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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het 
wijkblad verschijnt vier keer per jaar in 
een oplage van ± 1100 exemplaren. 

Internet
www.wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertentie-exploitatie 
redactie@wijk-koningshof.nl  

Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl 

Disclaimer 
De redactie van het wijkblad besteedt 
veel aandacht aan de juistheid van infor-
matie. Fouten zijn echter niet uit te slui-
ten. 

Druk en afwerking
NLDRUKWERK.nl 

Verspreiding 
Aimée de Goede en Max Langelaan 

Contributie 
De contributie in 2017 is € 10,00 per 
huishouden. Lid worden kan door € 10,00 
over te maken naar rekeningnummer 
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging  
Koningshof onder vermelding van uw 
adres. 

Wie, Wat en Waar 

Advertentietarieven  
per jaar = vier nummers 

1/1 pagina € 250,- 
1/2 pagina € 140,- 
1/4 Pagina € 80,- 

Uw advertentie gratis  
opgemaakt! Kijk op pag.6 

Bestuur 

Voorzitter: 
Herman Stikkel (3699362) 
voorzitter@wijk-koningshof.nl

Penningmeester: 
Marijke Tetteroo (3640370) 
batet@planet.nl 

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

Redactie, advertenties wijkblad 
Sjef Kickken 
Anne-Jette van den Hof 
Erik de Goede  
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie
Marit de Boer 
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Internetsite 
Bas Lijster 

Wijkkontact 
Anja Dirkse 
Anneke Haak 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd 
Sylvia van Reenen (06-53497329) 
jeugd@wijk-koningshof.nl 

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 
Dirk van Reenen (06-42622292) 
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht 
Matthijs de Boer  
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Activiteitenkalender 

21 september Cursusavond ‘AED/Reanimeren’ 

26 oktober Trick-or-Treat 

28 oktober Halloween 

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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Voorwoord 

Het voorjaar is dit jaar vrij fris begonnen. Vooral in april en in de eerste helft 
van mei lag de temperatuur behoorlijk onder het gemiddelde. In de laatste 
week van mei zijn er warmterecords gebroken. Zo wisselend kan het weer zijn! 
Wie had dan ook gedacht dat er op de dag vóór Koningsdag voor het Oranje-
plein regen werd verwacht? Een regenbui met lintjes kwam voorbij. Dit maakte 
naast zes andere inwoners van onze gemeente ook onze secretaris en voorzit-
ter “koninklijk” blij! 

Er zijn meer zaken die de afgelopen maanden voorbijkwamen waarbij onze ver-
eniging betrokken was. Op 11 maart had onze vereniging een vrijwilligersavond 
georganiseerd bij Folâtre. Het was een gezellige en actieve avond waarbij volop 
Jeu de boules werd gespeeld. Veel vrijwilligers waren niet meer van de banen 
weg te krijgen! Voor de kinderen bij de paashaasspelen op 17 april was het met 
een zonnetje beter dan vorig jaar toen het door harde wind afgeblazen moest 
worden. Veel kinderen hadden veel plezier bij de paashaasspelletjes op het 
schoolplein van de Tweemaster. Op 26 maart was er weer ons jaarlijkse volley-
baltoernooi. Waar wij in de afgelopen twee jaar met een beker naar huis gin-
gen, bleek dat dit jaar niet zo te zijn. De spelvreugde was er echter niet minder 
om. Het volleybaltoernooi was weer voortreffelijk georganiseerd door Wim, An-
gela en Hans. Dank hiervoor! In dit wijkblad leest U meer hierover. 

Op 11 mei had de gemeente weer een omgevingsoverleg voor ’t Hofland geor-
ganiseerd. Bij dit overleg werd de nieuwe huismeester van ‘t Hofland, Kadar 
Sayadi, voorgesteld. Hij was vele jaren in een schoonmaakbedrijf werkzaam en 
weet van aanpakken. Kadar is van origine Algerijn en spreekt vloeiend Ara-
bisch. Dit zijn eigenschappen die onmisbaar zijn voor een goed contact met de 
bewoners van ‘t Hofland. Door de verminderde instroom van vluchtelingen naar 
ons land heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) minder vluchte-
lingen te verdelen over de gemeenten. Zo dient onze gemeente nu een aantal 
van 29 statushouders te plaatsen in ‘t Hofland. Voor sociale huurwoningen in ‘t 
Hofland zijn er daarom meer woningen beschikbaar. Rondom Wonen is ge-
vraagd om deze woningen te verhuren en om huurders voor deze woningen te 
vinden. Op de eerste dag van aanmelding (10 mei) hadden zich al 48 belang-
stellenden voor deze woningen gemeld. Op 22 en 23 mei jl. zijn informatie-
avonden georganiseerd voor de eerste zestig inschrijvers. De oplevering van de 
eerste woningen staat gepland voor begin juli. 

Het ontwerp van de Klaproostunnel is klaar en de gemeente is in overleg met 
lokale bedrijven om de verfwerkzaamheden te starten. Dat de tunnel lichter en 
vrolijker wordt, ziet u elders in dit wijkblad. 

Na maanden van overlast en afsluitingen van de Rivierenlaan zal aannemer Van 
der Helm half juli de riolerings- en bestratingswerkzaamheden voor fase 6 af-
gerond hebben. Veel bewoners in dit gebied van onze wijk zijn druk bezig hun 
tuinen opnieuw in te richten. Het is prachtig om te zien hoe mooi onze wijk er 
nu uitziet. Rest mij u een fijne vakantie toe te wensen. 

Herman Stikkel 
Voorzitter 



6 www.wijk-koningshof.nl 7 

Lintjes voor leden van het bestuur  
bewonersvereniging 

Onze secretaris Erik de Goede en voorzitter Herman Stikkel werden op 26 april 
door de burgemeester verrast met een Koninklijke onderscheiding. 

Erik kreeg een lintje voor zijn niet aflatende inzet voor de bewonersvereniging. 
Sinds 2000 is hij daar als secretaris de spil. De burgemeester wees verder op 
de belangrijke rol die Erik speelt bij de organisatie van de inzameling van oud 
papier in onze gemeente. Dat beperkt zich niet tot de wijk Koningshof. In de 
afgelopen jaren was hij namens de inzamelende verenigingen één van de 
woordvoerders in het overleg met de gemeente. 

Herman kreeg de onderscheiding omdat hij al 35 jaar politievrijwilliger is. Daar-
bij schoolt hij onder andere de politiemensen in het gebruik van diverse ICT-
toepassingen. Verder speelde hij een actieve rol bij innovaties op het gebied 
van buurtonderzoek en het verwerken van informatie die tijdens milieuvluchten 
door helikopters werd verzameld. Natuurlijk noemde de burgemeester ook het 
vrijwilligerswerk van Herman als voorzitter van onze bewonersvereniging. 

Het bestuur van de bewonersvereniging is zeer trots op onze onderscheiden 
voorzitter en secretaris. Van harte gefeliciteerd Herman en Erik! 



8 www.wijk-koningshof.nl 9 

Opknappen van de Klaproostunnel 

Het nieuwe jasje van de Klaproostunnel komt er nu spoedig aan. Het ontwerp 
bestaat uit een witte ondergrond met daarop aangebracht tinten van rode cir-
kels die klaprozen voorstellen. De cirkels ‘verspringen’ over één van de wanden 
van de tunnel om de beweeglijkheid van de klaprozen te verbeelden. Kunstena-
res Juul Smulders voegde hier nog vier cirkels aan toe die in een workshop 
door belangstellenden samen met de kunstenares op 13 mei van een patroon 
van klaproostekeningen voorzien zijn. In de tunnel zal een tekst van dichter 
Leendert Witvliet op een van de wanden aangebracht worden. De tekst luidt:  

“Hoog boven het gras wuift ze naar wie langs haar komt”

Zodra de gemeente een schilder voor deze klus heeft gevonden, zullen de 
werkzaamheden starten. De verfwerkzaamheden zullen bestaan uit het aan-
brengen van een hechtprimer, de cirkels en een antigraffiti-laag. Het is nog 
even wachten hierop, maar na afronding zal de tunnel lichter en vrolijker zijn! 

Herman Stikkel 

Ontwerp voor de wanden van de Klaproostunnel 

Art impressie van de toekomstige Klaproostunnel 
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Wijktoezicht 

Ook in dit wijkblad krijgt u weer een update van het wijktoezicht. Momenteel 
lopen we gemiddeld vijf keer per week een uur met opvallende hesjes door de 
wijk. In de twee WhatsApp-groepen (Koningshof-west en Koningshof-oost) zijn 
inmiddels ruim negentig wijkbewoners vertegenwoordigd.  

Gelukkig zijn er de laatste tijd niet veel inbraken in Pijnacker. Laten we hopen 
dit dat zo blijft. Ik nodig u hierbij uit om uw steentje hieraan bij te dragen door 
geen risico te nemen bij het achterlaten van uw woning. Draai de deur op slot 
en laat makkelijk bereikbare ramen niet open staan. Wist u dat in deze tijd van 
het jaar de meeste inbraken overdag worden gepleegd? Het is dus ook een 
goed idee uw woning een bewoonde indruk te geven als u (even) van huis 
bent. Denk aan verlichting of laat iets in het zicht liggen wat de indruk geeft 
dat u thuis bent, zoals een boek op de salontafel. Voorkom dat uw post bij de 
voordeur zichtbaar is. Mocht u iets verdachts zien of horen, bel dan met 112! 
De politie heeft recentelijk weer aangegeven dat ze dan graag van ons wijkbe-
woners, de “ogen en oren” in de wijk, een telefoontje ontvangen. 

Verder is leuk om te melden dat er een volgend wijktoezicht-initiatief gestart is 
in onze gemeente. Deze keer in de wijk ‘Plan West’ in Nootdorp. Na Klapwijk, 
Koningshof en Pijnacker-Noord is dit de vierde wijk in onze gemeente met wijk-
toezicht. 

Ik wens u een fijne zomer. Als u het interessant vindt om een keer een rondje 
mee te lopen, wat best aangenaam is met dit zomerse weer, dan hoor ik graag 
van u. 

Matthijs de Boer 

Een van de speerpunten van onze vereniging is het wijkcontact. Als vereniging 
willen we graag een gelukwenskaart sturen bij een heuglijke gebeurtenis zoals 
een geboorte, huwelijk, jubileum of het halen van een diploma. Als iemand 
(langdurig) ziek is, dan willen we graag een beterschapkaart sturen. Voor nieu-
we inwoners hebben we een welkomstpakket. In voorkomende situaties leggen 
we ook een bezoekje af. 

Helaas weten we als bestuur niet altijd waar er zich dergelijke gebeurtenissen 
voordoen. Daarom vragen we een ieder om, als er een dergelijke gebeurtenis 
in haar of zijn omgeving plaatsvindt, dit door te geven aan ons wijkcontact via 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl. 

Het bestuur 

Oproep om geboortes, ziektes  
aan ons door te geven 
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Op Tweede Paasdag hebben we in onze wijk weer de paashaasspelen georgani-
seerd. Er hebben 17 kinderen aan meegedaan. We hadden dit jaar gelukkig 
mooi weer, dat was vorig jaar wel anders. Toen waaide het zo hard dat wij het 
niet veilig vonden om de paashaasspelen te houden en moesten wij het afbla-
zen. Dit jaar kon het gelukkig wel doorgaan. 

De paashaasspelen bestonden uit verschillende spelletjes. Zo konden de kinde-
ren paashaas zaklopen, paaseieren poepen, paaseieren gooien en was er een 
paaseierenrace. Ook moesten de kinderen een woord zoeken. De letters ston-

den op verstopte paaseieren en ieder 
kind kreeg een gekleurd paasei om de 
letters te tellen. Jammer genoeg waren 
er een aantal kinderen (die niet meede-
den) die paaseieren weghaalden en mee-
namen. Hierdoor konden de meespelende 
kinderen niet meer alle letters van het 
paasei vinden, maar gelukkig hebben we 
dit kunnen oplossen. De winnaars van de 
paashaasspelen zijn: 

• Eerste prijs: Thijs 

• Tweede prijs: Izzy 

• Derde Prijs: Jason 

De kinderen konden na de paashaasspe-
len ook nog chocolade-eieren zoeken. Er 
waren ook twee gouden paaseieren ver-
stopt. Bij inlevering van een gouden 
paasei kreeg je een chocolade paashaas. 
De gelukkige vinders waren Oscar en 
Nasser. 

De prijsuitreiking van de kleurwedstrijd 
was op 27 mei. Hamze en Reema en My-
rthe waren de winnaars! 

Paashaasspelen 2017 

De winnaars van de paashaasspelen 

De paashaas deelt eieren uit 

De gelukkige vinders van een gouden 
paasei Oscar en Nasser 

Onze paasvrouw Sylvia 
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De reacties van de kinderen zijn voor ons het belangrijkst, want voor hen heb-
ben wij het gedaan. We hebben de kinderen gevraagd of ze volgend jaar ook 
weer paashaasspelen wilden, en dat wilden ze allemaal. Dat vinden wij leuk om 

te horen en daarom 
zullen volgend jaar 
weer paashaasspe-
len gehouden wor-
den in Koningshof! 

Met dank aan Yvon-
ne, Veronique, Gra-
ciela, Richart, Jim, 
Sylvia en de paas-
haas Ronald. Zij 
hebben het moge-

lijk gemaakt dat de paashaasspelen gehouden konden 
worden. Wij hopen volgend jaar alle kinderen weer terug 
te zien en het liefst nog meer kinderen uit de wijk! 

Werkgroep jeugd 

Hamze 

Reema en Myrthe 

Al jaren speelt een groep jonge 50+ vrouwen wekelijks op woensdagavond van 
19.00 uur tot 20.30 uur badminton in de sporthal van Het Baken. Het plezier 
staat voorop. We zijn naarstig op zoek naar vrouwen en mannen die met ons 
mee willen doen. Wie heeft er zin in een wekelijks ontspannend uurtje? Je kunt 
(met je racket) ook een keer op een woensdagavond langskomen voor een gra-
tis proefavond. Dan graag vooraf wel even contact opnemen met Maria Geluk 
(015-3695615 of maria_geluk@hotmail.com). 

De contributie voor een heel kalenderjaar 
bedraagt in 2017 € 100,- voor leden van 
de wijkvereniging en € 110,- voor niet-
leden. Per jaar zijn er meer dan veertig 
sportavonden. Alleen tijdens de zomerva-
kantie wordt er niet gespeeld. Als je je 
aanmeldt, dan betaal je uiteraard alleen 
voor het deel van het jaar waarin je 
sport. Wie gaat op een plezierige manier 
aan de conditie werken door te gaan bad-
mintonnen? Dan graag contact opnemen 
met Maria Geluk. 

Badmintonnen op de woensdagavond 
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Gadget 2017 voor alle leden  
die op tijd betalen  

Het is inmiddels traditie geworden om alle leden die op tijd de contributie 
betalen en alle nieuwe leden te belonen met een gadget. Dit jaar ontvangt u 
een tas in een etui met ons logo erop. 

Na ontvangst van dit wijkblad heeft u nog 
een week de tijd om uw contributie te 
voldoen, waarmee u de ontvangst van uw 
gadget veiligstelt. Kort daarna gaan onze 
bezorgers door de wijk met de gadgets voor 
ieder die op tijd heeft betaald en de 
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 herinneringsverzoek? 

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 dus 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 
2017 te voldoen: 

Bedrag:  € 10,- 

IBAN-nummer:  NL70 INGB 0003 5319 85 

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof 

Omschrijving:  Uw straatnaam en uw huisnummer  

De beloning voor de leden  
die op tijd betalen 



16 

Op 10 april jl. is de jaarlijkse wijkschouw gehouden. Zes personen, waarvan 
vier van de bewonersvereniging, zijn met wijkmanager Kees Konings door de 
wijk gelopen. Er waren dit jaar re-
latief weinig aandachtspunten te 
bespreken, waardoor deze wijk-
schouw een korte actiepuntenlijst 
opleverde. Een aantal van deze 
punten zal nu toegelicht worden.  

Bij de wijkschouw van 2016 was 
aandacht gevraagd voor de ono-
verzichtelijke situatie in de bocht 
van de Bergse Maas bij de brug 
naar de Verlengde Europalaan. 
Fietsers moeten daar twee keer 
een bijna haakse bocht maken. 
Door het flink overhangende groen 
was er een onoverzichtelijke situa-
tie ontstaan die tot ongelukken zou kunnen leiden. Vlak voor de wijkschouw 
van 2017 (!) bleek dit opgelost te zijn. Dit is dus een duidelijk voorbeeld van 
‘beter laat dan nooit’ 

Verslag van de wijkschouw 

De deelnemers aan de wijkschouw 2017 
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Een vast onderdeel bij de jaarlijkse 
wijkschouw zijn de verzakkingen. 
In onze wijk is het niet zo moeilijk 
om die te vinden. Deze keer waren 
we naar het einde van de Geerbron 
gelopen. Door verzakkingen waren 
daar auto's met de onderkant over 
een drempel geschuurd. Dat was 
aan de beschadigingen van de ste-
nen te zien. 

Bij het uitbaggeren van de sloot 
achter de Zuiderstraat, in opdracht 
van het Hoogheemraadschap Delf-
land is, bij het afvoeren van de 
bagger, de nodige schade aange-

richt aan de slootkant. Diverse takken zijn afgebroken en enkele struiken kapot 
gereden. Wij hebben de gemeente gevraagd om de afgebroken takken op te 
ruimen en daarna nieuwe beplanting aan te brengen.  

Het merendeel van de aandachts-
punten had ook via Meldpunt 
Leefomgeving (www.pijnacker-
nootdorp.nl/loketten/meldpunt-
leefomgeving.htm) aangemeld 
kunnen worden. Via deze webpagi-
na van de gemeente kunnen veel 
zaken, zoals bestrating, groen, 
overlast, zwerfvuil, …) eenvoudig 
aangemeld worden, waarop snel 
gereageerd wordt door de ge-
meente. Dit neemt niet weg dat 
een jaarlijkse wijkschouw een nut-
tige activiteit is, omdat dan over 
tal van zaken met de wijkmanager gepraat kan worden. 

Dit was de laatste wijkschouw met 
wijkmanager Kees Konings, die 
inmiddels met pensioen is gegaan. 
Kees Konings is negen jaar onze 
wijkmanager geweest, waarbij de 
samenwerking altijd goed en ple-
zierig is geweest, waarvoor onze 
dank! 

Erik de Goede 

Aangerichte schade aan de  
slootkant bij de Zuiderstraat 

Gesnoeide overhangende groen  
Bergse Maas! 

Beschadigingen van de stenen aan een drempel 
aan het einde van de Geerbron 
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In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een persoon uit onze wijk aan 
u voor of iemand die ‘iets’ met onze wijk heeft. Deze keer is het een bijzonder 
persoon, namelijk onze burgemeester Ravestein! Als bewonersvereniging ken-
nen wij de burgemeester o.a. van haar uitgebreide bezoek aan Sylvia van Ree-
nen na de problemen bij ons Halloweenfeest in 2015. Dat hebben wij zeer ge-
waardeerd! Op 14 maart zijn onze redactieleden Anne-Jette en Erik bij de bur-
gemeester op bezoek geweest voor een interview. 

Kunt U kort iets over uzelf vertellen? 

Ik ben geboren in Leiden en ben mijn politieke carrière begonnen in 1980, in de 
deelraad Rotterdam-Noord. Daarna zat ik voor mijn partij D66 in de gemeente-
raad van Rotterdam. Van 1998 tot 2002 heb ik tijdens het kabinet “Paars II” in 
de Tweede Kamer gezeten. Daarna ben ik wethouder geworden in Renkum, 
vervolgens waarnemend burgemeester in Beverwijk, burgemeester in Opster-
land en nu dus burgemeester in Pijnacker-Nootdorp. 

U bent ooit begonnen als fysiotherapeute. Is dat niet iets heel anders 
dan politiek? 

Lange tijd heb ik mijn baan als fysiotherapeute gecombineerd met politieke 
werkzaamheden. Ik vind het allebei leuk om te doen. Wat me vooral trekt, is 
het werken in teamverband. Ik werkte bijvoorbeeld als fysiotherapeut op een 
school voor zieke kinderen, waar veel overleg met leerkrachten, therapeuten en 
maatschappelijk werk nodig was. 

Wat vindt u zo leuk aan het burgemeesterschap? 

Het samenwerken met anderen is erg 
leuk. In het lokale bestuur heb je boven-
dien veel sneller resultaat van je werk 
dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. 
Daar ben je vaak bezig met wetsvoorstel-
len. Het burgemeesterschap vind ik het 
leukste wat ik tot nu toe gedaan heb. 
Twintig jaar geleden zou ik niet gedacht 
hebben dat ik burgemeester zou worden. 
Door ervaringen in eerdere functies ben 
ik met enige toeval burgemeester gewor-
den. Mijn jaren als waarnemend burge-
meester in Beverwijk voelden overigens 
wel als een stoomcursus, omdat er toen 
veel speelde in Beverwijk. Ik heb daar in 
korte tijd veel van geleerd. 

Heeft u naast uw burgemeesterschap nog tijd om u voor D66 in te zetten? 

Toen ik burgemeester werd, heb ik besloten mij niet meer actief in te zetten 
voor mijn partij. Ik vind dat je als burgemeester ‘neutraal’ moet zijn en boven 
de partijen moet staan. Dan past het niet om een politieke partij te promoten. 

Interview met… 

Burgemeester Ravestein, geflankeerd 
door Erik en Anne-Jette 

www.wijk-koningshof.nl 19 

Waarin verschilt Pijnacker-Nootdorp van Renkum, Beverwijk en Opsterland? 

In Pijnacker-Nootdorp heerst een prettig bestuursklimaat. Er wordt stevig ge-
debatteerd, maar dit gebeurt met respect. Dit is voor mij meer ontspannen dan 
bijvoorbeeld Beverwijk, waar een wat hardere vergadercultuur heerste. Het 
platteland van Opsterland had ook zijn charmes. Renkum was ook boeiend en 
ligt in een prachtig natuurgebied. 

Sinds februari 2010 bent u voorzitter van de Nederlandse Basketball Bond. 

In het verleden heeft u zelf gebasketbald. Wat trekt u zo aan basketbal? 

Basketbal is een leuke sport om te kijken. Het is een snelle sport waarin veel 
gebeurt. Het sportbestuur is ook boeiend. Als sportbestuurder is het wel nood-
zakelijk dat je zelf liefde voor die sport hebt. Er wordt namelijk ook van je ver-
wacht dat je regelmatig bij evenementen en prijsuitreikingen aanwezig bent. 
Dan is het wel fijn als je van die sport kunt genieten. Ik vind overigens alle bal-
sporten leuk.  

Ik heb het rolstoelbasketbal in mijn portefeuille en ben afgelopen zomer daar-
voor naar de Paralympics in Rio de Janeiro geweest. Dat was geweldig om mee 
te maken en bovendien won het Nederlands damesteam de bronzen medaille! 
Basketbal is een prachtige sport, maar krijgt in Nederland helaas nog niet veel 
aandacht. Amsterdam zal in 2017 het EK en in 2019 het WK 3x3 basketbal or-
ganiseren. Dat wordt heel leuk! 3x3 basketbal is een afgeleide variant van het 
reguliere basketbal, maar dan sneller. Hopelijk dragen deze evenementen er 
aan bij dat er meer publiciteit voor het basketbal zal zijn in Nederland. 

Wat zou u graag de komende tijd in Pijnacker-Nootdorp willen realiseren? 

Het opvangen van statushouders is momenteel een belangrijk onderwerp. Ik 
vind dat we er alles aan moeten doen om deze mensen, die gevlucht zijn uit 
oorlogsgebied, te helpen door middel van huisvesting, begeleiding en integra-
tie. Nu het financieel weer wat beter gaat, hoop ik ook dat er wat meer geld 
vrij kan komen voor cultuur. Ik zou graag een groter cultureel aanbod zien in 
Pijnacker-Nootdorp. Ten slotte wil ik Pijnacker-Nootdorp nog meer op de kaart 
zetten. Er valt nog veel te winnen. Veel mensen kennen onze mooie gemeente 
helemaal niet, en dat terwijl we meer dan 50.000 inwoners hebben! 

Ter afsluiting, heeft u nog iets leuks te vertellen dat u heeft meege-

maakt als burgemeester van Pijnacker-Nootdorp? 

In Activiteiten met kinderen vind ik altijd heel leuk. Ik doe al jaren mee met het 
‘burgemeestersontbijt’. Dat is eenmaal per jaar. Dan gaan we voor een goed doel 
met een groep kinderen van de basisschool ontbijten in de raadszaal van het 
gemeentehuis. Kinderen zijn spontaan. Ze stellen heel directe vragen. Bijvoor-
beeld waarom ik ‘burgemeester’ heet en niet ‘burgemeesterin’ zoals in Duitsland 
of ‘burgejuffrouw’? Kinderen denken ook dat ik de hele dag mijn ambtsketting 
moet dragen. Contacten met kinderen zijn altijd verfrissend en gezellig. 

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede 

Naschrift van de redactie: het was een heel openhartig gesprek waarvoor wij 
onze burgemeester willen bedanken! 
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Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’  
op 21 september 

Ook in 2017 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. Op 9 februari is de eerste cursusavond geweest. Op donder-
dagavond 21 september zal de tweede cursus-
avond zijn van 19:30-22:00 uur in de vergader-
ruimte van Het Baken. Op één avond leert u te 
reanimeren en een Automatisch Externe Defibril-
lator (AED) te gebruiken. 

Personen die in 2016 de cursus gevolgd hebben, 
worden hierdoor in de gelegenheid gesteld het 
diploma te behouden. Je moet namelijk elk jaar 
deze cursus volgen om mee te blijven doen aan 
‘hartveilig wonen’. Aan de andere kant hopen wij 
ook dat er nieuwe vrijwilligers zullen zijn die hier-
aan mee gaan doen. Als je meedoet aan 
‘hartveilig wonen’, kun je per mobiel opgeroepen 
worden als er in de directe omgeving iemand met 
hartfalen is. Voor meer informatie zie 
www.hartveiligwonen.nl. 

Deze keer zal de cursus gegeven worden door 
‘Star EHBO’, waar ons bestuurslid Sylvia van Ree-
nen tegenwoordig EHBO- en AED-cursussen 

geeft. Voorheen was Sylvia actief bij Eve-
nementen EHBO Pijnacker (EEP) die de 
AED-cursussen aan ons gaf. Hierbij be-
danken wij EEP voor de prima reanima-
tie/AED-cursussen die zij de afgelopen 
jaren aan ons gegeven hebben. 

De kosten per cursist zijn € 27,50. Als 
bewonersvereniging hebben wij het cur-
susgeld vastgesteld op € 20,- voor leden 
en € 27,50 voor niet-leden. Leden van 
onze bewonersvereniging die al eerder de 
cursus hebben gevolgd en nu op herha-
ling gaan om het diploma te behouden, 

betalen slechts € 15,-. U kunt zich tot uiterlijk 1 september aanmelden door 
een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. 

Erik de Goede 

Onder het toeziend oog van 
Sylvia en cursisten wordt er 

weer intensief geoefend 

Ook het reanimeren van baby’s  
kreeg weer ruim aandacht 
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Op 11 maart jl. was onze jaarlijkse vrij-
willigersavond, met dit jaar een sportief 
tintje. Met onze vrijwillig(st)ers waren wij 
naar de jeu de boules-vereniging Folȃtre 
aan de Sportlaan gegaan. Naast een hap-
je en een drankje werd door vrijwel 
iedereen meegedaan met het jeu de bou-
len. Voorafgaande hadden wij als bestuur 
enige twijfel of dit in de smaak zou val-
len, maar het bleek een schot in de roos 
te zijn! Met veel enthousiasme en plezier 
werd er jeu de boules gespeeld. 

In twee ronden werd gestreden om de 
prijzen. Bij voorgaande vrijwilligersavon-
den gingen vaak dames met de prijzen 
naar huis. Blijven mannen misschien va-
ker met elkaar praten en aan de bar han-
gen? Deze keer waren de rollen omge-
draaid en bleken de mannen net iets bal-
vaardiger. Paul Geluk bleek uiteindelijk de 
beste jeu de boules-speler. 

Het was een zeer geslaagde avond, waar-
bij onze vrijwilligers in een ongedwongen 
sfeer met elkaar konden praten. Het was 
mooi om te zien dat veel van onze vrij-

willig(st)ers aanwezig waren, waaronder 
ook de nodige wijktoezichthouders. De 
hapjes en de drankjes en de jeu de bou-
les-wedstrijden waren prima verzorgd 
door Folȃtre (www.folatre.nl), waarvoor 
onze dank! 

Het bestuur 

Vrijwilligersavond bij Folȃtre 

De prijswinnaars 

Aktie tijdens het jeu de boulen 

Impressie vrijwilligersavond 
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Op 26 maart is voor de 36ste keer om de Koningshof volleybalbokaal gestreden. 
Maar liefst tien teams namen het in Het Baken tegen elkaar op, waarbij op een 
gezellige manier met elkaar de strijd werd aangegaan. Zoals altijd moet er wel 
een winnaar zijn en deze keer ging een 
nieuwkomer met de hoofdprijs aan de 
haal! Het team ‘Ken net’ deed zijn naam 
geen eer aan, want dit team was ijzer-
sterk en was niet te verslaan. Hierdoor 
kwam er ook een einde aan de jarenlan-
ge hegemonie van T-Recs. 

Er was deze keer een zeer verdienstelijke 
derde plaats voor het team van ‘Het Ba-
Baken’. Dit bestaat uit spelers en speel-
sters die op de woensdagavond in Het 
Baken spelen. De volledige uitslag was: 

1  Ken net 18 punten 

2  T-Recs 14 punten 

3  Het Baken 13 punten 

4  The A-team 10 punten 

5  De Eekhoorntjes 9 punten 

6  Koningshof 8,5 punten 

7  De Missers 5 punten 

8  Wispex 1 4,5 punten 

9  Wispex 2 4,5 punten 

10  Dream team 3,5 punten 

Ons eigen ‘Koningshof’ team deed dit jaar natuurlijk ook weer mee. Sportief 
gezien kwamen we niet in de buurt van onze prestaties van de afgelopen jaren, 
maar ons spelplezier was er niet minder om. Natuurlijk ging het vooral om de 

gezelligheid. En die was er! Op een gezel-
lige en sportieve manier werden de wed-
strijden gespeeld. Bovendien was er ook 
een behoorlijke groep van toeschouwers 
die gedurende de dag een kijkje kwam 
nemen. 

De ook dit jaar vlekkeloze organisatie 
was in handen van Wim en Angela van 
Wijk en Hans Dekker. Wij kijken nu al uit 
naar het volgende jaar, als in ons lus-
trumjaar 2018 (dan bestaan wij 40 jaar!) 
hopelijk weer een volleybaltoernooi ge-
houden zal worden. 

Erik de Goede 

Koningshof volleybaltoernooi 

Spanning tijdens het volleybaltoernooi 
foto Hans Dekker 

Impressie van het volleybaltoernooi 
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We weten intussen allemaal dat we moeten besparen 
op het energiegebruik. Ook de overheid attendeert 
ons met enige regelmaat hierop. De eerste tekenen 
dienden zich al in 1973 aan met de eerste oliecrisis. 
Wie van de generatie uit die tijd herinnert zich nog de 
autovrije zondagen, waardoor we konden fietsen op 
de snelweg, en de benzinebonnen? Deze crisis heeft 
de mensheid wakker geschud en daarna zijn we met 
z’n allen gaan bezuinigen op het gebruik van energie. 
De spouwmuren van onze woningen hebben we ge-
vuld met isolatiemateriaal, aanvankelijk nog van wat 
discutabele kwaliteit, maar in de loop van de jaren 
sterk verbeterd. We hebben dubbel glas geplaatst, 
een zuinigere verwarmingsketel aangeschaft en zijn 
zuinigere auto’s gaan rijden. 

In 2002 werd de “Europese richtlijn energieprestatie 
gebouwen EPBD” geïntroduceerd, wat de grondslag 
was voor het “Energielabel voor woningen”. Het heeft 
echter tot 2015 geduurd voordat we in Nederland het 
erover eens waren hoe dit Energielabel moest worden 

gebruikt en gecontroleerd. Aanvankelijk zou elke woning door een bevoegd in-
specteur moeten worden opgenomen en beoordeeld, maar dat werd voor ons 
zuinige Nederlanders te kostbaar. Na lang touwtrekken heeft de overheid beslo-
ten dat voor alle woningen het label zou worden vastgesteld op basis van de 
oorspronkelijke energiekwaliteit. Dit voorlopige label moet de eigenaar van de 
woning op het moment van verkoop van 
de woning zelf aanpassen, maar moet het 
daarna laten controleren en registreren 
als een definitief label door een erkend 
deskundige. Dit laatste zou niet meer 
mogen kosten dan een paar tientjes. Als 
je bedenkt dat een bouwkundig adviseur 
al gauw € 80,- per uur kost, zou je na-
tuurlijk vragen kunnen stellen bij het ni-
veau van de controle, maar het zij zo. 

In de tussentijd werd het bewustzijn dat 
we op energie moeten besparen alsmaar groter en zijn we nog meer gaan iso-
leren en zijn we aan het overschakelen naar energiezuinige apparatuur, verwar-
mingsinstallaties, verlichting en vervoersmiddelen. Ook schaffen we massaal de 
(zwaar) gesubsidieerde zonnepanelen aan. Je zou dus denken dat we goed be-
zig zijn, maar in de praktijk ligt het toch iets genuanceerder. Circa 89% van de 
energie wordt door de industrie gebruikt en slechts 11% door de huishoudens. 
Van dit laatste wordt 77% gebruikt voor verwarming van de woning. Je kan je 
dan weer afvragen waarom een woningeigenaar gepusht wordt om te besparen 
op energie. Is het niet zinniger om de druk op de industrie op te voeren? 

Energie besparen doe je zo (of toch niet?) 

Tijdens de autovrije zondag 
in 1973 konden we vrij met 

de fiets of met paard en 
wagen over de snelweg 

foto:Nationaal Archief 

Voorbeeld van een voorlopig energielabel. 
Met een beetje inspanning kan het min-

stens een stap hoger uitkomen 
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De overheid doet er nog een schepje bovenop. In het kader van het milieu en 
de beperking van de CO2-uitstoot moeten de kolengestookte elektriciteitscen-
trales dicht of omgebouwd worden om te kunnen stoken met hout(afval). Het 
argument hierbij is dat de bij de verbranding van hout wel CO2 vrijkomt maar 
dat zou geen probleem zijn omdat dit weer door de bomen wordt opgenomen. 
Hier hebben knappe koppen zich op uitgeleefd en rekenkundig is er waarschijn-
lijk geen speld tussen te krijgen, maar toch, zijn de uitgangspunten wel goed? 
Ik zal maar geen woorden vuil maken aan de zeer zwaar gesubsidieerde wind-
molenparken met een rendement om van te huilen. 

Ook onze gemeente promoot de energiebesparing. Pijnacker-Nootdorp zet zich 
in om in 2050 energieneutraal te zijn en heeft daartoe de visie ‘Duurzame 
energie en energieneutraliteit’ opgesteld. Zeer nobele plannen en het begin is 
al gemaakt door de plaatsing van zonnepanelen op o.a. het Gemeentekantoor 
en op het Baken. Zelfs kunnen inwoners ondersteuning krijgen bij het zoeken 
naar energiebesparing. Allemaal leuk en aardig, maar wat is de praktijk? Op  
5 februari jl. heb ik bij het meldpunt leefomgeving gemeld dat in een deel van 
de wijk in het weekeinde van de straatverlichting overdag brandde. Kreeg een 
keurige melding terug: “De gemeente heeft uw melding doorgestuurd naar de 
aannemer die het onderhoud aan de openbare verlichting verricht. Deze voeren 
de werkzaamheden uit. Lampstoringen moeten binnen 5 werkdagen zijn ver-
holpen, kabelstoringen kunnen langer duren. De aannemer geeft aan u geen 
terugmelding over het oplossen van de storing.” Vervolgens gebeurde er niets. 
Op 23 februari sprak ik hierover met onze wijkbeheerder, Kees Konings. Hij zou 
het nogmaals aankaarten en ook van hem kreeg ik een keurig bericht terug dat 
het aan Stedin was doorgegeven. Ook toen gebeurde er niets. Tot die bewuste 
zaterdagmiddag 1 april, ja het was 1 april, toen ik plotseling een auto zag stop-

pen bij de schakelkast van de elektrici-
teit, en de bestuurder dook in de kast en 
de verlichting ging uit. Hoera, het was 
gelukt! Maar nee, de zondag erop brand-
de de straatverlichting als vanouds. Ik 
heb op 9 april een derde melding gedaan. 
Kreeg natuurlijk weer hetzelfde 
(standaard) antwoord en weer gebeurde 
er niets, maar in de eerste week van mei 
leek er wat te gebeuren. Er werd er over-
duidelijk gewerkt aan de straatverlich-
ting, en ook toen dacht ik weer dat het 
werd opgelost, maar de volgende zater-

dag, u raadt het wel, de lampen brandden overdag weer keurig en was er weer 
licht in de “heldere duisternis”. Maar sinds het weekeinde van 20-21 mei zijn, 
na ruim vier maanden, de straatlantaarns overdag eindelijk uit. 

Mijn conclusie bij dit verhaal is dat we goede stappen maken voor het bescher-
men van het milieu en het besparen op energie, maar dat er soms nog steeds 
gedacht wordt: “Ach, wat doen die paar lampjes ertoe!” 

Sjef Kickken 

Na ruim vier maanden branden de  
lantaarns nu alleen nog ‘s nachts 
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Wijkontwikkeling 

Op het gebied van wijkontwikkeling zijn er op dit moment geen nieuwe zaken 
te melden. 

Fase 6 van de herinrichting Koningshof nadert haar voltooiing. Bijgaand enkele 
impressies van Fase 6. 

Dat het riool vernieuwen een hele 
klus is, is te zien aan de diepte 

waarop gewerkt wordt 

‘s Nachts leek het een maanlandschap 

Nog even door het zand heen bijten 

De woonhuisaansluitingen liepen niet  
altijd zoals verwacht 

En zo wordt het. 
Het was zeker de moeite waard 
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In het vorige wijkblad hebben we een oproep gedaan voor leuke of interessante 
foto’s uit de wijk om het wijkblad hier en daar op te fleuren.  

Helaas was er maar een persoon die ons een foto heeft gestuurd. Daarom doen 
we nogmaals een oproep. Heeft u ook één of meerdere foto’s uit de wijk, stuur 
deze dan naar redactie@wijk-koningshof.nl en wij zullen een selectie maken 
welke we gaan opnemen.  

Omdat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het wijkblad, zien we de foto’s 
het liefst met een dichtheid van minimaal 300 dpi. 

Op de pagina 31 hebben we een paar foto’s opgenomen die als voorbeeld kun-
nen dienen. 

Namens de redactie
Sjef Kickken 

Oproep foto’s voor in het wijkblad 

Deze foto is ons gestuurd door de heer T. Broekhuizen met daarbij het volgende verhaal: 
De foto laat twee jonge duiven zien die bij ons in de tuin in een hangende bloempot zijn 
uitgebroed. Het is dit jaar al het derde nest dat hier is uitgebroed. Voor ons is onduidelijk 
is of dit iedere keer hetzelfde ouderpaar is of drie keer een ander. In ieder geval is dit al 
het derde jaar op rij dat wij dit meemaken. 



30 www.wijk-koningshof.nl 31 

Elk jaar komt deze pad weer terug in onze tuin en laat duidelijk merken  
dat het inmiddels zijn domein is geworden 

Foto: Sjef Kickken 

Tijdens een vakantie in Drenthe ontdekten we in een vlindertuin deze tropische vlinder 
Foto: Sjef Kickken 
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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. Voor 
2017 is het tarief € 27,50 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten. 
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een 
prijs wordt bepaald. 

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 schoorsteen-
veegbedrijf ‘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 2017 
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 in 2017 incl. 21% btw  Voor leden  Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 89,35 € 103,55 

Onderhoudsbeurt € 48,40 € 62,95 

Onderhoud mechanisch ventilatie € 28,30 € 28,95 
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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 € 10,00 

Behangafstomer rood € 25,00 

Behangafstomer grijs € 50,00 

Behangplaktafel, 2 meter en 3 meter € 15,00 

Betonboormachine* € 50,00 

Betonboormachine op accu* € 35,00 

Betonboorhamer* € 25,00 

Bomensnoeischaar klein € 10,00 

Bomensnoeischaar groot € 15,00 

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00 

Hogedrukreiniger € 35,00 

Hogedrukslang € 25,00 

Kruiwagen € 15,00 

Ladder € 25,00 

Lijmklemmen € 15,00 

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00 

Plafondstempels 2 stuks € 10,00 

Rolsteiger € 100,00 

Slegge € 10,00 

Steekwagen € 10,00 

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 

Materialen Periodeprijs 

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 30,00 

Ballengooien € 5,00 

Barbecue € 2,50 

Disco lampenset € 20,00 

Doelschoppen € 10,00 

Doelschoppen klein € 5,00 

Dr. Bibber € 25,00 

Elektrogenerator € 25,00 

Feestverlichting bol € 10,00 

Feestverlichting LED € 5,00 

Geluidsinstallatie 1 (2 x microfoon) € 50,00 

Geluidsinstallatie 2  € 25,00 

Golfspel € 25,00 

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00 

Kaartspel € 5,00 

Kaasspel € 10,00 

Karaoke-set € 10,00 

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00 

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50 

Kop van jut voor kinderen € 15,00 

Kramen € 10,00 

* Rijbewijs BE verplicht 
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele  
aansprakelijkheid voor het gebruik van de 

geleende of gehuurde materialen 

Materialen Periodeprijs 

Luchttafelspel  € 10,00 

Megafoon € 5,00 

Onderuitspel € 10,00 

Partytent 4 x 10 m € 50,00 

Partytent 4 x 3 m € 15,00 

Portofoons  € 10,00 

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00 

Rad van avontuur elektrisch € 10,00 

Rad van avontuur handbediend € 10,00 

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25 

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50 

Rookmachine € 10,00 

Rookmachine vloeistof € 5,00 

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00 

Schietkaarten (pakje van 50 stuks) € 3,50 

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00 

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00 

Schommelboot € 10,00 

Sjoelbak 5 m € 10,00 

Spiegel schrijfkast € 5,00 

Springkussen 2,5 x 3,65 m € 30,00 

Springkussen 3,5 x 2,5 m € 20,00 

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 50,00 

Springstokken € 2,50 

Statafels (3 x hoot, 2 x aluminium) per stuk € 6,00 

Statafels hout met rok € 7,50 

Stelten € 5,00 

Stokkenvangspel € 50,00 

Suikerspin € 35,00 

Suikerspinstokjes per 50 stuks en suiker € 10,00 

Tollenspel € 10,00 

Treintje € 50,00 

Vier op een rij € 10,00 

Visspel € 5,00 

Zenuwenspiraal € 5,00 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden 
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