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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
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Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Website
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Steven Duursma (3696810)
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Voorwoord
Bij het verschijnen van dit wijkblad ligt de zeer hete en droge zomer van 2018 
achter ons. Vele records zijn gebroken. Men spreekt van de warmste zomer in 
drie eeuwen. Men verwacht in de toekomst meer warme en droge zomers. Het 
blijft aangenaam om in zo’n groene wijk als het Koningshof te wonen waar veel 
bomen voor verkoeling zorgen.

In augustus heb ik een gesprek gehad met twee studenten van de 
Politieacademie in Ypenburg. Deze studenten volgen een niveau 4 opleiding 
voor allround politiemedewerker. In het laatste theoretische blok van hun studie 
zijn zij bezig met een gemeenschappelijk veiligheidsplan voor de wijk 
Koningshof. In dit plan willen zij de woninginbraken en de inbraken in schuur 
en/of garage aanpakken. Met name in de donkere dagen van het jaar is er, 
vooral in onze wijk, een toename in het aantal inbraken. De 
bewonersvereniging is samen met de studenten en het team ‘Handhaving en 
Veiligheid’ van de gemeente in contact om informatie uit te wisselen. Later dit 
jaar zullen wij dit Veiligheidsplan aan u presenteren. 

Op zaterdag 8 september 2018 
hebben wij ons 40-jarig bestaan 
gevierd met een groot 
Koningshoffeest. Voor ouders en 
kinderen waren er veel 
activiteiten. Voor het Baken waren 
er diverse muziekoptredens van 
muziekschool Rootz, Northeast 
Bound, Triple Fun en Afrodite. 
Afsluiter van de avond was 
Southend68. Alle groepen hadden 
een binding met onze wijk 
Koningshof. Wij kijken terug op 
een zeer geslaagd Koningshoffeest en danken de vele vrijwilligers die hieraan 
hebben bijgedragen. In dit wijkblad vindt u een impressie van het wijkfeest.

Op 25 oktober organiseert de werkgroep ‘Jeugd’ het Trick-or-Treat feest, 
waarmee met het treintje voor de kinderen t/m 8 jaar door de wijk gereden zal 
worden. Op 27 oktober is er de Halloween griezeltocht voor de oudere 
kinderen. De werkgroep ‘Jeugd’ is al druk met de voorbereidingen bezig, 
waarover u in dit wijkblad meer kunt lezen.

Ik wens u een heel fijn najaar en vergeet niet het griezelbos te bezoeken in 
oktober!

Herman Stikkel
Voorzitter

Impressie van het zeer geslaagde wijkfeest
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Impressie van Koningshof-wijkfeest

Op zaterdag 8 september was het eindelijk weer 
zover. Na ons 35-jarig jubileum in 2013 gevierd te 
hebben, was het weer hoog tijd voor een feestje! 
Ons 
40-jarig bestaan wilden wij natuurlijk niet onge-
merkt voorbij laten gaan! Het Koningshof-wijkfeest 
werd officieel geopend door voorzitter Herman Stik-
kel en wijkwethouder Peter Hennevanger, die loven-
de woorden sprak over de vele activiteiten die in 
Koningshof plaatsvinden. Bij de opening werd een 
grote sky dancer de lucht ingeblazen. Wijkmanager 

Peter van der Sman 
was ook aanwezig.

Op het grasveld voor 
Het Baken was er 
een gevarieerd pro-
gramma voor jong 
en oud. De meest 
opvallende attractie 
was een elf meter hoge stormbaan van Axitraxi 
(www.axitraxi.nl), die dan ook erg in trek was bij 
de jeugd. Voor de allerkleinsten was er een klein 
springkussen. Voor de kinderen was er van alles 
te doen. Er waren ‘magformers’ en ‘clicformers’, 
waarmee mooie bouwsels in elkaar geklikt kon-
den worden! Dit werd verzorgd door Gaaf Ver-
huur (www.gaafverhuur.nl). Er was een schmink-
hoek van toneelvereniging ’t Speeltoneel 
(www.speeltoneel.nl) en een knutselhoek van 
Kids Event (kids-event.nl). In de knutselhoek 

konden de kinderen ook cupcakes versieren, en er waren ballonvouwers van Es-
thertainment (www.esthertainment.nl ). Alle activiteiten waren een groot succes!

De organisatie van het wijkfeest had bedacht om gezamenlijk met alle bezoe-
kers iets te ‘maken’ tijdens het wijkfeest dat als aandenken in de wijk neerge-
zet kan worden. Daarom kon er een 
spandoek beschilderd worden. Vooraf-
gaande aan het wijkfeest was er door 
‘Twan de Vos Art en Workshops’ 
(www.twandevos.nl) een ontwerp ge-
maakt, bestaande uit een afbeelding van 
Het Baken, het logo van de bewoners-
vereniging en een brug uit de wijk. Er 
werd door jong en oud volop geschilderd 
op het spandoek, dat binnenkort ergens 
op de Rivierenlaan zal worden bevestigd.

Bij de opening werd een grote 
sky dancer de lucht in geblazen

Voorzitter Herman Stikkel en 
wijkwethouder Peter Henne-
vanger openden het feest

Alle bezoekers konden schilderen aan het 
spandoek van de wijk
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Wist u dat Koningshof ook heel crea-
tief is? Op de hobbymarkt werden 
mooie creaties getoond en verkocht. 
Van zelfgehaakte beestjes, poppen-
kleding, keramieken beren tot over-
heerlijke eigengemaakte Indonesische 
hapjes. Om even stil te staan bij 40 
jaar bewonersvereniging Koningshof, 
was er een groot beeldscherm met 
veel foto’s uit met name de beginja-
ren van Koningshof. In de beginjaren 
werd er elk jaar een wijkfeest georga-
niseerd, waaraan honderden wijkbe-
woners deelnamen en tot in de vroe-
ge uurtjes gedanst werd in de par-
keergarage van Het Baken.

Voor Het Baken waren er tal van muziekoptredens en was er gelegenheid tot 
een hapje en een drankje. Met behulp van muziekschool Rootz van wijkbewoner 
Guus Jochems (www.rootzmuziekschool.nl) was een veelzijdig muzikaal pro-
gramma samengesteld. De muziek begon met een optreden van de band Nor-
theast Bound uit Delft (nl-nl.facebook.com/northeastbound5). Toen zat de stem-
ming er al meteen in! Hans van der Blom trad op met zijn Afrodite-ensemble. 
Net zoals in 2013, trad TripleFun (www.facebook.com/TripleFunMusic/) – be-

staande uit Linda Dijkstra, Liesbeth 
Bergen en Tjapko de Heus – ook deze 
keer op. Binkhorst9 is een zeer goede 
band, waarin Guus Jochems zelf op-
trad als drummer. Southend68 
(www.southend68.nl) zorgde voor een 
knallende uitsmijter aan het einde van 
het wijkfeest, zoals zij dat ook in 2013 
hadden gedaan!

In het begin waren er enkele regen-
druppels, maar het weer knapte ge-
lukkig op. Het was gezellig druk op 

het Koningshoffeest, met veel kinderen en ook veel volwassenen. Iedereen ver-
maakte zich volop! Dat was precies waarop de organisatoren gehoopt hadden. 
De organisatie van het Koningshof-wijkfeest was in handen van Paul Geluk, An-
ne-Jette van den Hof, Matthijs de Boer, Marijke Tetteroo, Herman Stikkel en Erik 
de Goede. Daarnaast ook veel dank aan alle andere vrijwilligers die geholpen 
hebben! Het was een flinke klus, maar dat hebben de organisatoren met veel 
plezier gedaan. Het geeft extra veel voldoening als blijkt dat zo veel kinderen en 
volwassenen van het Koningshof-wijkfeest genoten hebben!

Op de volgende pagina een foto-impressie van het feest!

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Creatieve bewoners van Koningshof toonden 
hun creaties

Het Afrodite-ensemble 



10 www.wijk-koningshof.nl 11

Twee zaken die in vorige afleveringen van deze rubriek al aandacht kregen, zijn 
nu afgerond of gaan concreet van start. Ten eerste zijn op de voetpaden rond-
om de scholen de borden geplaatst met ‘fietsen als gast toegestaan’. Het woord 
‘gast’ brengt tot uitdrukking dat de fietsers zich netjes en voorzichtig moeten 
gedragen, wanneer ze gebruik maken van het voetgangersdomein. Goed ook 
om vast te stellen dat de gastvrijheid alleen geldt voor fietsen en dus niet voor 
bromfietsen en scooters. Verderop in dit wijkblad staat daar meer over. Wij zijn 
nieuwsgierig hoe de nieuwe regeling in de praktijk functioneert. We stellen ge-
bruikerservaringen daarom heel erg op prijs (steven.duursma@xs4all.nl).
Ten tweede gaat Signa Terra beginnen met de werkzaamheden ‘Bosgebied Ko-
ningshof’. Elders in dit wijkblad stellen zij zich voor.

De voorbereidingen voor de nieuwe wijk Tuindershof gaan in hoog tempo door. 
In de maand september zal de gemeenteraad zich uitspreken over het 
Voorontwerpbestemmingsplan en het Beeldregieplan. Op initiatief van de leden 
aan de Koningshofzijde van de Klankbordgroep Tuindershof is er een extra 
overleg geweest tussen hen en Erik Bulten en Floor Marree, de verant-
woordelijke ambtenaren bij de gemeente. Aanleiding voor dit extra overleg was 
de ontstane onduidelijkheid over de precieze plaats van de ‘knip’ in de 
Europalaan. Voor lezers die zich afvragen wat nu wel die ‘knip’ is, even het 
volgende: toen al weer enige jaren geleden werd gesproken over de aanleg van 
de Tuindersweg hebben bewoners langs de Europalaan de gemeenteraad ervan 
kunnen overtuigen dat het stuk Europalaan zuidelijk van de rotonde Oranjelaan 
een domein voor voetgangers en fietsers moet blijven. Alleen voor 
bestemmingsverkeer zullen auto’s daar als gast worden toegestaan. Om dit 
veilig te stellen – en verder om sluipverkeer naar en van Keijzershof onmogelijk 
te maken – komt er een niet te passeren ‘knip’. Over de plaats van de ‘knip’ zijn 
in het extra overleg de volgende afspraken gemaakt: de knip komt net zuidelijk 
van het voet- en fietspad dat de Grevelingen met de Europalaan verbindt. 
Auto’s die als bestemmingsverkeer van en naar de drie meest zuidelijke 
aangrenzende hofjesdelen van Tuindershof willen gaan, moeten dan gebruik 
maken van de verlengde Floralaan. De Floralaan wordt – zoals bekend –
binnenkort doorgetrokken naar de rotonde Tuindersweg. De Koningshof leden 
van de Klankbordgroep Tuindershof zijn heel tevreden over deze afspraak.

Over de renovatie van fase 7 en 8 kunnen we helaas geen nieuwe ontwik-
kelingen melden.

Steven Duursma en Paul van Winden

Wijkontwikkeling (september 2018)

Nu nog een verwilderde grasvlakte, maar straks is dit de wijk Tuindershof
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Fietsen ‘als gast’ op voetpaden rondom
scholencomplex Koningshof

Na overleg met de scholen en de Bewonersvereniging Koningshof is besloten 
om het fietsen op de voetpaden rondom de scholen in Koningshof toe te staan. 
Dat werd altijd al veel gedaan en besloten is dit te legaliseren om het fietsen 
naar de scholen te stimuleren. 

De fietsers worden dan ook ‘als gast toegestaan’, zoals te lezen is op de 
onderborden die inmiddels bij alle voetgangersborden zijn geplaatst. De paden 
zijn breed genoeg, maar de fietsers moeten natuurlijk wel rekening houden met 
voetgangers. Let als fietser dus extra op voor de veiligheid van voetgangers én 
uzelf en houd rekening met elkaar. Bromfietsers en scooters zijn op deze 
voetpaden niet toegestaan!

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

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.
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Voor kinderen van 2 t/m 8 jaar is er op donderdag 25 oktober weer een 
Trick-or-Treat. Er zijn twee ronden van de griezelexpress die starten bij het 
Baken, de eerste ronde start om 17:00 uur en de tweede om 19:00 uur. Per rit 

kunnen er vijftien kinderen mee. 
Vol=vol. De kinderen kunt u opge-
ven door een e-mail te sturen naar 
halloweenkoningshof@gmail.com. 
Hierbij graag de naam en de leef-
tijd van de kinderen vermelden en 
aangeven in welke ronde zij willen 
meerijden. Ook dit jaar is er voor 
beide rondes een prijs voor het 
kind dat het griezeligst verkleed is!

Het ene jaar rijdt de griezelexpress 
door het gedeelte van de wijk 
langs de Delflanddreef en in het 
daaropvolgende jaar door het an-

dere deel van de wijk (Rivierenlaan). Dit jaar is de Delflanddreef aan de beurt 
en rijdt de griezelexpress door de volgende straten: Duivestein, Hennenberg, 
Pasgelt, Serijnenhof, Soestburg, 
Leeuwenberg, Ledenhoef en Kei-
zershof.

Woont u in een van deze straten 
en vindt u het leuk om snoep, 
mandarijntjes of een klein appeltje 
uit te delen aan de kinderen, geef 
u dan op. door een e-mail te stu-
ren naar halloweenkonings-
hof@gmail.com. De oppergriezels 
hopen wat van u te horen en de 
kleintjes op deze manier een leuke 
avond te bezorgen.

De opperheksen

De Trick-or-Treat griezelexpress in 2017

Trick-or-Treat op donderdag 25 oktober

Het griezeligst verklede kind in 2017
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Op zaterdag 27 oktober is er voor kinderen weer een Halloween griezel-
tocht in het griezelbos. Ouders zijn ook van harte welkom! Om het wachten 
wat aangenamer te maken, zijn er griezelspelletjes die u kunt doen. Voor de 
kinderen is er heksenbrij (warme chocolademelk) en zombiebloed (groene limo-
nade). Voor de ouders is er koffie en thee. De toegang is gratis.

De start van de tocht is om 19:00 
uur vanaf de scholen aan de Dui-
vestein. De laatste groep vertrekt 
om 22:30 uur. Daarna is de Hallo-
ween griezeltocht afgelopen. De 
groepen die de tocht gaan lopen 
zullen niet groter zijn dan zes per-
sonen. Dit doen wij om het leuk te 
houden voor de bezoekers en de 
griezels. Bij grotere groepen is het 
schrikeffect minder.

Net zoals eerdere jaren staat ook 
dit jaar via borden met pijlen aan-
gegeven hoe men vanaf het eind-
punt weer terug kan lopen naar het beginpunt bij ‘de Tweemaster’. De werk-
groep ‘Jeugd’ hoopt dat u er zin in heeft, wat de griezels staan al te trappelen 
om te beginnen. Kom maar op als je durft!

De opperheksen

Halloween griezelfeest op 27 oktober

Halloweengroepsfoto 2017 
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Leeftijd: 8+ 
Aanvang vanaf 19:00 uur, einde 22:30 uur 

Maximaal 500 bezoekers 
 6 personen per groep 

start vanaf OBS de Tweemaster, Duivestein 25 

leeftijd: t/m 8 jaar 
Aanvang om 17:00 én 19:00 uur 
start vanaf Sporthal Het Baken

duur: ± 1 uur 
Aanmelden verplicht: halloweenkoningshof@gmail.com

Info: www.wijk-koningshof.nl www.wijk-koningshof.nl 19

Leeftijd: 8+ 
Aanvang vanaf 19:00 uur, einde 22:30 uur 

Maximaal 500 bezoekers 
 6 personen per groep 

start vanaf OBS de Tweemaster, Duivestein 25 
Info: www.wijk-koningshof.nl 
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Interview met …...

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 zijn hebben wij onze 
ex-wethouder Jaap van Staalduine gestrikt. U kent hem vast wel, van de vele 
publieke optredens in de gemeente en publicaties in de Telstar. Wat u misschien 
nog niet wist, is dat hij al heel lang in onze wijk woont! Daarom zijn onze re-
dactieleden Anne-Jette en Erik op 26 juli jl., één van de heetste dagen van dit 
jaar, op bezoek gegaan voor een interview.

Kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik ben opgegroeid in Maassluis, in het Westland, waar ‘Van Staalduine’ een veel 
voorkomende naam is. Mijn opa was tuinder. Hij had het niet breed en was 
daarom erg zuinig. Zo heeft hij mij meegegeven dat ‘een dubbeltje geen 11 
cent is!’. In Maassluis woonden we lange tijd op ’t Hoofd, pal naast de Nieuwe 
Waterweg en de Haven. Daar werd toen nog elke week vee aangevoerd over 
zee, en ik kan me nog goed herinneren dat we veel buiten speelden in de haven 
en tussen de koeien. Voor mijn studie Sociale Geografie ben ik naar Utrecht 
verhuisd, die ik in 1974 heb afgerond.

Hoe bent u in Pijnacker terecht gekomen?

Na mijn studie ging ik werken bij het toenmalige ministerie van VROM 
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, red.) in Den Haag. Wij gin-
gen op zoek naar een woning in de omgeving van Den Haag. Een vriend wees 
ons op Pijnacker, waar ik nog nooit van gehoord had! Het beviel meteen prima 
hier en wij zijn er nooit meer weggegaan.

Ik ben in 1973 getrouwd met Gerda. Inmiddels hebben wij vier kinderen en elf 
kleinkinderen. Wij wonen sinds 1980 aan de Rivierenlaan. Wij kochten daar een 
kavel, samen met acht andere stellen. Gezamenlijk hebben wij een ontwerp 
gemaakt voor onze huizen. Dat gaf gelijk al een bijzondere band. Nog steeds 
hebben wij een hechte vriendengroep in de straat.

Het was ook in die tijd dat ik via het volleybaltoernooi in aanraking kwam met 
de Bewonersvereniging Koningshof. Heel lang hebben wij met maar liefst twee 
teams uit de straat, geheten de ‘RiverCracks’, meegedaan aan het volleybal-
toernooi. Door de combinatie van blessures en een steeds hoger wordende leef-
tijd van de bewoners konden wij vorig jaar voor het eerst geen team meer op 
de been brengen. Dat was natuurlijk erg jammer.

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?

Ik was altijd al politiek geïnteresseerd en D66 sprak mij erg aan. In 1976, een 
periode waarin D66 landelijk goed scoorde, besloot ik samen met drie anderen 
een D66 afdeling in Pijnacker op te richten. Wij kwamen met twee zetels in de 
raad. In 1982 ben ik toen gestopt, om meer tijd aan gezin en werk te kunnen 
besteden.

In 2010 ging D66 van nul naar vier raadszetels en werd u meteen wet-

houder in deze politiek onrustige periode. Dit was een grote stap, ook 

omdat u uw baan hiervoor moest opzeggen. Was dit de meest 

‘spannende’ periode voor u?

www.wijk-koningshof.nl 21

Inderdaad. Wij kregen als D66 één wethouderspost toegewezen, die ik mocht 
gaan invullen. Ik was politiek vrij onervaren, onbekend in de gemeente en 
maakte dus een sprong ‘in het diepe’. De anderen waren heel behulpzaam voor 
mij. Ik kreeg de portefeuille ‘Ruimtelijke Ordening’ toegewezen, waar ik 
stiekem al op gehoopt had. Beleid voor wonen en ruimtelijke ontwikkeling raakt 
mensen direct in hun woon- en leefklimaat, en het is dan ook logisch dat daar 
stevige discussies over gevoerd worden, zowel met bewoners en andere 
betrokkenen als in de gemeenteraad.

Met acht jaar bent u de langst dienende wethouder in Pijnacker-

Nootdorp. Wat waren de meest opvallende gebeurtenissen in die 

periode?

De eerste termijn van vier jaar was 
een vrij moeilijke periode – o.a. door 
de vele bezuinigen – en is er veel 
belangrijk werk verricht. Zo hebben 
wij de toekomstvisie Pijnacker-
Nootdorp geschreven. De tweede 
periode was makkelijker. Het ging 
financieel beter en wij konden nu de 
plannen uit de toekomstvisie gaan 
uitvoeren. In deze periode is 
‘duurzaamheid’ en ‘energieneutraal’ 
echt van de grond gekomen in onze 
gemeente. Zowel bestuurders als 
bewoners hebben veel acties hiervoor 
opgezet. Ook het afvalproject ‘Omgekeerd inzamelen’ in Delfgauw was pittig, 
met enkele verhitte discussies met honderden omwonenden. Uiteindelijk is daar 
een klankbordgroep zeer vakkundig te werk gegaan en heeft men een goed al-
ternatief uitgewerkt, dat sinds begin dit jaar wordt uitgevoerd. Ook de tijdelijke 
opvang van asielzoekers in de sporthal en de huisvesting van statushouders en 
jongeren in ’t Hofland waren belangrijke en spraakmakende dossiers. Beide zijn 
tot een goed einde gebracht. Wethouder is de mooiste baan in het openbaar 
bestuur. Je kunt daadwerkelijk invloed uitoefenen op je omgeving en hebt direct 
contact met betrokkenen en bewoners. Dat is op provinciaal en landelijk niveau 
anders. Als college hebben wij altijd goed samengewerkt, in welke 
samenstelling dan ook. Er was onderling veel collegialiteit.

Heeft u de wijk Koningshof door de jaren heen zien veranderen, en 

heeft u nog tips voor onze bewonersvereniging?

Een bewonersvereniging komt het beste tot zijn recht in een nieuwe wijk. Op 
dat moment moet er nog van alles opgebouwd en geregeld worden. Al in de 
beginjaren was de vereniging zeer actief en werd er veel georganiseerd. Dat 
was erg nuttig en leuk! De grote wijkfeesten staan mij nog goed bij. Nu is het 
wat rustiger, o.a. omdat de voorzieningen er inmiddels zijn en de leeftijd van de 
bewoners toeneemt. Maar een bewonersvereniging speelt nog steeds een 
belangrijke rol! De bewonersvereniging is een spil bij communicatie tussen 
bestuurders en bewoners, en kan op die manier beide partijen dichter bij elkaar 
brengen. Waar ik ook erg enthousiast over ben, is de buurtpreventie en het 
materiaalbeheer. Buurtpreventie is een belangrijk initiatief voor de veiligheid in 
de wijk en van het materiaalbeheer maak ik regelmatig gebruik!

Jaap en de interviewers op de groenzoombank
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Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

Na drie maanden pensioen heb ik mij nog geen moment verveeld. Ik houd van 
kaarten en ga een cursus Bridge volgen. Ook ben ik voorzitter geworden van de 
gezamenlijke D66-afdeling van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Daarnaast 
passen wij regelmatig op de kleinkinderen, wat ook erg leuk is. Er is nog ruimte 
voor andere activiteiten, maar daar hebben mijn vrouw en ik nog geen concrete 
plannen voor gemaakt. Dat komt nog wel.

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Als afscheidscadeau heeft Jaap van 
de gemeente een ‘Groenzoombank’ 
gekregen, die heerlijk zit! In de 
Groenzoom staan ook dergelijke 
banken. Daarnaast hadden de gas-
ten bij de afscheidsreceptie van de 
ex-wethouders Melzer, Van der Deijl 
en Van Staalduine het mooie bedrag 
van bijna € 1600,- bijeengebracht 
voor Stichting Niketan, voor zorg en 
onderwijs voor kinderen met een 
handicap in Bangladesh. Niketan is 
opgezet door Antoinette Termoshui-
zen, die in Koningshof woont!

Ook in 2018 hebben velen weer keurig de contributie betaald. Veel dank hier-
voor! Ons ledenaantal ligt in 2018 ook rond de 700, wat vergelijkbaar is met 
voorgaande jaren. Hier zijn wij erg blij mee, want dit betekent dat zo’n 70% 
van de huishoudens in de wijk lid is.

Het betalingsgedrag leek op dat van voorgaande jaren. In ons wijkblad van eind 
maart vroegen wij u al de contributie te voldoen. Er is altijd een grote groep die 
binnen één week betaalt. Bij het wijkblad van juni zat een herinnering voor de 
trouwe leden die het per ongeluk een keer vergeten zijn. Begin september heb-
ben wij aan ongeveer dertig 
huishoudens een tweede 
herinnering gestuurd. Het 
merendeel heeft uiteindelijk 
betaald, waardoor ook dit 
jaar weer een mooi leden-
aantal bereikt is. Het loont overigens de moeite om tijdig (uiterlijk begin juli) te 
betalen, want dan heeft u onze gadget ontvangen, dat dit jaar sleutelhanger 
met ledlampje is met ons logo erop!

Marit de Boer

Ledenaantal ook in 2018 hoog!



24 www.wijk-koningshof.nl 25

Op donderdagavond 6 september jl. is voor de tweede keer in dit jaar door ons 
een cursus ‘AED/reanimatie’ georganiseerd. Sinds 2015 organiseren wij twee 
keer per jaar zo’n cursusavond. Deze keer waren er zowel cursisten die voor 
het eerst meededen als cursisten die in voorgaande jaren hadden meegedaan 
en dus op herhaling kwamen. Deze personen kunnen dus meedoen met het 
initiatief ‘hartveilig wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en kunnen opgeroepen 

worden als er een situatie met hartfa-
len optreedt in onze omgeving. Daar-
bij is het wel vereist dat je jaarlijks 
een herhalingscursus volgt.

Zeven wijkbewoners hadden zich deze 
keer aangemeld. De cursus werd ge-
geven door ons bestuurslid Sylvia van 
Reenen, die namens STAR EHBO deze 
cursus geeft. Het reanimeren bestaat 
uit een vast aantal onderdelen. Aller-
eerst dient gecontroleerd te worden 
of een slachtoffer bij bewustzijn is. 

Als er geen reactie volgt, dan dient de ademhaling gecontroleerd te worden. Als 
het slachtoffer niet normaal ademt, dan dient meteen 1-1-2 gebeld te worden 
en dient meteen met de reanimatie 
begonnen te worden. Dit is een com-
binatie van dertig borstcompressies 
en twee keer beademen totdat een 
AED arriveert of een ambulance arri-
veert. Dit zijn de hoofdstappen van 
een reanimatie, die in de praktijk le-
vensreddend kunnen zijn. Voor de 
precieze regels dient u een AED/
reanimatiecursus te volgen, waarvan 
er veel georganiseerd worden in onze 
gemeente. In februari 2019 zullen wij 
er ook weer een cursusavond organi-
seren.

Het Bestuur

Impressie Cursusavond 
‘AED en reanimatie’ op 6 september

Onder deskundige leiding van de instructrice 
moet het toch goed komen

Cursisten aan het werk

AED’s in Koningshof

Bloemendaal Ruigrok Oranjeplein 2 2641 EZ

Gemeentekantoor 2x Oranjeplein 1 2641 EZ

Woningbouwvereniging Industrieweg 2 2641 RM

Sporthal Het Baken Het Baken 2 2641 JN
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Uit oogpunt van verkeersveiligheid bestaat onze wijk Koningshof grotendeels uit 
erven (voorheen woonerven genoemd) die worden ontsloten met twee 30 km-
zones, de Rivierenlaan en de Delflanddreef. De woonerven zijn bij de 
herinrichting(en) voorzien van veel snelheidsremmende obstakels in de vorm 
van plateaus of versmallingen. Echter, voor veel automobilisten is nog 
onduidelijk wat de regels zijn, want er wordt ondanks de snelheidsremmende 
obstakels nog vaak vrij hard 
gereden. Dit brengt de 
veiligheid van voetgangers en 
spelende kinderen in gevaar. 
Ook zie je nu al beschadig-
ingen aan recent aangelegde 
obstakels die zijn ontstaan 
door er te snel overheen te 
rijden, wat ook schade kan 
aanbrengen aan de auto-
banden en verlaagde spoilers.

Toegegeven, het is met een moderne auto ook wel erg makkelijk is om met een 
hogere snelheid dan het voorgeschreven maximum de snelheidsremmende 
obstakels te passeren. Als je niet steeds op je teller kijkt, dan heb je 
gewoonweg te weinig gevoel over de gereden snelheid. Toen ik in de jaren 70 
met mijn Fiat 127 op de snelweg 120 km/uur reed, had ik het gevoel dat ik elk 
moment uit de bocht zou vliegen. Met een moderne auto van dat formaat kun 
je die snelheid behoorlijk overschrijden zonder dat je het merkt. Zo is het ook 
met lagere snelheden in erven en in 30 km-zones. 

Wat zijn die regels?

Laten we beginnen bij de 30 km-zones, die vaak de toegangswegen zijn tot een 
erf. Hiervoor geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Bij deze relatief lage 
snelheid wordt er vanuit gegaan dat alle verkeersdeelnemers veilig, zonder 
aparte fietspaden of fietsstroken gezamenlijk de weg kunnen gebruiken. Op de 
kruisingen vind je dan ook geen voorrangsborden of voorrangstekens op de 

weg (haaientanden) en ook geen 
verkeerslichten. Dit betekent dat de 
kruisingen gelijkwaardig zijn. Wel 
kunnen in een 30 km-zone zebra-
paden liggen bij belangrijke over-
steeklocaties, zoals de plaatsen waar 
scholieren op weg naar school en 
naar huis moeten oversteken. 
Hoewel er uitzonderingen mogelijk 
zijn, gelden in een 30 km-zone de 
gewone verkeersregels.

Verkeersregels in 30 km-zones 
en (woon)erven

Verkeersbord A01-30, 
Maximumsnelheid 
30 km/uur

Verkeersbord A01-
30-ZB, Aanduiding 
30 km-zone

Bedoeld om het verkeer te remmen, maar ook een 
veroorzaker van autoschade bij het te snel passeren
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Het overschrijden van de maximumsnelheid kan in een 30 km-zone resulteren 
in flinke boete. Wordt de snelheid met 10 km/uur overschreden, dan kunt u al 
een boete van € 74,- verwachten (bron: Openbaar Ministerie).

Bij een woonerf, tegenwoordig wordt er gesproken van een erf, gelden enkele 
bijzondere verkeersregels:

Voetgangers; Voetgangers mogen de wegen over de volle breedte gebruiken. 
Ook mogen kinderen over de hele weg spelen (Artikel 44 van het RVV 1990). 
Daarom vinden we in een erf meestal geen verdeling in een aparte rijbaan en 
verhoogde trottoirs. Bestuurders van auto’s, brommers of fietsen, mogen de 
voetgangers niet hinderen, maar andersom mogen voetgangers en spelende 
kinderen auto's niet tegenhouden of onnodig belemmeren.

Stapvoets rijden; In een woonerf mag niet sneller worden gereden dan 
15 km/uur. Dit geldt niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers, bromfiet-
sers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Alle bestuurders van rechts 
hebben voorrang (Artikel 45 van het RVV 1990). Voorheen sprak men over 
stapvoets rijden in woonerven, maar wat is stapvoets? Het begrip stapvoets is 
ontstaan in de tijd dat het vervoer nog met paard en kar plaatsvond. Omdat 
een paard drie “snelheden” heeft, stappen, draven of galopperen, werd stap-
voets de aanduiding voor een lage snelheid. Voor de moderne voertuigen is het 
begrip eigenlijk niet geschikt, maar toch is het lange tijd in de verkeerswetge-
ving blijven staan voor een voorzichtige, lage snelheid waarbij men tijdig kan 
stoppen voor bijvoorbeeld plotseling overstekende kinderen. Ook was het lange 
tijd niet duidelijk welke snelheid er met stapvoets werd bedoeld. Deze onduide-
lijkheid duurde tot in 2013 toen de Hoge Raad een uitspraak deed waarmee de 
maximumsnelheid voor woonerven op 15 km/uur werd gesteld. Deze snelheid 
werd toen ook in het verkeersreglement opgenomen. Gelijktijdig verdween het 
begrip 'stapvoets' uit de tekst van het reglement. In de beginjaren na 2013 
werd het verkeersbord G5 dat bij het begin van een erf werd geplaatst nog wel 
eens voorzien van het verkeersbord A1 met de aanduiding "15", maar eigenlijk 
is het verkeersbord G5 is al voldoende.

Voorrang; Een automobilist moet een fietser die van rechts komt voorrang 
verlenen. In een erf vindt men geen verkeerslichten, voetgangersoversteek-
plaatsen (zebrapaden), of voorrangskruispunten.

In- of uitrijden; Bij het inrijden of verlaten van een erf, als er sprake is van 
een inritconstructie, moeten bestuurders het overige verkeer, dus ook voetgan-
gers, laten voorgaan als deze inrit te herkennen is aan de borden G05 en G06.

Verkeersbord G5, Erf Verkeersbord G6, Einde 
erf

Verkeersbord G5, Erf 
met toevoeging 
max. 15 km/uur
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Parkeren; Parkeren van motorvoertuigen mag alleen op plaatsen die zijn aan-
geduid door een P-tegel of een P-bord (Artikel 46 van het RVV 1990). Op ande-
re plaatsen in een erf die niet als parkeerplaats zijn aangeduid, mag dus niet 
worden geparkeerd. Op parkeerplaatsen in een erf die zijn aangeduid als ge-
handicaptenparkeerplaats mag alleen worden geparkeerd met een gehandicap-

tenvoertuig of met een motorvoer-
tuig op meer dan twee wielen 
waarin een geldige gehandicapten-
parkeerkaart duidelijk zichtbaar is. 
Ook zijn er parkeerplaatsen die 
gereserveerd zijn voor een bepaald 
voertuig, zoals een gehandicapten-
voertuig. Als erven zijn aangeduid 
als parkeerschijfzone, wat we vaak 
bij winkelcentra zien, mag daar, 
mits de parkeerschijf wordt ge-

bruikt, ook worden geparkeerd op plaatsen met een blauwe streep.

Overtreding maximumsnelheid; Ook in een erf kan, bij overschrijding van 
de maximumsnelheid, de boete aardig oplopen. Rijdt u er 30 km/uur i.p.v. de 
maximumsnelheid van 15 km/uur, dan kunt u een boete van € 103,- verwach-
ten (bron: Openbaar Ministerie).

Sjef Kickken

Bronnen

Met een P aangeduide parkeerplaatsen

Veilig Verkeer Nederland

Rijksoverheid

Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Openbaar Ministerie

vvn.nl/woonerf

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersregels/
vraag-en-antwoord/welke-verkeersborden-en-
verkeersregels-gelden-in-nederland

wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2018-07-01

www.om.nl/onderwerpen/verkeer/handhaving-verkeer/
snelheid/tarieven
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Even voorstellen: Signa Terra renoveert het 
Bosgebied Koningshof

Begin dit jaar heeft de gemeente de plannen voor het Bosgebied Koningshof 
gepresenteerd, en de werkzaamheden aanbesteed. Uitvoerder van het project 
is het bedrijf ‘Signa Terra’ geworden, dat zich hierbij aan u voorstelt.

Signa Terra zorg(t) voor groen

Signa Terra is een groenspecialist in de breedste zin van het woord. Integraal 
groenonderhoud voor gemeenten, provincies en bedrijven is de basis van onze 
werkzaamheden. Daarnaast geven wij advies en zorgen wij voor aanleg en on-
derhoud van groenvoorzieningen. Signa Terra is onderdeel van de Leeuwenstein 
Groep in Geldermalsen. Dit familiebedrijf onderhoudt al ruim 50 jaar zowel de 
groene als de grijze buitenruimte. Dit laatste betreft het onderhouden en aan-
leggen van verharding en riolering. Vanuit het delen van kennis en expertise 
zorgen we samen voor een leefbare buitenruimte.

Het aansturende team

Uitvoerder Remco Houtkoop is tijdens de werkzaamheden dagelijks aanwezig 
in de wijk. Hij is het eerste aan-
spreekpunt bij vragen en gaat 
graag met u in gesprek over waar 
we precies mee bezig zijn en wat 
de planning is van toekomstige 
werkzaamheden. Heeft u een op-
merking over het groen, over onze 
werkzaamheden of is er onver-
hoopt schade ontstaan? Dan kunt 
u terecht bij Remco via 
rhoutkoop@signaterra.nl of 
0345-570787. Projectleider Laura 
Kleinsman bewaakt de grote lij-
nen van het project en vervangt 
Remco bij afwezigheid.

We houden u op de hoogte!

Binnenkort nodigen we u uit voor een inloopavond waarop we onze werkzaam-
heden toelichten. U kunt dan met ons kennismaken, zowel met de leden van 
het projectteam als de medewerkers die straks in uw wijk aan het werk zijn. We 
introduceren dan ook onze projectpagina op Facebook, waar u onze werkzaam-
heden kunt volgen.

We kijken ernaar uit om met u kennis te maken. Tot dan!

Het team van Signa Terra
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Kaartje voor de geslaagden

Sinds 2014 deelt onze werkgroep wijkcontact 
kaartjes uit aan de middelbare scholieren uit 
onze wijk die slaagden voor het examen. Ook dit 
jaar hebben wij in juni weer felicitatiekaartjes 
aan de geslaagden uitgedeeld. Onze bestuursle-
den Anja Dirkse en Herman Stikkel hebben ne-
genentwintig kaartjes uitgedeeld. Dit is een 
mooi aantal! Tot nu toe hebben we ieder jaar 
zo’n dertig kaartjes uitgedeeld. Dit betekent dat 
wij een hoop knappe koppen in de wijk hebben. 
Wij hebben ons best gedaan om goed op te let-
ten waar vlaggen hingen. Hopelijk hebben wij 
iedereen van een kaartje en een presentje voor-
zien.

Het Bestuur

Het beschilderde spandoek van het wijkfeest
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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

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

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

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 10,00

Luchttafelspel € 10,00

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

* Rijbewijs BE verplicht

www.wijk-koningshof.nl 35

De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

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

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 5,9 x 4,2 m € 50,00

Springstokken € 2,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

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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