 
mee te doen! 
 
Erik de Goede 
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Aankondiging vrijwilligersavond 

Ook in 2014 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereniging in-
gezet. Dan denken wij bijvoorbeeld aan het Halloweenfeest en Trick-or-Treat, 
de werkgroep wijkontwikkeling met fase 5 en fase 6 van het vervangen van 
het diepriool en ons wijktoezicht en het materiaalbeheer. Andere activiteiten 
zoals het jaarlijkse volleybaltoernooi en vier maanden per jaar de papiercon-
tainer iedere dag openen en sluiten en daarbij het oud papier en karton net-
jes opstapelen. 
 

In 2014 hebben wij aan het begin van het jaar geen nieuwjaarsreceptie geor-
ganiseerd. In plaats daarvan was er in februari een vrijwilligersavond. Dat 
vonden wij zo’n succes dat wij dit in 2015 zullen herhalen. Paul Geluk heeft 
zich bereid gevonden om, net zoals in 2014, ook in 2015 een vrijwilligers-
avond te organiseren. 
 

Alle vrijwilligers en partners 
zullen uitgenodigd worden voor 
de vrijwilligersavond. Onder het 
genot van een hapje en een 
drankje willen we dan graag 
met u terugkijken op een ge-
slaagd 2014 en vooral vooruit-
blikken naar 2015. 
 

Het Bestuur 

Meldpunt Leefomgeving 

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit 
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aandacht 
aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen over deze 
onderwerpen kenbaar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de gemeente, 
via http://www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder uw 
meldingen indienen. 
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Wij zoeken overigens nog een vrijwillig(st)er die op de maan-
dagavond Leo en Dirk anderhalf uur wil helpen. Dit betreft het 
in ontvangst nemen en opbergen van de materialen die terug-
gebracht worden. Heeft u misschien interesse hierin? Dan graag 
even een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. 
 

Erik de Goede 

Vacature bij materiaalbeheer op de maandagavond 
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Cursusavond ‘AED en reanimatie’  

Bij ‘Hartveilig wonen’ zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te 
redden, door gebruik te maken van een Automatisch Externe Defibrillator 
(AED); zie de website www.hartveiligwonen.nl. Een AED geeft het slachtoffer, 
indien nodig, een stroomstoot waardoor de circulatie weer hersteld kan wor-
den. Het is belangrijk om zoveel mogelijk AED’s in onze wijk (en vlak daarbui-
ten) te hebben en zoveel mogelijk vrijwilligers die een AED kunnen bedienen. Uit 
statistieken blijkt dat het zeer de moeite loont gediplomeerde AED‘ers in de 
wijk te hebben. Het is bekend dat 10% van slachtoffers in voldoende mate 
herstelt na een reanimatie door een ambulancedienst. Dit is maar liefst 60% 
als er een vrijwilliger in de buurt was die meteen getracht heeft de hartritme-
storing te verhelpen! 
 

Op de oproep in het wijkblad naar interesse voor ‘hartveilig wonen’ hebben zich 
10 personen gemeld. Als bewonersvereniging Koningshof hebben wij inmiddels 
met Sylvia van Reenen en Cees van der Ende de afspraak gemaakt om een cur-
susavond in Het Baken te organiseren. Tijdens die cursus zal het gebruik van een 
AED geoefend worden en zal tevens geleerd worden om te reanimeren. Bij het 
succesvol volgen van de cursus zal men een diploma ontvangen.  
 

De kosten per cursist zijn € 25,-. Als bewonersvereniging hebben wij de cur-
suskosten vastgesteld op € 10,- voor leden en € 20,- voor niet-leden. De da-
tum voor de cursusavond is woensdag 11 februari, van 19:30-22:00 uur. 
Tevens is er nog steeds mogelijkheid dat anderen zich hiervoor opgeven. Dus 
als u interesse heeft, dan graag een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl. 
 

Erik de Goede 
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www.vanattenboek.nl 
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30 jaar materiaalbeheer  

Bewonersvereniging Koningshof 

Ons materiaalbeheer beschikt over een unieke verzameling van materialen en 
spellen die door leden van de bewonersvereniging, scholen, verenigingen en 
bedrijven geleend kunnen worden. Dit is allang niet meer een wijkactiviteit, 
maar is tot nut voor veel anderen in onze gemeente. Het is tevens uniek dat 
deze vrijwilligersactiviteit al dertig jaar bestaat. In 1984 zijn Leo Donck en 
Aad Welbie hiermee begonnen. Sinds 1991 is Leo’s schoonzoon Dirk van Ree-
nen hierbij betrokken. Drie avonden per week zijn Leo, Dirk en Corné van der 
Putte aanwezig in de materiaalbeheerruimte in de parkeergarage van Het Ba-
ken. 
 

Zo’n 30-jarig jubileum konden wij als bewonersvereniging niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom is dit op zaterdagmiddag 22 november gevierd 
met bestuursleden van de Bewonersvereniging Koningshof en een aantal ge-
nodigden. Dit bescheiden feest was dubbel geslaagd, omdat Leo en Dirk hier-
bij totaal verrast werden. Zij dachten om 15:00 uur geïnterviewd te worden 
door Linda Vaandering van de Telstar vanwege het 30-jarig jubileum. Dit was 
slechts een ‘valstrik’ om hen naar Het Baken te lokken voor een jubileum-
feestje. Het duurde even voordat zij door hadden dat ze ‘gefopt’ waren. Daar-
na vonden zij deze verrassing erg leuk. 
 

Gedurende deze dertig jaar was het overigens niet altijd hosanna. Zo woedde 
er op oudejaarsavond 2006 een brand in de parkeergarage van Het Baken en 
raakte de materiaalruimte flink beschadigd. Dat was één jaar nadat wij die 
nieuwe ruimte in gebruik hadden genomen. De eerste twintig jaar had ons 
materiaalbeheer een piepklein hok pal naast de ingang van de parkeergarage. 
Met een groot aantal vrijwilligers is toen gedurende vier maanden de materi-
aalruimte deels herbouwd en is er veel gepoetst om alle roetdelen te verwij-
deren. Dat was een enorme klus. 
 

Een jubileumcadeau voor Leo en Dirk bedenken valt niet mee. Leo Donck is in 
2008 al koninklijk onderscheiden voor al zijn vrijwilligerswerk, waaronder het 
materiaalbeheer. Leo en Dirk zijn in 
2013 tot erelid benoemd van de 
Bewonersvereniging Koningshof. 
Daarom kregen zij een lijst aange-
boden met een groot aantal foto’s 
uit de afgelopen dertig jaar.  
 

Het was leuk om te zien dat een 
groot aantal genodigden de moeite 
hadden genomen om onze materi-
aalmannen te feliciteren. Daarna 
werd er onder het genot van een 
hapje en een drankje nog geruime 
tijd gezellig nagepraat.  
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Werk in Uitvoering 2014 

‘Open atelier’ in De Vlinderboom 

Op 11 en 12 oktober jl. vond ‘Werk 
in Uitvoering’ plaats. Maar liefst ze-
ventien deelnemers openden dat 
weekend hun deuren om mede wijk-
bewoners te laten kennis maken met 
hun creatieve of muzikale talenten. 
Veelal in huiskamers en tuinen kon-
den de bezoekers genieten van beel-
den, muziek, handwerk en fotogra-
fie. Ondanks het slechte weer op 
zaterdag, waren er gedurende het 
weekend ruim honderd bezoekers 
die een wandeling maakten langs de 
verschillende adressen. Deze waren 
eenvoudig te herkennen aan een stok met vrolijk gekleurde ballonnen in de 
tuin. 
 

De vele positieve reacties en de gezellige sfeer waren fantastisch. Het is ook 
heel bijzonder om te ontdekken dat er dicht bij huis zo veel moois gemaakt 
wordt. Voor 2016 staat er een nieuwe ‘Werk in Uitvoering’ gepland. Wij hopen 
je dan ook als bezoeker te mogen ontvangen. En maak je zelf ook iets moois 
en zou je mee willen doen? Of ken je iemand in de wijk? Neem dan even con-
tact met ons op via de e-mail (info@roosvandermeijden.nl). 
 

In de voormalige ‘De Vlinderboom’ school in de wijk Koningshof zit tegen-

woordig een ‘open atelier’. Wij zijn op woensdag, donderdag en vrijdag aan-

wezig vanaf 11 uur. Wij zouden het leuk vinden als u eens komt kijken en een 

kopje koffie komt drinken. Er worden leuke workshops georganiseerd met 

schilderen, sieraden maken, kleding oppimpen en kinderactiviteiten. 
 

De opbrengst van het ‘Open Atelier’ geven wij aan de volgende goede doelen: 

Stichting Suvadra (‘stichting suvadra’ in Facebook); dit is een stichting in 

Nepal voor een kindertehuis. 

Kwasizabanti mission (zie www.ksb.org.za). 
 

Kom eens langs voor meer informatie, die geven wij u graag! 
 

Maria, Patty en Sara 
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Wijktoezicht in de donkere dagen 

Mijn contactpersoon bij de politie vertelde mij dat het weer de tijd van het 
jaar is dat inbrekers hun kansen bijna op een presenteerblaadje krijgen. Om-
dat het vroeg donker wordt, is het duidelijk te zien waar er niemand thuis is. 
Eind van de middag en begin van de avond ligt u immers nog niet in bed. Dus 
is het opvallend om een huis in complete duisternis te zien. Daarom hoort u 
regelmatig over inbraken in de eerste uren na zonsondergang. Een praktisch 
en bekend middel om deze kans een stuk te verminderen, is het gebruik van 
een tijdschakelaar op een of meerdere lampen in huis. Zorg eventueel ook 
voor verlichting aan de buitenkant van uw woning. U kunt zich wel voorstellen 
dat iemand die een huis binnen wil dringen aan het begin van de avond, als er 
nog relatief veel mensen op de been zijn, liever niet zichtbaar te werk gaat. 
 

Tijdens de wijktoezichtrondes letten wij ook op of er huizen in onze wijk zijn 
die een verlaten indruk maken, omdat er bijvoorbeeld geen licht brand. We 
zullen dan kijken of ramen en deuren dicht zijn en even een spreekwoordelij-
ke blik naar binnen werpen. Mocht het gebeuren dat we ergens een raar ge-
voel bij hebben, dan kunnen wij rechtstreeks met de meldkamer van het poli-
tiebureau bellen. En natuurlijk zullen wij, zoals elke burger deze plicht heeft, 
meteen 112 bellen als we getuige zijn van een inbraak. Ik hoop natuurlijk dat 
u ongestoord de kerstdagen door bent gekomen. 
 

Ik vind het trouwens erg leuk dat we door iedereen die we op straat tegenko-
men zo vriendelijk en enthousiast worden begroet of aangesproken. Wij krij-
gen bijna alleen maar positieve reacties en dat doet alle toezichthouders 
goed. Ook zijn de gemeente en politie 
erg blij met ons. Op dinsdag 
9 december jl. heeft de gemeente nog 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
brandpreventie voor ons geregeld.  
Dit was erg leerzaam. 
 

Het is ook fijn om te kunnen melden 
dat wij recent twee aanmeldingen 
voor nieuwe toezichthouders mochten 
ontvangen. Hierdoor vergroten wij het 
effect van wijktoezicht. Het is trou-
wens nog altijd mogelijk om een keer 
een proefronde mee te lopen om zo te 
ontdekken hoe het is om op deze ma-
nier door uw wijk te lopen. Voor aan-
melden of vragen kunt u contact op-
nemen via het e-mailadres wijktoe-
zicht@wijk-koningshof.nl. Een veilig 
en gezond 2015 gewenst! 
 

Matthijs de Boe 
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Voortgang wijkactie ‘vervangen dakbedekking’ 

In de afgelopen wijkbladen heeft telkens een oproep gestaan voor de wijkactie 
‘vervangen van dakbedekking’. Hierin heb ik vermeld wat de opties en moge-
lijkheden waren. Ook heb ik daarbij aangegeven voor welke aannemer is ge-
kozen. Inmiddels is aannemer ‘Hester Dakwerken’ bezig met de werkzaamhe-
den. Op de Gravenmade wordt hard gewerkt aan diverse woningen. Aan één 
zijde van de straat zijn al diverse woningen voor-
zien van nieuwe shingles. Op het moment van 
schrijven is dit bedrijf aan de andere zijde (oneven 
kant) aan het werk. Deze werkzaamheden hoopt 
men voor de kerst gereed te hebben. Het beeld ziet 
er netjes en verzorgd uit. Ook de bewoners zijn erg 
te spreken over de uitvoering ervan. Nieuwsgierig 
naar het resultaat? Rij of loop eens een rondje door 
de wijk en dan via de Gravenmade. 
 

Omdat de werkzaamheden arbeidsintensief zijn en 
de animo behoorlijk groot is, duurt het wel een tijd 
voordat iedereen is geholpen. Ook heeft de aan-
nemer nog niet voor iedereen een persoonlijke of-
ferte uitgebracht. De aannemer probeert dit zo 
spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen. Op dit mo-
ment is de inschatting dat hij werk in onze wijk 
heeft tot het voorjaar. Maar er kunnen natuurlijk nog meer opdrachten bij ko-
men. 
 

Hester Dakwerken kan naast het ver-
vangen van bitumen daken ook dakpan-
nen vervangen en zinken dakgoten. 
Eigenlijk zijn alle dak gerelateerde 
werkzaamheden bespreekbaar. Wilt u 
meer informatie over de werkzaamhe-
den van Hester Dakwerken of inzicht in 
recensies en projecten, dan kunt u hun 
website raadplegen: 
www.hesterdakwerken.nl. 
 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor 
deze wijkactie en bent u wel geïnteres-
seerd in meer informatie? U kunt nog 
steeds meedoen. Meldt u zich dan aan bij Paul Geluk (geluk.paul@gmail.com). 
Geeft u dan bij uw aanmelding ook aan om welke werkzaamheden / dakdelen 
het zou gaan. U wordt dan verder geïnformeerd. U kunt dan altijd nog bepalen 
of u definitief mee wilt doen of niet. 
 

Paul Geluk 


