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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad 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 informatie. 
Fouten zijn echter niet uit te sluiten.

Druk en afwerking

NLDRUKWERK.nl

Verspreiding

Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie

De contributie in 2018 is € 10,00 per huis-
houden. 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 € 150,- 
1/4 Pagina € 90,- 

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

Website

Bas Lijster
website@wijk-koningshof.nl

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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Voorwoord
De vele uren zon die wij in februari hebben gehad, gaven ons het gevoel dat 
het voorjaar weer in aantocht is. Eind februari echter was een Siberische kou-
degolf naar Nederland gekomen en werden wij verrast met extreem koud weer. 
Sinds het begin van de weermetingen was het nog nooit zo koud op 28 februa-
ri! Voor schaatsliefhebbers was het een mooie gelegenheid om de schaatsen uit 
de kast te halen.

Dit jaar bestaat onze bewonersvereniging Koningshof 40 jaar. Wij willen dit met 
u vieren met een groot wijkfeest. De voorbereidingen hiervoor zijn al aan de 
gang. Het wijkfeest zal in september plaatsvinden. De plek en de datum van dit 
feest zult u spoedig van ons horen.

Bij onze algemene ledenvergadering van 22 februari 2018 jl. waren er drieën-
twintig leden aanwezig en was ook onze nieuwe wijkmanager Peter van der 
Sman aanwezig. Onze secretaris Erik de Goede heeft een mooie presentatie 
gegeven over onze activiteiten in 2017. In deze vergadering is Marijke Tetteroo 
herkozen als penningmeester en heeft Piet Hoogland de plaats ingenomen van 
Ruud Booms in de kascommissie, omdat Ruud Booms drie jaar in de kascom-
missie heeft gezeten. Veel dank is verschuldigd aan Marijke, die al 3 jaar onze 
penningmeester is en elk jaar de financiële administratie prima op orde heeft. 
Ook Ruud Booms werd bedankt voor zijn inzet. Na de algemene ledenvergade-
ring gaf Bas Kalle een presentatie over een ingenieus systeem voor het herge-
bruik van  regenwater dat hij in zijn woning heeft aangebracht. In dit wijkblad 
zal Bas Kalle hierover uitleg geven.

Op 24 maart hebben wij een vrijwilligersavond georganiseerd voor onze vrijwil-
ligers die zich het afgelopen jaar weer ingezet hebben voor vele activiteiten. 25 
maart was er weer ons jaarlijks volleybaltoernooi. Omdat de resultaten hiervan 
voor dit wijkblad bij ons nog niet bekend zijn, zullen wij in het wijkblad van juni 
hiervan verslag doen. Op 2 april organiseert de werkgroep Jeugd een paasacti-
viteit voor de kinderen in onze wijk. De aankondiging hiervan vindt u in dit 
wijkblad.

Het is al enige tijd geleden dat wij in onze wijk Koningshof een wijkactie had-
den. Het grote voordeel van de wijkactie is, dat wanneer hier meer huishoudens 
aan deelnemen, dat men dan een korting kan bedingen bij de aannemer. Een 
mogelijke wijkactie zou kunnen zijn het aanbrengen van een dakgootbescher-
ming. Wijkbewoner John Balt kwam met dit idee en heeft dit aan zijn huis laten 
aanbrengen. Enkele andere bewoners in de wijk hebben eveneens deze be-
scherming laten aanbrengen. Omdat onze bewoners steeds ouder worden, 
wordt het legen van de hoge goten een steeds groter probleem. Mogelijk dat u 
voor deze actie belangstelling hebt. In een stuk in dit wijkblad heeft John Balt 
zijn ervaringen van de dakgootbescherming beschreven.

Ik wens u een heel mooi voorjaar! 

Herman Stikkel
Voorzitter
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Op tweede paasdag 2 april organiseert de werkgroep Jeugd voor de kinderen in 
de wijk Koningshof een paasmiddag. Dit is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 
10 jaar. De papa`s, mama`s, oma`s en opa`s zijn natuurlijk ook van harte 
welkom! Deze middag begint om 13:00 uur en eindigt om 16:00 uur. De spellen 
worden gehouden rond de scholen van de wijk Koningshof, bij Duijvestein 25.

Deze middag gaan de kinderen paas-
eieren zoeken om een zo lang moge-
lijk woord te maken. De paashaasspe-
len bestaan verder uit paashaas zak-
lopen, paaseierengooien, paaseieren-
poepen (spijkerpoepen) en een paas-
eierenrace. Het kind dat de meeste 
punten verzamelt met de paashaas-
spelen en het goede woord maakt 
krijgt een paashaasprijs.

In dit wijkblad vind je op pagina 14 
ook een paashaaskleurplaat. Als je 
hem ingekleurd hebt, zet dan je 
naam, leeftijd en mailadres erop en 
lever hem in bij Keizershof 14. Voor 

drie leeftijdscategorieën (0 tot 2, 3 tot 6 en van 7 tot 10) is er een prijs voor de 
mooiste kleurplaat. De kleurplaat dient vóór1 mei ingeleverd te worden.

Werkgroep Jeugd

Paashaasspelen

De Paashaas is er dit jaar ook weer bij

Wijkontwikkeling

Over onze wijk zijn er eigenlijk altijd wel interessante ontwikkelingen te melden 
die plaats hebben gevonden of staan te gebeuren. Elders in dit wijkblad staat te 
lezen, dat na een lange periode van voorbereiding en met inspraak van de be-
woners verder werk zal worden gemaakt van stevig onderhoud in het 
‘bosgebied Koningshof’. Veel bewoners kijken uit naar de volgende stap bij 
de herinrichting van de ‘Rivierenlaan lob’ van onze wijk. Op dit moment kunnen 
we daarover alleen melden dat de gemeente nu definitief besloten heeft om de 
laatste fasen 7 en 8 gelijktijdig ter hand te nemen.

Grootschaliger nog dan de herinrichtingswerkzaamheden, is de aanleg van 
nieuwe wijken aan de zuid- en de westzijde van Koningshof. Om te beginnen 
het laatste deel van Keijzershof, het gebied bij het scholencomplex ‘Het Nest’ 
en de Plas van Van Buijsen. De gemeente en projectontwikkelaars zijn ook heel 
voortvarend bezig met het opstellen van een zogenaamde gebiedsvisie voor 
Tuindershof, het gebied tussen de Plas van Van Buijsen en het Nieuw Hoef-
pad. Bij het opstellen van die plannen is ook een klankbordgroep van omwo-
nenden ingeschakeld. Dat zijn bewoners van de Overgauwseweg, Koningshof
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(o.a. vanuit de bewonersvereniging) en de Zuiderstraat. Half februari jl. is aan 
de klankbordgroep een kaart gepresenteerd met de stand van de plannen. Een 
smaakmakend onderdeel van de plannen is een aantrekkelijke meanderend 
slingerende waterverbinding tussen de Plas van Van Buijsen en het water bij 
het Nieuw Hoefpad. Het water verdeelt het gebied tussen Verlengde Europalaan 
en Tuindersweg in twee delen. Het 
deel aan de Europalaan zal minder 
dicht en met luxere woningen worden 
bebouwd. De plannen werden in de 
klankbordgroep positief ontvangen. 
Aandachtspunten zijn verkeerskundi-
ge problemen: hoe wordt het rustige 
karakter van de Verlengde Europalaan 
precies veilig gesteld?, hoe wordt het 
verlengen van de Floralaan naar de 
rotonde Tuindersweg precies inge-
past?, en hoe wordt de Tuindersweg 
een optimale ontsluitingsweg voor de 
verschillende delen van Tuindershof? 
De planning van de gemeente voorziet erin dat nog in 2019 wordt begonnen 
met de bouw van rond de 450 woningen.

In het vorige wijkblad schreven wij over de plannen van de gemeente voor de 
voetpaden rondom de scholen. De gemeente wilde de drempel voor fietsers 
om van de voetpaden gebruik te maken verlagen, door het bekende voetgan-
gersbord te voorzien van een onderbord met de tekst ‘fietsen toegestaan’. Van-
uit de bewonersvereniging hebben wij het eenvoudig voortzetten van de huidige 
gedoogsituatie bepleit. De gemeente heeft ons daarin niet willen volgen, maar 
wel een handreiking gedaan. De onderborden krijgen de tekst ‘fietsen als gast 
toegestaan’.

Hoewel de dagen al weer stevig lengen, heeft dat gelukkig niet geleid tot het 
voortduren van de impasse met de niet brandende lantaarnpalen, vooral in en 
rondom het fase 6 gebied. Ook daarover schreven wij in het vorige wijkblad. 
Stedin heeft één oorzaak van de problemen in onze wijk opgelost. De breuk in 
een leiding is gevonden en hersteld. Vanuit de gemeente is door onze wijkma-
nager Peter van der Sman en Arnoud Baars van de afdeling Wijkzaken stevig 
verder actie ondernomen. Er is geïnventariseerd en druk uitgeoefend op Ci-
tyTec. Zij werden daarbij prima geholpen door signalen die zij daarover krijgen 
van onze vrijwilligers van Wijktoezicht. Elke bewoner van onze wijk kan overi-
gens zaken die moeten worden hersteld in het openbare domein (van gaten in 
de weg, grote stukken zwerfvuil tot kapotte lichtmasten) eenvoudig melden bij 
het Meldpunt Leefomgeving. Bij een kapotte lichtmast graag het nummer van 
de mast erbij.

Steven Duursma en Paul van Winden

De plas van Van Buijsen
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Impressie algemene ledenvergadering

Op donderdag 22 februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehou-
den, waarbij tweeëntwintig leden aanwezig waren. Tevens was wijkmanager 
Peter van der Sman van de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor het eerst aan-
wezig, omdat hij medio 2017 Kees Konings is opgevolgd. 2017 was een mooi 
verenigingsjaar met de nodige jaarlijkse activiteiten zoals Halloween, Trick-or-
Treat en het jaarlijkse volleybaltoernooi. De opvolging van Leo Donck bij het 
materiaalbeheer werd geregeld. Met drie nieuwe personen is er nu een zestal 
(Dirk, Corné, Dick, Berry, Hans en Frederik) actief bij ons materiaalbeheer! Ver-
der was ons ledenaantal in 2017 
(724) hoger dan ooit en zijn er meer 
dan honderd deelnemers actief bij 
onze WhatsApp buurtpreventiegroe-
pen Koningshof-west en Koningshof-
oost. Voorzitter Herman Stikkel meld-
de dat 2018 een lustrumjaar is, om-
dat we veertig jaar bestaan. In het 
najaar zal dit gevierd worden met een 
wijkfeest. De voorzitter kondigde ook 
aan dat hij bij de volgende algemene 
ledenvergadering zal stoppen als 
voorzitter. Bij de ledenvergadering 
werd ook dit jaar een jaaroverzicht 
gepresenteerd, dat op onze website 
te bekijken is; zie:
www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2018/02/jaaroverzicht_2017.pdf.

De financiën zijn een vast onderdeel van de ledenvergadering. Penningmeester 
Marijke Tetteroo gaf een toelichting op de financiën over 2017 die er goed uit 
zien. Er was een saldo-overschot van € 645,-, wat beter was dan begroot. Bij 
de ledenvergadering werd de vraag gesteld of er jaarlijks een gadget uitgedeeld 
moet worden aan de leden, omdat de kosten vrij hoog zijn. Door aanwezigen 
werd geantwoord dat dit zinvol is, omdat dit een mooie stimulans is om op tijd 
te betalen. Het bestuur sloot zich graag aan bij deze beantwoording. Daarom 
zullen er ook in 2018 gadgets uitgedeeld worden. Mede hierdoor is het beta-
lingsgedrag van de leden goed. In de eerste maand betalen ongeveer 500 huis-
houdens de contributie, die dus allemaal in aanmerking komen voor een gad-
get. Omdat onze financiën er goed uitzien, was er geen reden om de contributie 
te verhogen. In 2018 bedraagt de contributie daarom € 10,-.

Bij de ledenvergadering werd gevraagd wanneer met fase 7 van de herin-
richting begonnen zal worden. Steven Duursma antwoordde dat fase 7 en 8 
gelijktijdig zullen worden uitgevoerd. Het doel is dit jaar alles te plannen om 
dan in het begin van 2019 met de werkzaamheden te beginnen. Aan het begin 
van een nieuwe fase is er een informeel vooroverleg met onze werkgroep wijk-
ontwikkeling. Dit vooroverleg is nog niet ingepland.

Impressie van de algemene ledenvergadering
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Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk Tuindershof, die naast Koningshof komt, 
meldde Steven Duursma dat de gemeente tempo maakt met de ontwikkeling 
van Tuindershof. De klankbordgroep, waaraan Steven en enkele bewoners van 
de Bergse Maas deelnemen, is twee keer bijeen geweest. De inrichting ziet er 
aantrekkelijk uit, met bijvoorbeeld een waterverbinding tussen de Plas van Van 
Buijsen en het water bij het Nieuw Hoefpad. Er komen 450 woningen en in 
2019 wil men beginnen met bouwen.

Wijkmanager Peter van der Sman meldde dat de drie bruggen bij het scholen-
complex in 2018 vervangen zullen worden. Dit worden kunststofbruggen zoals 
bij ’t Hofland. Schoolkinderen van het scholencomplex zullen betrokken worden 
bij de aankleding van de bruggen.

Aan het einde van de ledenvergadering 
bedankte de voorzitter de aanwezigen 
voor hun komst, en onze vrijwilligers 
voor de inzet in het afgelopen jaar. 
Na afloop van de vergadering was er 
een boeiende presentatie door wijk-
bewoner Bas Kalle over het regenwa-
teropvangsysteem dat hij in zijn ei-
gen huis heeft aangelegd. Hierdoor 
heeft hij zijn waterverbruik tot een 
derde teruggebracht! Elders in het 
wijkblad vindt u hierover een artikel 
van Bas.

Het volledige verslag van de algemene ledenvergadering is te vinden op onze 
website, zie www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/2018/02/
notulen_ALV2018_Koningshof.pdf.

Erik de Goede

Bas Kalle legt uit over het regenwaterop-
vangsysteem 

De regen komt eraan Bas

Foto: Sjef Kickken
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Net als vorig jaar heeft u bij dit wijkblad een brief ontvangen met daarin het 
verzoek om uw contributie voor 2018 te voldoen. De reden is dat de algemene 
ledenvergadering vanaf 2017 in februari gehouden wordt in plaats van in april. 
Als u geen brief heeft ontvangen, dan betekent het dat u al voor dit jaar heeft 
betaald. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen om lid te worden door 
het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van € 10,-.

Bij onze algemene ledenvergadering van 22 februari jl. is de contributie in 2018 
vastgesteld op € 10,-. De contributie is ook dit jaar niet verhoogd. 

Ook in 2018 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje beschikbaar 
worden gesteld. Wij gaan net als in de voorgaande jaren weer op zoek naar een 
leuk en praktisch cadeautje. Ook nieuwe leden komen in aanmerking voor dit 
presentje. Iedereen die op tijd de contributie betaalt, ontvangt dus een 
presentje. De verspreiding hiervan zal plaatsvinden na het volgende wijkblad 
(juni/juli), tegelijkertijd met het uitdelen van de herinneringsverzoeken aan de 
leden die op dat moment nog niet betaald hebben.

Gaat u verhuizen, wilt u dat melden via:ledenadministratie@wijk-koningshof.nl?

Mocht de brief op naam van de vorige bewoners staan en u wilt lid worden van 
de vereniging, dan kunt u het lidmaatschap betalen en uw gegevens invullen 
zoals hieronder staat beschreven.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te 
vullen bij de contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint
met uw straatnaam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals 
“contributie 2018” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informa-
tie. U maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw con-
tributie in 2018 te voldoen:

Bedrag: € 10,- 

IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling in 2018
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Op woensdagavond 7 februari hebben we voor de zevende keer een cursus 
‘AED/reanimatie’ georganiseerd. Dit was een vervolg op de cursusavonden die in 

de afgelopen drie jaren gegeven zijn. 
Sommige cursisten hadden al eerder 
meegedaan en kwamen dus op herha-
ling. Deze personen kunnen dus mee-
doen met het initiatief ‘hartveilig 
wonen’ 
(www.hartveiligwonen.nl) en kunnen 
opgeroepen worden als er een situatie 
met hartfalen optreedt in onze omge-
ving. Daarbij is het namelijk vereist dat 
je jaarlijks een herhalingscursus volgt. 
Het was leuk dat er ook een aantal 
nieuwe cursisten zich aangemeld had-
den.

De cursus van STAR-EHBO (www.star-
ehbo.nl) werd gegeven door ons be-
stuurslid Sylvia van Reenen. Het les-
materiaal werd op een duidelijke ma-
nier uitgelegd en er konden volop vra-
gen gesteld worden. Iedereen oefende 
zowel het gebruik van een AED als de 
manier waarop gereanimeerd moet 
worden. Het was een leerzame cur-
susavond, waarvan wij er in het na-
jaar weer één zullen organiseren.

Erik de Goede

Cursusavond ‘AED en reanimatie’ 
op 7 februari

Sylvia doceert het gebruik van een AED

Zo dient u te reanimeren

Foto: Sjef Kickken
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Wijktoezicht

Voor mijn gevoel hebben we een aantal rustige maanden achter de rug in Ko-
ningshof. Ook als we als wijktoezichthouders een ronde lopen, is het vaak stil 
op straat. Toch blijven we helaas nog wel bezoek houden van inbrekers in onze 
wijk. Een van onze bestuursleden kan hierover meepraten. Daar is vorige 
maand op een zaterdag om 7 uur 's ochtends geprobeerd de airbags uit de au-
to te verwijderen, terwijl deze voor de deur geparkeerd stond. Ook was er 
braakschade aan deuren van huizen en schuren aangetroffen, maar was men 
gelukkig niet binnengekomen. Wellicht werd het de criminelen te heet onder de 
voeten toen de accu van de auto door kortsluiting in brand vloog. Dit was ver-
oorzaakt door het geweld waarmee getracht was de airbags eruit te krijgen. De 
meesten van ons zouden verwachten dat dit soort praktijken 's avonds of mid-
den in de nacht plaatsvinden, maar ook in de morgen kan het gebeuren. Er-
gens maar gelukkig ook, want een voorbijganger, die wellicht de hond uitliet, 
heeft de politie kunnen waarschuwen toen hij of zij de rook zag.

Recent heeft de politie ons nog gewaarschuwd voor verdachte papiertjes tussen 
de sponningen van voordeuren in onze wijk. Blijkbaar waren die door inbrekers 
ertussen gestopt, zodat er na een dag of twee gecontroleerd kan worden of het 
papiertje er nog zit. Dit toont dan aan dat de bewoners van huis zijn. Het kan 
dus lonen om de voordeur van uw buren in de gaten te houden wanneer zij op 
vakantie zijn! Voor de wijktoezichthouders is dit natuurlijk ook een aandachts-
punt. Wanneer we op woensdagavond laat nog een Telstar half uit de brieven-
bus zien steken, dan duwen we 'm er even helemaal doorheen, daarmee een 
teken van afwezigheid wegnemend.

Ik vraag u daarom ook een oogje in het zeil te blijven houden! Ook vraag ik u 
weer of u kunt overwegen een keer met een tweetal wijktoezichthouders mee 
te lopen om te ondervinden hoe dit gaat. Meer deelnemers betekent meer ron-
des die gelopen kunnen worden. Dus laat van u horen als u geïnteresseerd bent 
of als u een vraag hebt!

Matthijs de Boer, wijktoezichtcoördinator
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Informatieavond over bosgebied Koningshof

Op 30 januari jl. was de informatiemiddag en -avond over de plannen voor het 
groot onderhoud van het ‘bosgebied Koningshof’. Na vele jaren is een groot on-
derhoud nodig van de bomen in onze wijk. In de vergaderruimte van Het Baken 
kon iedereen de plannen in detail bekijken. De gemeente was aanwezig om een 
toelichting te geven. De uitvoering zal de komende vier jaar plaatsvinden.

Meer dan vijftig personen hadden de moeite genomen om te komen kijken naar 
de plannen. Dat is een goede opkomst. Dat er veel belangstelling hiervoor is, 
wisten we al eerder. Zo was de eerste informatieavond over dit onderwerp, op 8 
februari 2016 in het gemeentehuis, ook goed bezocht.
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Voor degenen die niet in de gelegenheid waren om op 30 januari aanwezig te 
zijn, op de website https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/groot-onderhoud-
bosgebied-koningshof.htm van de gemeente kunt u alle tekeningen vinden in-
clusief toelichting. Zo geeft de gemeente de volgende onderbouwing voor het 
groot onderhoud: “In het groen zijn door de jaren heen dichte groenranden met 
holle ruimtes ontstaan. Door geleidelijk bomen uit te dunnen en struiken te 
snoeien ontstaat licht en ruimte. Zo krijgen bomen die pas halfvolwassen zijn 
de ruimte om volledig te groeien. Ook 
ontstaat er meer variatie, wat voor 
dieren weer kansen biedt. Het snoei-
en geeft ook meer licht op het water. 
Dat is belangrijk voor de waterkwali-
teit en de planten en dieren in het 
water. Ook met natuurvriendelijke 
oevers willen we hier voor zorgen. Zo 
blijft Koningshof ook in de toekomst 
voor mens en dier een fijne plek.”

Het bestuur
Impressie van de informatieavond

Op dinsdag 29 mei zal de jaarlijkse wijkschouw van onze wijk gehouden worden. 
De wijkschouw begint om 19:00 uur. Tijdens de wijkschouw zullen onze wijkma-
nager Peter van der Sman, wijkbewoners en de bewonersvereniging verbeter-
punten in de wijk inventariseren; zie ook http://www.pijnacker-nootdorp.nl/
artikel/wijkschouwen-pijnacker.htm. Deze aandachtspunten worden verwerkt in 
een actielijst. De wijkschouw vormt ieder jaar een mooi (meet)moment om te 
beoordelen hoe onze wijk erbij ligt.

Uit eerdere wijkschouwen is ons opge-
vallen dat de nodige punten ook direct 
aangemeld zouden kunnen worden bij 
Meldpunt Leefomgeving. Dan hoeft u 
niet te wachten tot de jaarlijkse wijk-
schouw. Het aanmelden bij Meldpunt 
Leefomgeving geschiedt door het invul-
len van een formulier op de website 
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/
loketten/meldpunt-leefomgeving.htm. 
Het is vrij eenvoudig om dit formulier in 
te vullen. Het is ook mogelijk om een 
foto van de locatie bij te voegen.

Voor de wijkschouw dient u zich aan te 
melden onze wijkmanager Peter van der Sman via het telefoonnummer 015-
3626648 of via een e-mail naar p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Wij ho-
pen op een goede opkomst!

Het bestuur

Wijkschouw op 29 mei

De deelnemers aan de wijkschouw in 2017
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Elke keer als het regenwater met bakken uit de hemel viel, dacht ik dat ik daar 
eigenlijk wel iets mee wilde doen. Het is toch zonde dat er zoveel relatief 
schoon water in het riool verdwijnt! Dagelijks gebruiken we met z’n allen hon-
derden liters drinkwater voor doeleinden waarvoor het eigenlijk niet noodzake-
lijk is, zoals het wassen van de auto, sproeien van de tuin, de wasmachine en 
voor de toiletspoeling. Regenwater is hiervoor een goed alternatief. Het gebruik 
hiervan is een mooie besparing op drinkwater. Ik kwam er echter al vrij snel 
achter dat het gebruik van reeds bestaande systemen een dure aangelegenheid 
kon worden. Op zoek naar bestaande regenwatersystemen, bracht mij vaak bij 
systemen met grote ondergrondse tanks, een grote pomp en diverse filters. Ik 
was van mening dat dit ook anders kon, passend binnen mijn woonsituatie.

Ik bedacht een systeem waarmee we om te beginnen ons toilet beneden kon-
den doorspoelen. Klein beginnen dacht ik nog. Ik raakte echter zo enthousiast 
over het gebruik van het regenwater, dat het systeem al snel uitgebreid werd 
en beide toiletten en de wasmachine op de tweede verdieping werden aange-
sloten. Een enorme kick! Iedere keer als het regende was ik waarschijnlijk de 
enige met een grote lach op mijn fiets! Al snel nam de waterrekening met tien-
tjes per kwartaal af. Maar wat voor mij nog belangrijker is, mijn zoontjes von-
den het toch wel heel interessant dat wij als enige in de straat regenwater ge-
bruikten! De toekomst, daar doe ik het voor!

Toen het systeem helemaal gefinetuned was en 
wij inmiddels al jaren dankbaar gebruik maakten 
van de regen, wilde ik mijn systeem graag onder 
de aandacht brengen bij anderen. De ASN bank 
herkende mijn enthousiasme en heeft een artikel 
gepubliceerd en een kort filmpje gemaakt (zie 
https://vimeo.com/116765141). Veel reacties 
volgden en er zijn inmiddels in overleg met mij al 
op meerdere plaatsen in Nederland, maar ook 
over de grens soortgelijke systemen aangelegd. 
Na contact met de bewonersvereniging, kreeg ik 
onlangs de mogelijkheid om een presentatie te 
geven tijdens de jaarlijkse algemene ledenverga-
dering en werd ik gevraagd om een artikel te 
schrijven in het wijkblad. Niet uit economisch oog-
punt, maar puur om mensen zich er bewust van te 
maken dat zij zelf, wellicht met een beetje hulp 
van een handig iemand, ook zo’n systeem kunnen 
gebruiken! Ook hiervoor geldt: klein beginnen 
helpt ook! Denk bijvoorbeeld aan het opvangen 
van regenwater (al dat niet gefilterd), voor ge-

bruik in de zomer voor zwembadjes in de tuin! Deze badjes gebruiken ook al 
snel tientallen liters drinkwater. Dat is zonde!

Gebruik de regen!

De belangrijkste onderdelen 
van het systeem van Bas
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Maar, wat heb je nu eigenlijk nodig om een systeem te maken waarbij je tijdens 
het gebruik geen verschil merkt met het gebruik van regulier drinkwater? Wat 
heeft een systeem nodig zodat je niet zelf actief aan de slag hoeft, iedere keer 
als je het toilet doorspoelt of de wasmachine aan zet, maar wat volledig geïnte-
greerd is binnen het huishouden? Simpel: één of meerdere regenton(nen), een 
hydrofoorpomp, een filter en vlotters. Ik heb mijn systeem ingebouwd in een 
bestaand rijtjeshuis aan de Rivierenlaan. In totaal vangen wij nu zo’n 800 liter 
regenwater op, verdeeld over meerdere regentonnen. Wij wilden niet onze tuin 
omspitten voor het plaatsen van een ondergrondse opslag. Een ondergrondse 
opslag is echter met het oog op bevriezing in de winter wel de beste optie. Ik 
heb dat probleem opgelost met een thermostaat en verwarmingslint, wat bij 
een temperatuur onder nul, de tonnen verwarmt.

Binnen het systeem is er één centrale ton, van waaruit de pomp het water door 
het huis pompt. In deze ton zitten twee vlotters: één voor toevoer van regen-
water en één voor beperkte toevoer van regulier water. Om te voorkomen dat 
de pomp droog komt te staan bij het uitblijven van regen, moet er in de centra-
le ton namelijk altijd wel een klein laagje water staan voor de toevoer van wa-
ter naar de toiletten en wasmachine. 

Daarnaast heb ik ervoor gekozen om een filter te koppelen aan de centrale ton. 
In periodes waarin we het systeem niet gebruiken of waarin het relatief warm 
is, vind ik het wel een fijn idee dat het water in beweging blijft en gefilterd 
wordt. Dit is echter niet noodzakelijk, want regenwater is in principe schoon 
genoeg om te gebruiken. Het filter dat ik gebruikt heb, is geen groot ingewik-
keld filter, maar gewoon een aquariumfilter. 

Zoals gezegd, heb ik het systeem niet gebouwd uit economisch oogpunt, maar 
wellicht is het toch interessant om te weten wat het systeem nu daadwerkelijk 
bespaart. Een huishouden van vier personen gebruikt gemiddeld 163 m3 per 
jaar. Ons gezin gebruikt echter nog niet eens de helft, maar gemiddeld 66 m3 
per jaar. Dat is dus een flinke besparing! Ook al gebruiken we naast de regen-
ton ook bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop, de grootste besparing 
wordt gerealiseerd door het gebruik van regenwater!

We gebruiken ons systeem nu al jaren, maar nog steeds ben ik erg enthousiast 
over wellicht nog meer mogelijkheden voor het gebruik van regenwater! Bent u 
na het lezen van dit artikel ook enthousiast geworden over de mogelijkheden 
en wilt u meer informatie of gewoon eens ideeën uitwisselen? Neem dan gerust 
contact met mij op via info@gebruikderegen.nl.

Bas Kalle

Het waterverbruik van het gezin Kalle 

Betreft Rivierenlaan 3  2641 VZ PIJNACKER 

Verbruik Meterstand begin - eind van tot en met verbruik

561 – 627 29 sep 2016 - 3 okt 2017 66 m3
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In het wijkblad van december was een kleurplaat opgenomen, die door een aantal 
kinderen mooi ingekleurd is. We hebben besloten niet drie maar vijf prijzen uit te 
reiken. De prijswinnaars zijn: Ghazal (6 jaar), Reema (8 jaar), Hamze (2 jaar), 
Benthe (4 jaar) en Maartje (8 jaar). Anja Dirkse van wijkcontact had leuke ca-
deautjes gekocht, waarmee de prijswinnaars erg vervuld waren. Op de foto’s 
ontbreekt Hamze.

Het Bestuur

Uitslag kleurwedstrijd

Op de algemene ledenvergadering van 22 februari is de financiële administratie 
over 2017 en de begroting voor 2018 aan de orde gekomen. Door de puike kas-
administratie bij materiaalbeheer en de snelle afhandeling van de controle door 
de kascommissie was het financieel overzicht dit jaar weer ruim vóór de alge-
mene ledenvergadering beschikbaar.

Het gaat onverminderd goed met de financiën van de vereniging. Begroot was 
dat we in 2017 quitte zouden draaien, maar er bleek aan het eind van het jaar 
een overschot van € 645,- te zijn. Dat we een financieel gezonde vereniging 
zijn, bleek uit de snelheid waarmee de aanwezig leden op de vergadering hun 

goedkeuring gaven aan de jaarrekening 
2017 en de begroting voor 2018.

De controle op de financiën wordt ver-
zorgd door een driekoppige kascommis-
sie. De leden van de commissie worden 
voor drie jaar benoemd. Elk jaar treedt 
één lid af en wordt op de algemene le-
denvergadering één nieuw lid benoemd. 
Een commissielid mag geen deel uitma-
ken van het bestuur van de vereniging. 
In 2017 bestond de commissie uit Ruud 
Booms, Wim Langelaan en Gerard Meijer. 
Na het controleren en goedkeuren van de 
financiële administratie adviseert de kas-
commissie de algemene ledenvergade-
ring de financiële jaarstukken goed te 
keuren en het bestuur decharge te verle-
nen. Decharge houdt in de goedkeuring 
voor het hele bestuur voor het gevoerde 

financiële beleid en bestuur. De penningmeester dankt de kascommissie harte-
lijk voor haar inzet.

Marijke Tetteroo

Financieel overzicht 2017

Het financieel jaaroverzicht maken is voor 
de penningmeester altijd weer een grote 
klus
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In de kerstpuzzel van 2017, die gemaakt was door onze penningmeester Marij-
ke Tetteroo, moest een kruiswoordpuzzel opgelost worden. In de puzzel kwa-
men de nodige namen uit onze wijk voor. De resterende letters vormden de 
tekst “2018: veertig jaar bewonersvereniging”. Dit sloeg natuurlijk op het feit 
dat onze bewonersvereniging in 2018 40 jaar bestaat.

Maar liefst zestien personen hadden de moeite genomen om de oplossing in te 
sturen. Uit de reacties bleek dat men het een erg leuke kruiswoordpuzzel vond. 
Alle inzendingen waren goed. De prijstrekking heeft de volgende drie prijswin-
naars opgeleverd:

1. mevr. M. Burgers (cadeaubon van € 25,-)
2. dhr. T. Cornel (cadeaubon van € 15,-)
3. dhr. G. Handgraaf (cadeaubon van € 10,-)

Alle prijswinnaars hebben begin februari de prijs ontvangen. Nogmaals van har-
te gefeliciteerd hiermee!

Het Bestuur

Uitslag kerstpuzzel

Reema en Ghazal

Maartje

Benthe
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Eind 2017 viel mijn oog op een advertentie in 
een plaatselijk krant in het plaats Oosthuizen in 
Noord Holland. Het betrof een mogelijkheid om 
tot dakgootbescherming over te gaan door af-
dichting van de bestaande dakgoten. De be-
scherming bestaat uit zeer stevige aluminium-
platen, met de afmetingen van 1,50 x 0,35 m 
waarop een zeer fijn filtersysteem van geweven 
gaas is aangebracht. Het voorkomt dat bla-
deren, dennennaalden, bloesem, vuil, gruis en 
mosaangroei van de dakpannen in de dakgoten 
terecht kunnen komen. Dit alles blijft op de pla-
ten liggen en de wind doet de rest.

Dat was mijns inziens precies wat ik nodig had. 
Immers al 30 jaar dienden de bestaande dakgo-
ten, in het voor- en najaar, om de 2 à 3 maan-
den schoon gemaakt te worden. De belendende 

bomen en overig 
groen bleven maar doorgroeien en werden nooit door 
de gemeente gesnoeid. De toppen van de bomen 
bereikten hoogten van 8 á 10 meter boven de be-
staande nokhoogten van de woningen. 

Bij vrij lage goothoogten was er nauwelijks sprake 
van gevaar maar het schoonmaken van vrij hoge 
goothoogten is toch vrij riskant. Na intensief overleg 
werd er bij mij op 24 december 2017 45 strekkende 
meter gootbescherming aangelegd. Gaandeweg ver-
strekten nog een drietal bewoners de opdracht aan 
de Firma Kroes. Een uitgebreide folder is bij mij even 
aan te vragen via tbalt@skpnet.nl.

Het leek mij nuttig om dit project en 
mijn ervaringen onder de aandacht te 
brengen van de overige bewoners. 
Mogelijk is dit interessant om met 
meerdere bewoners gebruik te maken 
van deze gootbescherming. Laat me 
even weten of er bij u interesse be-
staat, mogelijk kan dat leiden tot een 
kwantum korting.

T.J.C Balt, Bergse Maas 40

Dakgootbescherming

Zo ziet het eruit na montage (het middelste 
paneel is voor de duidelijkheid weggelaten)

Het 1,50 m lange gootbescher-
mingspaneel

Het filtersysteem in detail



26 www.wijk-koningshof.nl 27

Omdat 2018 een lustrumjaar voor ons 
is, is het weer een mooi moment om 
in de historie van onze vereniging te 
duiken. Gelukkig zijn alle (!) wijkbla-
den keurig bewaard, waardoor we uit 
veel informatie kunnen putten. De 
notulen van de bestuursvergaderin-
gen zijn overigens ook bewaard ge-
bleven. In het vorige millennium heeft 
ons materiaalbeheer dat al die jaren 
keurig opgeslagen, waarna de secre-
taris het in dit millennium heeft over-
genomen.

Hoe begon het ook al weer? Het eer-
ste wijkblad, dat stamt uit 1978, bevat veel informatie over het ontstaan van 
onze vereniging. In 1978 heeft onze vereniging een doorstart gemaakt. De be-

wonersvereniging Koningshof is opge-
richt op 20 mei 1975. Toentertijd wa-
ren alleen de kopers van 72 premie-
woningen van Reym B.V. hierbij be-
trokken. In oktober 1976 werd aan-
sluiting gezocht bij de overige bewo-
ners van Koningshof. Ook kwamen er 
werkgroepen voor wijkcontact, wijk-
ontwikkeling en kabel-TV. Hoewel er 
vele goede activiteiten ontplooid wer-
den, ontstond er toch de nodige wre-
vel tussen het bestuur en de werk-
groepen. Hierbij speelde o.a. dat het 
bestuur een ‘te dikke vinger in de 
pap’ zou willen hebben bij de werk-

groepen. Mede hierdoor besloot het merendeel van de bestuursleden op te 
stappen en waren er geen opvolgers 
voorhanden. Een overgangscommis-
sie, met o.a. ons erelid Pieter Kuip, is 
toen nagegaan of de vereniging nieuw 
leven ingeblazen kon worden. Dit 
bleek het geval. Hierdoor kon vanaf 
24 april 1978 een nieuw bestuur aan 
de slag gaan. Die datum houden we 
dus aan als startdatum van onze ver-
eniging. Inmiddels zijn we bijna veer-
tig jaar verder en is onze bewoners-
vereniging nog steeds (spring)levend!

Verhalen uit de oude doos

In de beginjaren was er elk jaar wel een 
wijkfeest

Hiervoor werd de parkeergarage in Het Ba-
ken omgebouwd tot een danszaal,

maar ook kon men gezellig bij elkaar zitten 
en de ervaringen in de wijk uitwisselen
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Wat opvalt als je de eerste wijkbladen leest, is dat 
er twee belangrijke onderwerpen waren in die be-
ginjaren, namelijk de Reym-woningen en kabel-TV. 
Het heeft vele jaren geduurd alvorens de kabel-TV 
goed werkte in onze wijk. De affaire met aannemer 
Reym sleepte zich ook jaren voort. Ondanks na-
drukkelijke toezeggingen van Reym kwam er nooit 
antwoord op de vragen en op de ingediende proble-
men. Op een gegeven moment was Reym failliet en 
stopte het overleg met Reym abrupt. Het ging in 
die tijd vooral over de dakconstructie, die niet 
deugde en van betonrot had men toen nog geen 
weet. Nu, veertig jaar verder, weten wij hoe verve-
lend dit voor tal van onze wijkbewoners is geweest 
en welke hoge kosten hiermee gemoeid waren. 
Tientallen huishoudens in onze wijk hebben in het 
begin van dit millennium voor vele duizenden euro’s 
reparaties moeten laten uitvoeren om de vloer te 
verstevigen. Via een wijkactie heeft het bedrijf 
Balm BV uit Vianen toen in tal van huizen een extra 

draagconstructie geplaatst. De oorzaak was dat Reym in deze huizen calcium-
chloride had toegevoegd om de vloeren sneller te laten drogen, om sneller te 
kunnen bouwen. De vraag naar huizen was toen groot. Dit bleek vele jaren later 
helaas desastreus voor de sterkte, of beter gezegd zwakte, van de vloeren.

In de beginjaren van onze vereniging 
werden er heel veel activiteiten geor-
ganiseerd. Zo waren er koffieochten-
den, peuterochtenden, Engelse en 
Franse les, bloemschikken, creatieve 
handvaardigheden, bridge- en klaver-
jasavonden en last but not least veel 
wijkfeesten. Bij wijkfeesten werd de 
parkeergarage in Het Baken mooi ver-
sierd en werd er volop gedanst, zoals 
op de foto’s te zien is. Ook werden er 
zeskamp-achtige spelen en trimlopen 
georganiseerd. De deelname van 
wijkbewoners was altijd groot. Van 1979 t/m 1990 was er elk jaar een wijk-
feest. Daarna zijn wijkfeesten gehouden in 1992, 1996, 2008 en 2013. Zoals u 
al in het voorwoord hebt kunnen lezen, zullen we in 2018 weer een wijkfeest 
organiseren, waarover in de komende wijkbladen meer.

Erik de Goede

PS. Met dank aan familie Donck voor de foto’s.

Er werden zeskamp-achtige 
spelen georganiseerd,

die goed waren voor het wijkgevoel 
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Het is ons ter ore gekomen dat er enige onduidelijkheid is over de precieze 
openings- en sluitingstijden van onze oud papier en karton (OPK) container, die 
staat op het parkeerterrein van Het Baken. Daarom hierbij een stukje om dit te 
verhelderen. Van maandag t/m zaterdag is de OPK-container open van 
9:00 uur tot 18:00 uur. Op zondag beginnen we een uur later en is de OPK-
container open van 10:00 uur tot 18:00 uur. Wij constateren dat de nodige 
personen later dan 18:00 uur of soms eerder dan 9:00 uur het OPK komen 
brengen. Dan heeft u geluk als de container open is. Het is dus belangrijk dat u 
voor 18:00 uur het OPK komt inleveren.

In 2017 hebben we met zijn allen 
weer goed ingezameld. Er is namelijk 
276.000 kg ingezameld, wat een 
nieuw jaarrecord betekent! Ondanks 
de steeds verder gaande digitalisering 
en de daarmee vermindering van het 
volume aan OPK, merken we dit ge-
lukkig niet bij onze papiercontainer. 
Ieder jaar schommelt de OPK-
jaaropbrengst rond de 265.000 kg, 
wat zo’n € 8000,- aan inkomsten op-
levert. Deze inkomsten worden ver-
deeld naar inzet door de betrokken 
verenigingen en scholen. Voor de Tafeltennisvereniging Pijnacker en de bewo-
nersvereniging levert dit zo’n € 3000,- op (3/8-ste deel) en voor de Johan-
nesschool en De Tweemaster zo’n € 1000,- (1/8-ste deel). Daar zijn wij allen 
erg blij mee! Met grote tevredenheid constateren wij dat inwoners van Konings-
hof al decennialang het OPK in onze container deponeren. De toekomst zal uit-
wijzen hoe het te zijner tijd zal gaan als we ook in Koningshof gaan ‘omgekeerd 
inzamelen’. Onze container blijft in elk geval staan, waardoor wij hopen dat u 
nog heel lang het OPK in onze container zal blijven deponeren!

Erik de Goede

Openings- en sluitingstijden van de 
papiercontainer

De papiercontainer wordt elke week 
weer goed gevuld

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 
2018 is het tarief € 27,50 inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten. 
Hierbij ontvangt u een datum voor de uitvoering zodat het schoorsteenvegen 
van meerdere huizen kan worden gecombineerd. Voor een privéafspraak geldt 
een tarief van € 65,00. 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 onderhouds-
contract 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 2018 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 2018 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 91,14 € 105,67

Onderhoudsbeurt € 49,37 € 63,55

Onderhoud mechanisch ventilatie € 28,85 € 29,50
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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 hout, 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



36


