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Colofon
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Voorwoord

Bij het verschijnen van dit wijkblad ligt de zomer alweer achter ons. Het was
een zomer met nogal wat extremen. Dagen met grote verschillen in temperatu-
ren. Zo hadden wij begin juli de warmste nacht ooit sinds de temperatuurme-
ting begon in 1901. Juni was zeer droog terwijl augustus een zeer natte maand
was. Ons klimaat verandert en wij zien dat door de hoge temperatuurverschil-
len, zware regenbuien vaker optreden en een behoorlijke overlast kunnen ver-
oorzaken. Op zaterdag 25 juli bereikte een zeer zeldzame zware zomerstorm
onze wijk. Veel takken werden afgebroken en bij één van onze bewoners is be-
kend dat er een boom op de auto is neergekomen. Is er bij u sprake van een
behoorlijke overlast, dan zouden wij dit graag willen weten.

Op 17 augustus 2015 is er in het AD (katern regio Delft) een artikel geplaatst
met als inhoud, dat het grootste Halloweenfeest van Pijnacker er na 11 jaar
mee stopt. Het betreft hier het Halloweenfeest bij de Soete Suikerbol in de wijk
Tolhek. Omdat er verwarring is ontstaan of dit ook geldt voor het Halloween-
feest van de bewonersvereniging Koningshof, heeft het bestuur op 18 augustus
2015 in dezelfde krant een artikel geplaatst dat het Halloweenfeest in Konings-
hof gewoon doorgaat. Wij doen dit al vele jaren en de voorbereidingen hiervoor
zijn al in volle gang. Dit jaar houden wij er rekening mee dat het wat drukker
zal worden. Op 31 oktober 2015 kunnen wij dan weer griezelen in de wijk. In
dit wijkblad leest u meer over Halloween en Trick or Treat.

Op onze bestuursvergadering op 20 augustus 2015 heeft het bestuur kennis
gemaakt met Anja Dirkse. Wij zijn verheugd dat zij met ons wil samenwerken
en zij is het nieuwe gezicht bij het wijkcontact.

Op 26 augustus 2015 is met medewerking van EvenmentenEHBOPijnacker en
de gemeente Pijnacker-Nootdorp een buitenAED geplaatst bij de hoofdingang
van het Baken. Er is hier sprake van de tweede buitenAED geplaatst in onze
gemeente. In dit wijkblad leest u meer over deze plaatsing en de cursusavond
die wij hiervoor hebben gegeven.

Met oog op Halloween en Trick or Treat wens ik u vooral nog een heel mooi na-
jaar.

Herman Stikkel
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Kunst in de wijk

Dat er veel creatieve of muzikale mensen en kunstenaars in onze wijk wonen,
wisten wij al toen in oktober vorig jaar onder leiding van Anja Brand en Roos
van der Meijden “Werk in Uitvoering” werd gehouden in het Koningshof. Men
kon toen in huiskamers en tuinen genieten van beelden, muziek, handwerk en
fotografie. Naast deze creatieve mensen dacht ik dat het zeer wel mogelijk was
om te ontdekken of er meer mensen in onze wijk iets moois in hun tuin hebben
geplaatst. En jawel, een korte fietstocht door de wijk leverde al gauw een aan-
tal fraaie voorwerpen op die door de bewoners buiten zijn geplaatst.

Mede door de mooie kleuren die dit wijkblad bezit, hoop ik dat deze foto’s, die
u op diverse plaatsen in dit blad aantreft, u stimuleren om onze wijk een nog
meer mooier aangezicht te geven. Mocht ik nog iets moois hebben gemist, dan
hoor ik dat graag van u.

Herman Stikkel
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Gadget voor alle leden die op tijd betalen

Het is inmiddels traditie geworden om alle leden die op tijd betalen en alle

nieuwe leden te belonen met een gadget. Dit jaar ontvangt u een balpen met

ons logo erop. Het is alleen niet zomaar een balpen, met de achterkant kan u

op uw tablet of telefoon tikken.

Na ontvangst van dit wijkblad heeft u nog een week de tijd om uw contributie

te voldoen, waarmee u de ontvangst van uw gadget veilig stelt. Kort daarna

gaan de bezorgers door de wijk met de gadgets voor ieder die op tijd heeft be-

taald en met herinneringsverzoeken voor de leden die nog niet hebben betaald.

Binnen twee maanden na het betaalverzoek heeft ongeveer 80% van de leden

betaald. Check dus of u bij die 20% hoort die het nog niet heeft gedaan, want

het is toch veel leuker om een gadget te ontvangen dan een herinneringsver-

zoek?

Als u geen lid meer wilt zijn, neemt u dan alstublieft de moeite om dit even met

een e-mail (ledenadministratie@wijk-koningshof.nl) bij mij bekend te maken.

Dit bespaart mij en de vereniging veel tijd en moeite. Als u nog niet betaald

heeft, doe dan in ieder geval iets: betalen of opzeggen.

Hiervoor alvast mijn dank.

Marit de Boer-Sluis, ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wil worden: hieronder
een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcontributie
2015 te voldoen.

Bedrag: €10,-

Gironummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer
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Interview met ….

Vanaf nu starten wij met een nieuw onderdeel in het wijkblad, namelijk een
“Interview met ….”. Het eerste ‘slachtoffer’ is Matthijs de Boer, die het wijktoezicht
in onze wijk coördineert. Als u geïnterviewd wilt worden, dan kan u zich ook aan-
melden bij ons, door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Mijn naam is Matthijs de Boer, 35 jaar, getrouwd
met Marit en vader van twee jonge kinderen. Aeryn
van 5 en Bryan van bijna 4, die naar de Johanness-
chool gaan. In het dagelijks leven ben ik druk met
mijn gezin en mijn werk in de IT. Ik ben software
consultant in projecten bij grote bedrijven. Als hob-
by doe ik ook aan software ontwikkeling. Zo heb ik
een applicatie gebouwd voor de ledenadministratie
van onze wijkvereniging. Momenteel ben ik ook
naar de administratie van het materiaalbeheer aan
het kijken. Daarnaast houd ik van het kijken naar
films en tv-series in het fantasy en sciencefiction
genre en het spelen van bord- en computerspellen.
Ter ere van die tv-series maak ik dan meteen maar
reclame voor mijn website sfseries.nl.

In 2008 zijn Marit en ik in Koningshof komen wo-
nen. Zij komt hier vandaan, maar mijn roots liggen
in Noord-Holland. Geboren in Alkmaar en opge-
groeid in Zwaag. Op zoek naar een koopwoning in deze omgeving, had Ko-
ningshof onze voorkeur. De huizen en de rustige, ruime uitstraling van de wijk
spreken ons aan. Misschien heeft u mij wel eens in een blauw hesje zien lopen,
aangezien ik wijktoezichthouder ben. Omdat onze vereniging hier ook een ac-
tieve rol in speelt, en ik tevens coördinator van Wijktoezicht ben, ben ik in het
bestuur terecht gekomen. Toen ik hier kwam wonen, zocht ik al naar een ma-
nier om iets te kunnen betekenen voor de wijk. Daarom vind ik het fijn dat ik
dat voor de vereniging kan doen middels Wijktoezicht en andere bezigheden. U
komt mij wellicht nog herkenbaar op straat tegen, of als griezel tijdens Hallo-
ween.
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De uitvoering van fase 6 van de herinrichting van onze wijk (het gebied omka-
derd door Grevelingen, Nederrijn en Rivierenlaan) heeft vertraging opgelopen.
Het intensieve overleg met de meest betrokken bewoners over de toekomstige
inrichting van de dwarsstraat tussen Grevelingen en Itterbeek (zie daarover
meer hierna in dit wijkblad) heeft de nodige tijd gekost. Half september heeft
het College van BenW een beslissing genomen over het Definitieve Schetsont-
werp en de Nota van Beantwoording. In de laatstgenoemde nota staan de reac-
ties van de gemeente op de vele ontvangen vragen en suggesties van de bewo-
ners in dit deel van onze wijk.

Volgende stappen zijn dan voor de gemeente het verkrijgen van kapvergunnin-
gen, het saneren van de op twee plaatsen aangetroffen grondvervuiling en het
aanbesteden. De gemeente hoopt nu dat nog in het 4e kwartaal 2015 de nuts-
bedrijven aan de slag zullen gaan, zodat enige maanden later de aannemer van
de gemeente kan beginnen. De gemeente zoekt op dit moment ook naar moge-
lijkheden om de bij fase 6 opgelopen vertraging in te lopen bij de planvorming
en uitvoering van de fasen 7 en 8.

Velen van ons zien met lede ogen hoe de bruggetjes in onze wijk steeds meer
verwaarloosd zijn geraakt. Noodzakelijk onderhoud is achterwege gelaten van-
wege plannen om de bruggetjes op korte termijn volledig te vernieuwen. Half
september heeft daarover overleg plaatsgevonden met de Werkgroep Wijkont-
wikkeling.

Steven Duursma en Paul van Winden

Wijkontwikkeling

Kunst in de wijk
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Het “dwarsstraatje” van fase 6

Eind november vorig jaar kregen de bewoners van fase 6 van de herinrichting

van Koningshof een uitnodiging van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp om op 9

december een informatieavond bij te wonen over de op stapel staande herin-

richting. Aan deze uitnodiging hebben toen veel bewoners uit het gebied ge-

hoor gegeven. Een succesvolle avond. Na afloop kregen de bewoners de moge-

lijkheid om tot 5 januari 2015 te reageren op dit voorstel.

Omdat er toch wel vragen waren heeft een aantal bewoners van het begin van

de Grevelingen een werkgroep gevormd en zich over de plannen gebogen. Dis-

cussiepunten bij de herinrichting waren:

 De veiligheid op de Grevelingen. Met de herinrichtingsplannen was het

nog steeds mogelijk om te hard te rijden op de Grevelingen.

 Het aantal parkeerplaatsen. Aan het begin van de Grevelingen, t/m nr.

33, nam het aantal parkeerplaatsen af van 47 naar 38 terwijl juist in dit
gedeelte van het fase 6 gebied de parkeerdruk bijzonder hoog is.

 De wijze van parkeren in het dwarsstraatje tussen de Grevelingen en It-
terbeek. In dit straatje wordt al sinds de wijk bestaat schuin geparkeerd,
tot genoegen van de gebruikers ervan. Maar het nieuwe plan van de ge-
meente voorzag in 10 parkeerplaatsen evenwijdig aan de weg, 6 langs de
tuinen van de appartementen en 4 langs de gevels van Grevelingen 1 en
Itterbeek 2.

De eerste twee punten zijn naar genoegen opgelost, maar over het derde punt

is lang gediscussieerd met de gemeente. De werkgroep heeft meerdere alter-

natieve plannen aangeleverd waarbij de belangrijkste uitgangspunten waren:

 Het instellen van eenrichtingsverkeer, althans de weg zo inrichten dat de
suggestie wordt gewekt dat er eenrichtingsverkeer is. Dit kan onder
meer worden opgelost met schuin parkeren.

 Geen auto’s langs de gevel van Grevelingen 1 en Itterbeek 2 en behoud

van wat groen langs deze gevels.

Na twee besprekingen met de gemeente, waarbij ook vertegenwoordigers van

de werkgroep wijkontwikkeling van onze vereniging aanwezig waren zijn we er

niet uitgekomen.

De belangrijkste standpunten van de gemeente waren:

 Bij de uitgang van het achterpaadje Grevelingen-Itterbeek moet voor de

veiligheid een boomspiegel met twee bomen komen zodat de spelende
kinderen die uit het achterpad komen lopen beter zichtbaar zijn.

 Het hanteren voor de afmetingen van parkeerplaatsen van de richtlijnen

van de CROW waar de Gemeente niet van wil afwijken.
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Bij een enquête onder 38 omwonenden kon worden gekozen tussen twee op-
ties. Deze opties zijn:

 Optie 1: langsparkeren;

 Optie 2: schuin parkeren met vier gespiegelde parkeerplaatsen.

In deze enquête werd gesuggereerd dat de tweede optie de keuze van de

werkgroep was.

Optie 2 was echter een door de gemeente aangepaste versie. Wij hebben de

bewoners daarop ons voorstel gestuurd met de vraag als ze zich erin konden

vinden dit als voorkeur aan te geven. Deze enquête is vervolgens door de ge-

meente ongeldig verklaard, omdat deze door onze werkgroep was beïnvloed.

Na een verhelderend gesprek tussen de gemeente en onze werkgroep, in het
bijzijn van een mediator volgde een tweede enquête waarbij een derde optie
werd toegevoegd, en wel schuin parkeren met negen parallelle parkeerplaat-
sen. De gemeente gaf wel aan dat er geen ruimte zou overblijven voor
(snipper)groen langs de gevels. Dit ondanks het gegeven dat de breedte van
de weg van 350 cm naar 392 cm is gegaan. Ook toezegging om het snipper-
groen te adopteren bracht hierin geen verandering.

De uitslag van deze enquête was dat er twee mensen hun voorkeur hadden
uitgesproken voor optie 1, zes voor optie 2 en twaalf voor optie 3. De gemeen-
te heeft daarna verteld dat optie 3 zal worden ingepast in het definitieve ont-
werp.

Sjef Kickken

Optie 3 waar het merendeel van de belanghebbende de voorkeur aan gaf
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Afronding wijkactie
“Vervangen dakbedekking”

Het afgelopen jaar heeft u meerdere artikelen kunnen lezen over de wijkactie
‘vervangen dakbedekking’. Na een inventarisatie naar verschillende bedrijven
met diverse offertes was de keuze gevallen op de aannemer Hester Dakwerken
uit Alphen aan den Rijn. Na ieder verschenen wijkblad heb ik weer nieuwe aan-
meldingen gehad. Leuk om zo te ervaren dat zowel het wijkblad als de artikelen

gelezen worden. Aan de wijkactie heb-
ben inmiddels meer dan veertig huis-
houdens deelgenomen en op deze ma-
nier geprofiteerd van een scherpe prijs.

Op het moment van schrijven worden
de laatste werkzaamheden in de wijk
uitgevoerd van bewoners die zich heb-
ben aangemeld. Mijn eigen woning was
een van de laatste die is vervangen.
Omdat ik bij het eerste artikel een foto
van mijn eigen dak had gevoegd, hier-
bij een foto van het eindresultaat (een
voor en na situatie).

Bij Hester Dakwerken waren diverse dakwerkzaamheden mogelijk. Dat is in de
wijk ook gebleken. Er zijn woningen
waar shingels zijn aangebracht, bitu-
men, maar ook dakgoten zijn vervan-
gen. Ik heb ook geschreven dat het
mogelijk was extra isolatie aan te bren-
gen. Ook hiervan hebben meerdere
mensen gebruik gemaakt (geef dat aan
bij je energielabel, kan een positief ef-
fect hebben op de inschaling).

Mocht u na het lezen van dit (laatste)
artikel alsnog uw dakbedekking willen
laten vervangen, dan kunt u zelf con-
tact opnemen met Hester Dakwerken.
Hester Dakwerken kan naast het ver-
vangen van bitumen daken ook dakpan-
nen vervangen en zinken dakgoten. Eigenlijk alle dak gerelateerde werkzaam-
heden zijn bespreekbaar. Wilt u meer informatie, of contact opnemen, over de
werkzaamheden van Hester Dakwerken, of inzicht in recensies en projecten,
dan kunt u de website raadplegen: www.hesterdakwerken.nl.

Paul Geluk

Voor de dakrenovatie

Na de dakrenovatie
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Kunststof kozijnen, ramen, deuren en gevelbekleding werden in het verleden
nogal eens verkocht met de mededeling dat het in tegenstelling tot hout onder-
houdsvrij zou zijn. Daarom werd vaak voor kunststof gekozen voor die delen
die niet of moeilijk bereikbaar zijn, zoals boeiboorden en dakkapellen. Maar ook
voor ander geveldelen zoals kozijnen, ramen en deuren is veelvuldig voor
kunststof gekozen omdat het onderhoudsvrij zou zijn. Je hoefde dan niet om de
drie jaar acrobatische toeren op de ladder uit te halen om de boel te schilderen.

Maar wat is onderhoudsvrij?

Helaas, onderhoudsvrij bestaat niet. Kijk maar eens naar kunststof gevels die
zo’n jaar of tien oud zijn en waaraan niets is gedaan. De aanblik van deze
”onderhoudsvrije” producten is als gevolg van vuilaanslag en weersinvloeden
niet erg oogstrelend. Het woord onderhoudsarm is hier beter op zijn plaats,
omdat het ook bij kunststof geveldelen noodzakelijk is om ze schoon te maken.

Hoe reinig je kunststof geveldelen?

Een eerste tip is om tijdens het zemen van de ramen de kozijnen, ramen en
deuren mee te nemen. Dit is overigens ook verstandig bij houten geveldelen.
Daarnaast is het aan te raden om de kunststof onderdelen van het huis één a
twee keer per jaar met een sopje met een zacht reinigingsmiddel af te nemen.
Om de paar jaar is het raadzaam de kunststof onderdelen van een waslaag te
voorzien. Welke was voor u het beste is kunt u bij uw leverancier vragen
(bijvoorbeeld via zijn website). Voor trespa is wellicht een andere was aan te

bevel en dan voo r
“gewoon” kunststof. De
was zorgt ook voor een
vuilafstotende laag. Bo-
vendien komt het de uit-
straling van de kunststof
ten goede. Wat u beslist
niet moet doen is de
kunststof onderdelen af-
nemen met schurende of
ontvettende reinigings-
middelen en gebruik ook
nooit agressieve middelen
als azijn, benzine, terpen-
tine, chloor enz. Het ge-
bruik van een schuur-
spons is uit den boze.

Hiermee worden krassen in het oppervlak van de kuststof aangebracht. Ook
kunnen krassen of schrammen ontstaan als u het oppervlak droog reinigt. Altijd
nat afnemen.

Kunststof kozijnen, deuren en geveldelen:
tips voor onderhoud en inventarisatie

wijkactie

Zo ziet onderhoudsvrij kunststof er na 10 jaar uit
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Wat te doen met kunststof geveldelen die al jaren niet zijn gereinigd?

Zeker niet verven. De hechting van verf op kunststof is zonder speciale voorbe-
handeling en het gebruik van een geschikte primer gewoon slecht. Het is beter
om een professionele kunststofreiniger in te schakelen, zeker als het gaat om
kozijnen en geveldelen die moeilijk bereikbaar zijn zoals boeiboorden, zijwan-
gen van dakkapellen en andere gevelbekleding van kunststof delen. Het resul-

taat is na het reinigen
verbluffend. Ook de delen
die tien jaar niet gerei-
nigd zijn knappen er
enorm van op (zie bij-
gaande foto, het deel on-
der het raam). Veelal is
het mogelijk een afspraak
met een professionele
reiniger te maken voor
periodiek onderhoud van
de kunststof (bijvoorbeeld
één keer per half, één of
twee jaar). Het komt de
levensduur van de kunst-
stof onderdelen ten goe-
de.

In onze wijk is vrij veel gebruik gemaakt van kunststof onderdelen van de hui-
zen. Wellicht is het mogelijk, als er voldoende animo is, een wijkactie
“Onderhoud kunststof” te starten. Mocht u interesse hebben, meldt u dan aan
bij de secretaris van onze vereniging (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

Marijke Tetteroo / Sjef Kickken

Een weetje

Trespa is een merknaam voor het product High Pressure Laminate (HPL) dat door meer-
dere producenten wordt geleverd. HPL bestaat uit houtvezels en lijm die onder hoge druk
en temperatuur zijn geperst tot een hard en duurzaam plaatmateriaal. Door een goede
marketing van Trespa International BV uit Weert spreekt iedereen over Trespa ook al is
het een product van een ander fabrikant.

Het resultaat is na het reinigen verbluffend. De delen die
in tien jaar niet gereinigd zijn, zijn enorm opgeknapt.
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Het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ (PKVW) maakt veilig wonen
mogelijk. De meeste inbraken worden gepleegd door
‘gelegenheidsinbrekers’. Een gelegenheidsinbreker werkt met
klein materiaal: een tang of een schroevendraaier. Hij komt pas
in actie als hij een pand ziet waar op eenvoudige wijze wat te
halen is. Vervolgens wil hij maar één ding: snel zijn slag slaan.
Aan goede verlichting, stevig hang- en sluitwerk en degelijke
ramen en deuren heeft hij een hekel. Hij houdt ook niet van
oplettende bewoners en buren.

De PKVW-bedrijven die door het hele land zijn gevestigd, hel-
pen u graag hierbij. Zij kunnen u meer informatie geven over
de manier waarop u alle 'inbraakgevoelige' plekken van uw wo-
ning kunt beveiligen. En hoe uw woning in aanmerking komt voor het certifi-
caat Beveiligde Woning. Met een certificaat geven de meeste verzekerings-
maatschappijen korting op de premie van de inboedelverzekering. Meer infor-
matie vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Indien u hiervoor interesse hebt, dan verzoek ik u dit ons te laten weten door
een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Bij voldoende be-
langstelling zouden wij hiervoor een wijkactie kunnen starten.

Herman Stikkel

Politiekeurmerk Veilig Wonen
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Halloween en Trick or Treat 2015

Halloween

Ook dit jaar zal er weer een Halloween tocht worden georganiseerd in de wijk.
Op zaterdag 31 oktober zal de griezeltocht voor kinderen van 8+ (ouders zijn
ook welkom!) vanaf 19:00 uur starten vanaf het schoolplein van de Tweemas-
ter. In groepjes wordt er gelopen over het wandelpad achter de wijk, wat om-
getoverd is in een waar griezelbos!

Omdat we dit jaar extra belangstelling verwachten, hebben we een eindtijd in-
gesteld. De laatste groep zal uiterlijk om 23:00 vertrekken. Nummers voor
groepen worden tot uiterlijk 22:30 uur uitgegeven. Er is een eindtijd ingesteld,
omdat de aanwonenden ook van hun nachtrust willen genieten.

Komt u op zaterdag 31 oktober ook met ons mee griezelen? Voor de kinderen
staat er warme chocolademelk en een snoepje klaar en voor de ouders koffie
en thee met een koekje.

Trick or Treat

Voor de kleinere kinderen (t/m 8 jaar) hebben we de laatste jaren een minder
enge tocht georganiseerd in het teken van Trick or Treat. We rijden dan met de
‘griezel expres’ door de wijk. Dit kan in twee groepen. We starten om 17:00
uur en om 19:00 uur. Duur is ongeveer een uur. Start en einde voor de ingang
van Sporthal Het Baken. U dient uw kinderen vooraf op te geven (naam + leef-
tijd). Dit kan per e-mail aan: halloweenkoningshof@gmail.com.

Afgelopen jaren ging de griezel expres rond in het deel van de Delflanddreef.
Dit jaar doet de trein de andere zijde van de wijk aan (zijde Rivierenlaan). Om
het voor de kinderen leuk te maken vragen we bewoners op de route hun tuin
te versieren in halloween stijl. Daarnaast zoeken we adressen waar de kinderen
mogen aanbellen voor een snoepje, drankje, fruit, of iets dergelijks (leukste is
in griezel stijl). Het zou heel leuk zijn wanneer er per straat minimaal een adres
deelneemt. Wilt u meedoen? Graag aanmelden via: halloweenkonings-
hof@gmail.com.

De route is dit jaar: Sporthal Het Baken, Amer, Dinkel, Rivierenlaan 27-33,
Eem, Krammer, Rivierenlaan 98-102, Itterbeek, Grevelingen 7-20, Bergse Maas
5-41 en de Rivierenlaan 2-16. Woont u aan deze route en wilt u deelnemen,
laat het ons a.u.b. weten.

Namens het organisatiecomité,

Sylvia van Reenen-Donck en Paul Geluk
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Geen wijkschouw in 2015

Voor het eerst in vele jaren is er dit jaar geen wijkschouw in onze wijk gehou-
den. Alleen bestuursleden van de bewonersvereniging hadden zich aangemeld.
Er was overigens wel één persoon in de wijk die per e-mail onderwerpen had
ingebracht. Dit was natuurlijk onvoldoende om de wijkschouw door te laten
gaan.

De timing was niet ideaal. De datum van 1 september was vlak na de vakantie.
De aankondigingen in o.a. de Telstar zijn dit jaar gedaan in een periode dat
veel bewoners met vakantie waren. Anderzijds was de wijkschouw vorig jaar op
2 september en toen was er een recorddeelname van 17 personen. Toch heb-
ben wij de gemeente gevraagd de datum te heroverwegen en het voortaan la-
ter te organiseren.

Zijn wij dan volkomen tevreden over onze wijk? Dat is natuurlijk niet het geval.
Ook al zijn de cijfers van het ‘leefbaarheidonderzoek 2015’ weer iets hoger dan
de al hoge cijfers uit 2013. Als bestuur hadden wij dit jaar bij de wijkschouw
zowel op het ‘lage groen’ als op het ‘hoge groen’ willen letten. Het snoeien van
laag groen gaat weliswaar beter dan in 2014, maar hierover ontvangen wij nog
steeds klachten. Zelf zien wij ook ruimte voor verbetering op dit vlak. Hieraan
kunt u overigens zelf ook het nodige doen, door op de website van de gemeen-
te bij ‘Meldpunt Leefomgeving’ dergelijke zaken te melden. Uit ervaring weten
wij dat dit prima werkt. Ingebrachte onderwerpen worden in het algemeen snel
opgepakt.

Wat de hoge bomen betreft, daarbij wachten wij op het ‘snoeiplan hoge bomen’
van de gemeente, dat in het vierde kwartaal van 2015 zal verschijnen. Bij de
wijkschouw van vorig jaar was dit een belangrijk punt. Als het snoeiplan open-
baar is, dan zijn wij benieuwd of de gemeente nog deze winter met het snoeien
van hoge bomen zal beginnen. De ene persoon die per e-mail onderwerpen
voor de wijkschouw had ingebracht, had dit treffend beschreven: “De bomen
die bij ons aan de zijkant staan, beletten ons mee te doen aan een vorm van
energiebesparing. We vroegen advies voor het aanbrengen van zonnepanelen
aan deze zijde waarop een groot deel van de dag de zon staat. Het rendement
is zo laag dat het aanbrengen van zonnepanelen ons werd ontraden. Dit komt
door de hoge bomen die veel zonlicht wegnemen. Graag in overweging nemen
om deze hoge bomen te verwijderen en in te wisselen voor lagere begroeiing.”

Wanneer de gemeente te star vasthoudt aan haar tegenzin om bomen te kap-
pen en dat is naar onze mening het geval, dan verhindert zij hierdoor inwoners
om een bijdrage te leveren aan een duurzamer gemeente Pijnacker-Nootdorp.
In het kader van de wijkschouw hadden wij hier graag speciale aandacht voor
willen vragen. Dat zullen wij nu op een andere manier gaan doen.

Tevens hadden wij de wijkschouw willen gebruiken om te bekijken hoeveel
zwerfvuil er in onze wijk ligt. In onze laatste bestuursvergadering is voorge-
steld om bij ernstige vervuiling een actie te overwegen met behulp van de
‘schoonmaakkar’ van de gemeente. Hiervoor zullen wij dus een ander moment
moeten kiezen.

Erik de Goede en Steven Duursma
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BuitenAED in de wijk en cursusavond

In onze gemeente is er gelukkig steeds meer aandacht voor het gebruik van
defibrillators, ook wel AED’s genoemd. Defibrillators worden gebruikt bij perso-
nen met hartfalen. Een AED geeft het slachtoffer, indien nodig, een stroomstoot
waardoor de circulatie weer hersteld kan worden. In onze gemeente zijn er al
minstens vijfentwintig AED’s. Dat gaat de goede kant op. In de avonduren en
tijdens grote delen van het weekend zijn deze AED´s vaak moeilijk te bereiken,
omdat ze binnen hangen achter een deur met slot.

Bij reanimatie telt iedere seconde. Daarom hadden wij aan de gemeente voor-
gesteld de AED in het Baken te verplaatsen naar buiten bij de hoofdingang. De
gemeente gaf hiervoor op een soepele manier toestemming. Wij zorgden ver-

volgens voor de kast, waarna de
AED van de gemeente van binnen
naar buiten is verplaatst. Eind au-
gustus is deze AED in aanwezigheid
van wijkwethouder José van Eg-
mond en Rinus Gerri tsjans
(vastgoedbeheerder gemeente) in
gebruik genomen. Na de buitenAED
bij buurthuis ’t Oude Laarsje in Oude
Leede is dit volgens ons de tweede in
onze gemeente. Naar verluidt zullen
er in het centrum van Pijnacker bin-
nenkort één of twee volgen. Dat gaat
dus de goede kant op.

Nadat op 11 februari de eerste cursusavond was, hebben wij op 10 september
een tweede cursusavond georganiseerd in het gebruik van een AED en het rea-
nimeren. Ook deze avond werd voorbeeldig gegeven door EvenementenEHBO-
Pijnacker (www.evenementenehbopijnacker.nl). Onder leiding van Cees van der
Ende en Sylvia van Reenen hebben
tien wijkbewoners zich bekwaamd in
het reanimeren en in het gebruik van
een AED. Allen hebben een certificaat
gehaald. Hierdoor zijn er dit jaar
meer dan twintig personen uit onze
wijk bijgekomen met zo’n diploma.
Deze gediplomeerden kunnen zich
nu aanmelden bij hartveilig wonen
(www.hartveiligwonen.nl). Alleen
dan kan je opgeroepen om met een
AED een persoon met hartfalen te
reanimeren.

Officiële start van de buitenAED bij het Baken

Impressie cursusavond 10 september
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In de toekomst zullen wij
doorgaan met het organise-
ren van deze cursus. Dit is
nodig, want gediplomeerden
moeten ieder jaar een her-
halingscursus doen. Alleen
dan kan je opgeroepen wor-
den om met een AED een
persoon met hartfalen te
reanimeren. Nieuwe vrijwilli-
gers zijn natuurlijk ook van
harte welkom! Van de cur-
sisten die dit jaar de cursus
hebben gevolgd, hoor je
allen maar positieve berich-
ten:”Het is leuk en nuttig

om te doen en de cursus is helemaal niet moeilijk. Iedereen kan het leren!”

Erik de Goede

Impressie cursusavond 10 september

Kunst in de wijk



30

Kunst in de wijk
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Een waarheid als een koe in de Oostenrijkse bergen

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 aan-
dacht aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft
over deze onderwerpen kenbaar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de
gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder
uw meldingen indienen.
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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
schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 010-4843756 en bij geen ge-
hoor. 06-16038603. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het
tarief voor 2015 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal en € 15,00 voor een
tweede rookkanaal . Dit is inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald. Deze tarieven gelden voor 2014, 2015 en 2016, omdat
eens in de drie jaar de tarieven worden aangepast.

U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen naar de
korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben wij
er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveegbedrijf
‘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 (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. Bij een onderhoudscontract
wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden jaarlijks twee storingen
arbeidsloonvrij (niet materiaalkostenvrij) verholpen. Onderhoud van de mechanisch
ventilatie wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met het CV-onderhoud. Voorrijkosten
worden niet in rekening gebracht. Voor 2015 zijn de kosten als volgt:

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 € 10,00 bedraagt.

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger,
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen t/m 31 december 2015
inclusief 21% btw

Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 85,90 € 99,55

Onderhoudsbeurt € 46,50 € 60,50

Onderhoud mechanisch ventilatie € 27,75 € 28,40
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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 bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605). of e-mail:
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur.

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

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
Kamersteiger € 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
Slegge € 15,00
Steekwagen € 15,00
Tapijtreiniger** € 35,00
Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00
Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding kijk op onze
website en klik op materiaalbeheer

Aanhangwagen € 30,— per periode

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen € 30,00
Abraham-/Sarapop € 5,00
Barbecue € 3,50
Discoverlichting € 25,00
Doelschoppen € 10,00
Doelschoppen klein € 5,00
Dr. Bibber € 25,00
Elektrogenerator € 25,00
Feestverlichtingen € 10,00
Geluidsinstallatie € 25,00
Geluidsinstallatie 2 (met microfoon) € 50,00
Golfspel € 25,00
Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00
Kaartspel € 5,00
Kaasspel € 10,00
Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00
Kermisbuksen (2 stuks) incl. achterwand € 35,00
Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 4,50
Kop van jut € 25,00
Kop van jut voor kinderen € 15,00
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Kramen € 10,00
Megafoon € 5,00
Onderuitspel € 10,00
Partytent klein € 15,00
Partytent groot € 50,00
Portofoon € 10,00
Rad van avontuur voor kinderen € 5,00
Rad van avontuur € 10,00
Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25
Rad van avontuur boekje € 7,50
Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50
Rookmachine € 10,00
Rookmachine vloeistof € 5,00
Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 3,00
Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00
Schietpijpjes (pakje van 25 stuks) € 1,50
Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00
Schommelboot € 10,00
Sjoelbak 5 m € 10,00
Sjoelbak 7,5 m € 15,00
Spiegel schrijfkast € 5,00
Springkussen € 50,00
Statafels € 4,00
Stelten € 5,00
Stokkenvangspel € 25,00
Suikerspin (excl. stokjes en suiker) € 35,00
Suikerspinstokjes per 50 stuks € 7,50
Treintje € 50,00
Vier op een rij € 10,00
Visspel € 5,00
Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden


