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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
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Voorwoord
Dit jaar bestaat onze bewonersvereniging 40 jaar en wij willen dit met u vieren 
met een groot wijkfeest op zaterdag 8 september 2018! De opening zal om 
15:00 uur zijn en het zal plaatsvinden op en rond het grasveld voor Het Baken. 
Diverse leden van het bestuur van de bewonersvereniging zijn al enige tijd druk 
bezig om een spetterend feestprogramma voor u in elkaar te zetten. Voor jong 
en oud zullen er fantastische activiteiten zijn. Meer hierover in dit wijkblad.

Op tweede paasdag heeft de werkgroep Jeugd de Paashaasspelen 
georganiseerd met tal van leuke paasspelletjes voor de kinderen. Op 4 april 
introduceerde de gemeente Pijnacker-Nootdorp de Buurtknip. Met de Buurtknip 
kan de gemeente een idee met een geldbedrag ondersteunen. De eerste 
Buurtknip is uitgereikt aan onze wijkbewoner Aike Zeewuster voor het opzetten 
van een Autisme café met de naam Auticafé Pijnacker.  Op 26 april is aan Piet 
Hoogland een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Piet is al zeer veel jaren 
een actieve vrijwilliger in onze bewonersvereniging. Wij feliciteren hem van 
harte met deze onderscheiding. Op 4 mei hebben wij afscheid genomen van de 
drie oud-wethouders Jaap van Staalduine, Piet Melzer en Bob van der Deijl. 
Onze nieuwe wijkwethouder is Peter Hennevanger.

Onlangs maakte een wijkbewoonster ons erop attent dat Zevenblad en de 
Japanse duizendknoop in onze wijk groeit. Zevenblad is een vaste plant die 
groeit op beschaduwde plaatsen in heggen en tuinen en is een zeer 
hardnekkige onkruid. De Japanse duizendknoop is een diep wortelende plant 
met holle stengels. De Japanse duizendknoop is moeilijk te verwijderen en 
wordt gevreesd door zijn sterke groeikracht. De plekken waar deze planten 
waargenomen zijn is aan de Regge, het Volkerak en bij de Hofzicht-
Eikenduinen. Ook hierover vindt u in het wijkblad een stukje. Als u deze planten 
aantreft, kunt u het beste contact opnemen met Meldpunt Leefomgeving van de 
gemeente.

Ik wens u een mooie zomer en wij zien u graag op ons wijkfeest op 
8 september!

Herman Stikkel
Voorzitter

ZevenbladJapanse duizendknoop
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Het is feest! In 2018 bestaat onze Bewonersvereniging 40 jaar en dat willen wij 
samen met u vieren tijdens het wijkfeest op zaterdag 8 september 2018. Het 
belooft een groot spektakel te worden! Wij zullen zorgen voor diverse 
spectaculaire attracties (waaronder een gigantisch luchtkussen), live muziek, 
vertier voor de kleintjes, een crea-markt en een kleedjesmarkt (rommelmarkt). 
Daarnaast zal er horeca aanwezig zijn voor een hapje en een drankje. Als klap 
op de vuurpijl zullen we het archief induiken om u een indruk te geven van alle 
hoogtepunten van 40 jaar Bewonersvereniging Koningshof.

U komt toch ook?

Het feest zal plaatsvinden op en rond het grasveld voor sporthal ‘Het Baken’. 
Om 15:00 uur zal het feest officieel geopend worden. Daarna kunt u tot 20:00 
uur gezellig met ons mee feesten.

Let op: wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om op de crea-markt te 
staan, om hun waren te tonen en verkopen. Er zijn enkele kramen beschikbaar. 
Dus heeft u een leuke hobby of kunt u lekker koken of bakken? Geef u dan vóór 
1 augustus 2018 op, door een mail te sturen naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl. Dit geldt natuurlijk ook voor de wijkgenoten (volwassenen of 
kinderen) die graag op de kleedjesmarkt (rommelmarkt) willen zitten. Ook 
daarvoor kunt u een mail sturen naar bovenstaand adres. Wij reserveren dan 
een plekje waar uw kleedje kan liggen.

Ten slotte hebben wij nog uw hulp nodig. Heeft u nog leuke foto’s of mooie 
verhalen binnen het thema ‘40 jaar Bewonersvereniging Koningshof’, dan 
zouden wij die graag willen ontvangen! U kunt ze naar ons opsturen via secre-
tariaat@wijk-koningshof.nl, graag vóór 1 augustus 2018. Wij proberen om alle 
bijdragen een mooi plekje te geven in onze speciale ‘nostalgische’ hoek.

Het bestuur

U komt toch ook? 
Lustrumfeest op 8 september!!
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Wijkontwikkeling

Gemeente, projectontwikkelaars en de woningbouwvereniging Rondom Wonen 
houden de vaart erin bij het ontwikkelen van de plannen voor de nieuwe wijk 
Tuindershof. Op 4 juni jl. was er 
een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden waar de opgestelde 
gebiedsvisie werd gepresenteerd. 
Deze kreeg een positief onthaal. 
Wanneer dat binnenkort ook in de 
gemeenteraad het geval is, wordt 
de volgende stap het wijzigen van 
het bestemmingsplan voor dit ge-
bied. Het is nog steeds het streven 
dat in het laatste kwartaal van 
2019 met de bouw van de 590 
woningen wordt begonnen.

Wie meer wil weten over de plan-
nen voor Tuindershof kan daarover 
veel informatie vinden op de web-
site van de gemeente: 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/wonen-en-leven/tonen-op-wonen-en-leven/
nieuwbouwproject-tuindershof.htm 

In onze wijk zijn er op verschillende plaatsen speelterreintjes voor kleine en 
wat grotere kinderen. Bij de herinrichting van de wijk worden deze niet verge-
ten en voorzien van nieuwe – en vaak best spannende – speeltoestellen.

Wanneer het om openbaar gebied gaat is de gemeente duidelijk verantwoorde-
lijk voor het onderhoud van het terreintje. Op tenminste één plaats in onze wijk 
is woningbouwvereniging Rondom Wonen echter eigenaar van de grond en dus 
verantwoordelijk. Dat is het terreintje tussen Volkerak en Rivierenlaan.

Rondom Wonen vindt dat niet langer een plezierig bezit en heeft laten weten 
graag van het beheer en de financiële lasten daarvan af te willen. Daarbij is 
onze vereniging gepolst of deze het terreintje ‘om niet’ zou willen verwerven en 
vervolgens het beheer verzorgen. Dat lijkt ons niet zo’n goed idee. Het ligt 
meer voor de hand dat Rondom Wonen (opnieuw) met de direct omwonenden 
(huurders) bespreekt welke wensen er zijn voor een optimale benutting van het 
terreintje. En in samenhang daarmee hoe dan het beheer het beste kan worden 
georganiseerd.

De gemeente heeft laten weten dat er na de zomervakantie een bijeenkomst 
met bewoners komt over de fasen 7 en 8 van de herinrichting van onze wijk. Er 
zal dan nog geen voorlopig schetsontwerp op tafel liggen. Het is de bedoeling 
van de gemeente om daaraan voorafgaand bij bewoners te peilen welke wen-
sen er leven. Zij kunnen zich daarbij laten inspireren door wat in de voorgaande 
zes fasen is gerealiseerd.

Steven Duursma en Paul van Winden

Ontwerp van de nieuwe wijk Tuindershof
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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 sleutelhanger met ledlampje en 
met ons logo erop. Na ontvangst van dit wijkblad heeft u 
nog een week de tijd om uw contributie te voldoen, waar-
mee u de ontvangst van uw gadget veilig stelt. Kort daarna 
brengen onze bezorgers de gadgets bij iedereen die op tijd 
heeft betaald en de herinneringsverzoeken bij de leden die 
nog niet hebben betaald. Binnen twee maanden na het be-
taalverzoek in het wijkblad van maart 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?

Ik heb een betaling van dhr. PJL van Iperen en mevr. AM 
Schouten-van Iperen ontvangen, maar in de omschrijving 
stond er helaas geen adres bij. Dus ik kan u niet koppelen. 
Wilt u uw adres naar mij (ledenadministratie@wijk-
koningshof.nl) e-mailen? Dan ontvangt u ook een gadget.

Als u geen lid meer wilt zijn neemt u dan alstublieft de 
moeite om dit 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 opzeg-
gen. 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 
2018 te voldoen.

Bedrag: 10 euro

Gironummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Gadget in 2018 
voor alle leden die op tijd betalen
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Op Tweede Paasdag, 2 april, hebben we in onze 
wijk weer de paashaasspelen georganiseerd. 
Omdat door een technische fout het wijkblad was 
vertraagd, waren er maar weinig kinderen 
aanwezig. In overleg met de Paashaas hebben we 
toch besloten om het door te laten gaan.

Niet alleen de kinderen maar ook hun ouders en 
opa en oma vonden het heel leuk en gezellig.

De paashaasspelen bestonden uit verschillende 
spelletjes. Zo konden de kinderen paashaas 
zaklopen, paaseieren poepen, paaseieren gooien en 
was er een paaseierenrace. Ook moesten de 
kinderen een woord zoeken. De letters stonden op 
verstopte paaseieren en ieder kind kreeg een 
gekleurd paasei om de letters te tellen.

Koninklijke onderscheiding Piet Hoogland

Op 26 april jl. heeft onze wijkbewoner Piet Hoogland een 
Koninklijke onderscheiding ontvangen. Piet heeft deze 
onderscheiding ontvangen vanwege zijn activiteiten als 
vrijwilliger en bestuurslid bij onder andere de bewoners-
vereniging Koningshof, de voormalige Hervormde ge-
meente van Pijnacker en Delfgauw, de Protestantse Kerk 
in Pijnacker-Delfgauw en de Stichting Algemene Be-
graafplaats Sint Janshof in Pijnacker-Nootdorp. Dit is 
een indrukwekkende lijst!

Vanaf het begin van onze bewonersvereniging (1978) 
was Piet actief in de werkgroep wijkontwikkeling. Er 
speelden toen veel zaken, de huizen waren net gebouwd 
en er waren veel problemen met de aannemer. Dit was 
overigens een belangrijke reden om een bewonersver-
eniging te starten. Hierdoor konden de bewoners geza-
menlijk optrekken tegen deze aannemer. Vanaf 1980 werd hij ook secretaris. In 
1981 wisselde hij deze twee functies in voor het penningmeesterschap van on-
ze vereniging wat hij van 1981 tot 1993, dertien jaar, heeft uitgevoerd! Van 
2001 tot 2011 was hij kascommissielid. In 2018 is Piet weer toegetreden tot de 
kascommissie. Hieruit blijkt dat Piet in ons bijna 40-jarig bestaan één van de 
actiefste vrijwilligers is geweest en nog steeds is!

Piet, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke onderscheiding!

Het bestuur

Paashaasspelen 2018

De Paashaas in aktie
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Winnaars van de paashaasspelen zijn:

 Eerste prijs + gouden ei: Thijs

 Tweede prijs: Nyve

 Derde prijs: Tygo

 Vierde prijs: Izzy

Volgen jaar zijn er weer de Paashaasspelen en we hopen dat er dan meer 
kinderen aanwezig zijn.

Zet het alvast in je agenda, op de kalender en in de telefoon van pappa en 
mamma, de Paashaasspelen van 2019 zijn op 22 april.

Werkgroep jeugd

Eierenrace

Eierenpoepen

Zaklopen

Letters zoekenPaaseieren zoeken

De prijswinnaars 
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Interview met José Westerhoff

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. Omdat we in 2018 ons 40 jarig 
bestaan vieren, willen wij dit jaar ook bestuursleden 
uit de beginperiode interviewen. Als eerste zijn wij 
uitgekomen bij José Westerhoff die in de begin-
periode langdurig bij onze bewonersvereniging be-
trokken is geweest.

Kunt u uzelf kort even voorstellen?

Ik ben José Westerhoff en ben getrouwd met Lieuwe 
Westerhoff. Wij wonen sinds 1978 in Koningshof. We 
hebben twee kinderen én twee kleinkinderen, die 
allemaal ook in Koningshof wonen.

Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Tijdens mijn studententijd had ik 
een bijbaantje bij het bekende Tuschinski theater. Ik heb in Amsterdam een 
studie Frans afgerond, en heb later via zelfstudie mijn papieren voor de Engelse 
taal behaald.

Hoe bent u in Pijnacker terecht gekomen?

Na onze tijd in Amsterdam hebben we in diverse plaatsen in Nederland 
gewoond. Uiteindelijk kwamen we in Pijnacker terecht. In 1978 kochten we ons 
huis op de Geerbron, dat toen twee jaar oud was. Het idee was om vanuit dat 
huis verder te zoeken naar ons perfecte plekje, maar we waren zo dol op ons 
huis dat we nooit meer weg zijn gegaan! Het is heerlijk ruim en de wijk is ook 
ontzettend fijn.

Kunt u wat vertellen over het ontstaan van de Bewonersvereniging?

Vlak voordat wij hier kwamen wonen, was er in 1976 een vereniging van 
huiseigenaren opgezet in de wijk. Dit was voornamelijk voor het gezamenlijk 

aanschaffen van materialen. De 
vereniging van huiseigenaren is 
echter al vrij snel opgeheven, 
omdat er onenigheid ontstond. 
Na verloop van tijd ontstond er 
binnen de wijk vraag naar meer 
sociale contacten. Hieruit is 
toen de Bewonersvereniging 
Koningshof ontstaan. Zeker in 
de beginjaren was dit een zeer 
actieve vereniging, met veel 
vrijwilligers en heel veel 
activiteiten.

één van de eerste wijkfeesten: 
Adje Bos en Lieuwe Westerhoff aan het spinnen
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Welke functies heeft u bij de bewonersvereniging bekleed?

Ik ben al heel snel actief geworden in de werkgroep wijkcontact. De gemeente 
had net sporthal het Baken opgeleverd, en vroeg de bewonersvereniging of zij 
activiteiten in het Baken wilde organiseren, om zo de sporthal wat meer te pro-
moten. Tijdens het openingsfeest van het Baken stonden we klaar met een 
kraampje. En in de jaren die volgden hebben wij vele avonden gevuld met cur-
sussen Frans, Engels, bloemschikken, origami, yoga, en nog veel meer. Ik heb 

zelf jarenlang de cursus Engels verzorgd, 
en ben een kleine 20 jaar in de werk-
groep wijkcontact actief geweest. In 
1984 zocht het bestuur van de vereniging 
een nieuwe voorzitter. Dat leek mij wel 
leuk en dus heb ik me kandidaat gesteld. 
Ik ben van 1984 tot 1991 voorzitter ge-
weest, wat ik altijd met veel plezier heb 
gedaan. Mijn man Lieuwe is overigens 
ook jaren actief geweest in de feestcom-
missie van de vereniging.

Wat maakte het zo leuk? Waarom 
heeft u dit zo lang gedaan?

De mensen van de Bewonersvereniging 
werden al snel een hechte 
vriendengroep. Een aantal zeer actieve 
bestuursleden van het eerste uur (Frits 
Gossens, Pieter Kuip en Piet Hoogland) 
woonden vlakbij op de Groendaal. 
Iedereen in de wijk was nieuw en was op 
zoek naar nieuwe contacten, en die 
vonden we bij de Bewonersvereniging. In 
de eerste tien jaar was er jaarlijks een 
wijkfeest. Dat waren grote feesten met 

soms wel 250 gasten. Er waren hapjes en spelletjes overdag, en ’s avonds live 
muziek waarop gedanst werd. Die spelletjes werden grotendeels door onszelf 
gemaakt. Veel werk is toen verricht door Leo Donck, die samen met Aad Welbie 
het materiaalbeheer in gang heeft gezet.

U woont al lang in de wijk. Is de wijk door de jaren heen veranderd?

Naarmate de wijk langer bestaat, is de Bewonersvereniging ook minder 
noodzakelijk geworden. Alle voorzieningen zijn op een bepaald moment 
aanwezig, mensen zijn gesetteld en hebben minder behoefte aan nieuwe 
contacten, en bewoners vergrijzen en worden minder actief. Dat zie je terug in 
het activiteitenaanbod van de vereniging. Er wordt minder georganiseerd en er 
zijn minder vrijwilligers. Desalniettemin heeft de vereniging nog steeds een 
belangrijke functie in de wijk! Het brengt bewoners samen en kan onze wijk 
vertegenwoordigen naar de gemeente toe. Zo zijn bijvoorbeeld het 
materiaalbeheer, het wijkcontact, de wijkontwikkeling en het wijkfeest 
belangrijke onderdelen die na veertig jaar nog steeds door de vereniging 
aangeboden worden.

Een wijkfeest in begin jaren 80, José als 
voorzitter, met Edwin Feenstra
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Heeft u hobby’s of doet u aan sport?

Ik houd van zwemmen en piano spelen. Verder ben ik dol op honden. We 
hebben er zelf al verschillende gehad, en hebben er nu nog één. Tijdens de 
vakantie gaan we graag naar Frankrijk, waar we al heel lang een tweede huis 
hebben. Omdat we inmiddels met pensioen zijn, kunnen we daar nu meerdere 
maanden per jaar verblijven.

Kunt u verder nog iets leuks/interessants over de wijk vertellen? 

Ik vind Koningshof nog steeds een heerlijke wijk. Het is er zo gezellig. We heb-
ben ook een hele fijne buurt, waar nog elk jaar een buurtbarbecue wordt geor-
ganiseerd. Zoals gezegd zijn we ook nog steeds erg gelukkig met ons huis. Dus 
voorlopig willen we hier nog niet weg! 

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Ook in 2018 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. Op 7 februari is de eerste cursusavond geweest en op 
donderdagavond 6 september zal de tweede cursusavond zijn van 19:30-22:00 
uur in de vergaderruimte van Het 
Baken. Op één avond leert u te 
reanimeren en een Automatisch 
Externe Defibrillator (AED) te 
gebruiken. De cursus zal gegeven 
worden door ons bestuurslid Sylvia 
van Reenen, die namens ‘Star EHBO’ 
deze cursusavond zal verzorgen.

Personen die eerder deze cursus 
gevolgd hebben, worden door 
deelname 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 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.

Als bewonersvereniging hebben wij het cursusgeld 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 herhaling 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.

Het Bestuur

Cursusavond ‘AED en reanimatie’ 
op 6 september

Sylvia “at work”
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Jongeren met autisme (ASS) kunnen moeite hebben met sociale omgang met 
leeftijdsgenoten. Toch hebben deze jongeren, net als jongeren zonder autisme, 
wel behoefte aan sociaal contact. Deelnemen aan een hobbyclub of een regulier 
café bezoeken lukt echter niet altijd, doordat jongeren met ASS overprikkeld 
kunnen raken door te veel drukte, harde geluiden en fel licht. Het resultaat kan 
zijn dat jongeren met ASS vaak hun vrije tijd alleen in hun kamer achter hun 
computer doorbrengen.

Aike Zeewuster wilde graag een ontmoetingsplek creëren voor jongeren met 
ASS om samen te gamen, een online Play Trading Card Game (TCG) te doen, te 
schaken, darten of gewoon te kletsen. Hij heeft 
daartoe het Auticafé Pijnacker opgericht met 
behulp van subsidie van de Buurtknip. Dit is 
een nieuwe subsidieregeling voor inwoners van 
de gemeente Pijnacker-Nootdorp die bedoeld is 
voor het organiseren van activiteiten op het 
gebied van sociale ontmoeting, zorg en gezond-
heid, kunst en cultuur, veiligheid, groen en bui-
tenruimte, sport en spel. Hierdoor kan Aike elke 
drie weken in het Auticafé Pijnacker een avond 
voor jongeren met ASS organiseren in het café 
van Het Baken.

Alle jongeren met ASS uit onze gemeente zijn 
van harte welkom bij het Auticafé. De leeftijd 
van de deelnemers loopt uiteen van 10 jaar tot 
23 jaar. Er wordt geen alcohol geschonken. Er 
is geen harde muziek en er is geen fel licht. 
Vanuit de organisatie zorgen we voor schaak-/
damborden, een Wii, dominostenen en dartpijl-
tjes. De deelnemers mogen natuurlijk ook zelf 
bordspellen meenemen. Op verzoek kan er 
naar films gekeken worden.

Als ouders graag in de buurt willen blijven, dan kan dat. Er wordt, naast de 
ruimte waar de jongeren zitten, een zitje gemaakt. Daar komt ook een plekje 
voor jongeren die even alleen willen zijn.

De eerste bijeenkomst vond plaats op vrijdag 1 juni. In een volgende editie van 
dit wijkblad laten we weten hoe de avond verlopen is. De volgende bijeenkomst 
is op vrijdag 22 juni van 19.00 uur tot 22.00 uur. De data na de zomervakantie 
zijn nog niet bekend. Toegang en consumpties voor de jongeren zijn gratis.

We proberen het Auticafé Pijnacker één keer per drie weken op vrijdagavond te 
houden. Daarnaast willen we, in samenwerking met Stichting Jeugd- en Jonge-
renwerk, enkele uitjes organiseren als de jongeren daar zin in hebben. Ook 
kunnen er, als daar belangstelling voor is, informatiebijeenkomsten voor ouders 
worden georganiseerd. In de schoolvakanties zal er geen Auticafé zijn.

Jongeren met ASS kunnen zich aanmelden via auticafepijnacker@gmail.com. 
Voor meer informatie en sfeerfoto’s zie onze site www.auticafepijnacker.nl.

Ingrid Zeewuster

Auticafé Pijnacker

Uitreiking Buurtknip door 
wethouder Jaap van Staalduine 
aan Aike Zeewuster 
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Nadat op 29 mei de wijkschouw op het laatste moment was afgelast vanwege 
dreigende weersomstandigheden met ‘code oranje’, is de wijkschouw op 6 juni 
alsnog doorgegaan. Dit was de eerste wijkschouw met onze nieuwe wijkmana-
ger Peter van der Sman. Bij de wijkschouw inventariseert de wijkmanager met 

bewoners en met de bewo-
nersvereniging de verbeter-
punten voor de leefbaar-
heid in de wijk. Tijdens de 
wandeling door de wijk 
worden deze punten beke-
ken en vervolgens door de 
wijkmanager genoteerd en 
gefotografeerd.

Wij zijn blij met het groen 
in onze wijk. Die blijdschap 
wordt echter een flink ge-
deelte van het jaar behoor-
lijk getemperd vanwege het 
minimale onderhoud door 
de gemeente. Onkruid tiert 

daardoor welig en niet alleen in de perken maar ook op de bestrating. Je krijgt 
dan het beeld van een verwaarloosde boel. Tijdens de wijkschouw werd daar op 
verschillende plaatsen op gewezen met als conclusie dat de gemeente bereid 
moet zijn om meer aan onderhoud te doen.

Op twee plaatsen in onze wijk ligt er behalve voor 
de gemeente ook een taak voor de bewoners. In 

de Rivierenlaan is de 
ruimte op trottoirs 
door begroeiing van-
uit tuinen en langs 
de weg soms zo ver-
nauwd dat je aan 
smalle 
‘olifantenpaadjes’ 
moet denken. Voor 
kinderwagens, rolla-
tors en scootmobie-
len is de doorgang 
dan te smal gewor-
den.

Verslag van de wijkschouw

De deelnemers aan de wijkschouw

Te smalle doorgang voor 
kinderwagens, rollators en 
scootmobielen

Olifantenpaadjes aan de 
Rivierenlaan
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Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit 
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aandacht 
aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft over 
deze onderwerpen kenbaar te maken aan Meldpunt Leefomgeving van de ge-
meente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder uw 
meldingen indienen.

Gevaarlijk vonden we de situatie bij de doorgang 
van de Bergse Maas naar het bruggetje richting 
Europalaan. Overhangende struiken benemen het 
uitzicht voor fietsers die elkaar tegenkomen in de 
haakse bochten.

Tijdens de wijkschouw kwamen we ook een aantal 
keren al manshoge exemplaren tegen van de Ja-
panse duizendknoop. De gemeente ‘studeert op 
maatregelen’ tegen deze exotische woekeraar. De 
deelnemers aan de wijkschouw proeven in deze 
woorden te weinig gevoel voor urgentie. Vooral 
wanneer je weet dat men van Amersfoort tot Ant-
werpen al achter de feiten aanloopt bij het bestrij-
den van deze plant 
(zie elders in dit 
wijkblad meer over 
de Japanse duizend-
knoop).

Los van de wijk-
schouw kunnen via 
Meldpunt Leefomge-

ving (https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/
meldpunt-leefomgeving.htm) ook veel zaken aan-
gemeld worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld 
bestrating, groen, overlast, zwerfvuil, enzovoort.

Steven Duursma en Herman Stikkel

Gevaarlijke situatie bij de door-
gang van de Bergse Maas naar 
het bruggetje richting Europa-
laan 

De Japanse duizendknoop
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Op 25 maart is voor de 37ste keer om de Koningshof volleybalbokaal gestreden. 
Acht teams namen het in Het Baken tegen elkaar op, waarbij vooral op een ge-
zellige manier met elkaar de strijd werd aangegaan. Veel team waren aan el-
kaar gewaagd, waardoor er veel spannende wedstrijden waren. Dit bleek ook 

uit de uitslag, waarbij er weinig ver-
schil was tussen de teams op de 
tweede t/m de zevende plaats. Naast 
teams die al heel lang meedoen, zoals 
Wispex 1 en 2, het Dream team, het 
Baken en Koningshof, was het leuk 
om te zien dat er voor het eerst een 
jeugdploeg van de volleybalvereniging 
DEO uit Nootdorp meedeed. Dit mei-
denteam had erg veel plezier, wat ook 
bleek uit het vele lawaai dat zij na elk 
gewonnen punt produceerden.

De uitslag was:

1 Ken net 13 punten

2 Koningshof 8 punten

3 Power peppers 7,5 punten

4/5 Wispex 2 6,5 punten

4/5 Wispex 1 6,5 punten

6 DEO meiden 5,5 punten

7 Het Baken 5 punten

8 Dream team 2 punten

Het team ‘Ken net’ dat vorig jaar al 
gewonnen had, bleek ook dit jaar op-
permachtig. Ons eigen Koningshof 
team eindigde als tweede. Zo hoog 
waren wij nog nooit geëindigd! Dit 
was natuurlijk erg leuk voor ons, 
maar dit was bijzaak. Het ging om het 
(speel)plezier en dat was bij alle 
teams volop aanwezig! De ook dit jaar 
vlekkeloze organisatie was in handen 
van Wim en Angela van Wijk en Hans 
Dekker.

Erik de Goede

Koningshof volleybaltoernooi

Impressie van volleybaltoernooi
Foto: Hans Dekker

DEO meiden in actie
Foto: Hans Dekker

Het Baken in actie tegen de Power peppers
Foto: Hans Dekker
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De Japanse duizendknoop (Fallopia 
japonica) is een snel groeiende 
uitheemse plantensoort die stengels 
maakt die in een groeiseizoen 
gemakkelijk 2 tot 3 meter groot worden. 
De stengels bestaan uit holle 
compartimenten en lijken enigszins op 
die van bamboe. De Japanse 
duizendknoop is wereldwijd uitgeroepen 
tot één van de grootste bedreigingen 
voor de natuur en infra-structuur. In 
Nederland waarschuwen experts voor 
enorme schadeposten. De plant heeft 
ook onder de grond een enorme 
groeisnelheid. Om de 10 cm komen uit 
de wortelstokken nieuwe scheuten 
tevoorschijn, die meters hoog kunnen 
worden en daarmee alle licht van de 
bodem wegnemen. Door zijn enorme 
groeikracht, zowel boven als onder de 
grond, verdringt de Japanse duizend-
knoop andere planten en veroorzaakt 
schade aan fietspaden, asfaltwegen en 

de funderingen van woningen en andere 
gebouwen.

Wat kunnen wij in onze wijk hieraan 
doen? Vroegtijdig verwijderen is 
belangrijk. Uitgraven van de wortels is 
een mogelijkheid maar omdat deze zeer 
diep kunnen liggen (3 á 4 meter) is dit 
bijna niet te doen. Het kleinste stukje 
kan weer uitgroeien tot een nieuwe 
plant. Zo dicht mogelijk bij de grond 
maaien en dit om de twee tot vier weken 
herhalen totdat de plant uitgeput raakt. 
Het maaiafval moet u weggooien als 
restafval. Deponeren in de GFT-container 
is absoluut niet aan te raden, omdat de 
plant zich via het GFT verder kan 
verspreiden. Wanneer de plant bij u of in 
de openbare ruimte voorkomt, kunt u 
een melding doen bij het Meldpunt 
Leefomgeving van onze gemeente. De 
gemeente vindt het belangrijk om te 
weten waar deze plant voorkomt.

Japanse duizendknoop 
kunnen wij er wat aan doen?

Japanse duizendknoop 

Japanse duizendknoop 
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Impressie vrijwilligersavond

Op zaterdagavond 24 maart was onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Deze keer 
was de keuze gevallen op onze adverteerder ‘Tout le Monde’, wat niet voor het 
eerst was. Meer dan dertig vrijwillig(st)ers waaronder ook enkele 
wijktoezichthouders waren aanwezig om in ongedwongen sfeer, onder het genot 
van een hapje en een drankje met elkaar te praten.

Deze keer was er geen sportieve 
activiteit, zoals vorig jaar met het jeu 
de boulen bij Folâtre, maar werden de 
hersenen aan het werk gezet. 
Penningmeester Marijke Tetteroo had 
een leuke pubquiz gemaakt met een 
gevarieerde lijst van vragen, zoals: 
Wat is de voornaam van onze 
burgemeester? Over welke dieren 
ging de excursie in onze wijk van 
september 2017? Welk beroep oefent 
deze man uit “Geer. S. Zwanlas”? 
Hoeveel jaar bestaat de bewonersvereniging dit jaar? Tot onze verrassing wist 
lang niet iedere vrijwillig(st)er dat wij in 2018 veertig jaar bestaan. Na het 
lezen van dit wijkblad zal iedereen dit hopelijk wel weten, omdat wij in dit 
wijkblad veel aandacht hieraan besteden. De antwoorden op de andere drie 
quizvragen zijn: Francisca Ravenstein, vleermuizen en glazenwasser.

De winnaars van de pubquiz waren:

1 Yvonne de Weger

2 Matthijs de Boer

3 Sylvia van Reenen

Het bestuur

Impressie vrijwilligersavond

De prijswinnaars van de pubquiz

Bij de wijkschouw van 6 juni jl. is dit onderwerp ook aan de orde gekomen. Het 
onkruid komt op meer plaatsen in de gemeente voor en wordt meestal vrijwel 
direct boven de grond weggehaald. Daarom valt het meestal niet op. De 
gemeente heeft op dit moment nog geen beleid m.b.t. de Japanse 
duizendknoop en is hierover aan het nadenken.

Voor dit stuk hebben we de volgende bron geraadpleegd: 
https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm

Herman Stikkel
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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 € 75,00

Vier op een rij € 10,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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