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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

www.wijk-koningshof.nl 3

Inhoud

Activiteitenkalender 3

Voorwoord 5

Wijkontwikkeling (december 2018) 7

Trick-or-treat 8

Halloween griezeltocht 9

Wijktoezicht 13

Op zoek naar creatieve ideeën 15

Grondwater in kruipruimtes - vervolg 17

Meldpunt Leefomgeving 17

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 19

Interview met Maria Geluk 20

Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’ op 14 februari 25

Kerstpuzzel 26

Kleurplaat 28

Werk In Uitvoering 29

Beweegcoach senioren gemeente Pijnacker- Nootdorp 31

Onderhoudscontracten 32

Materiaalbeheer 33

Activiteitenkalender

14 februari Cursus AED/reanimatie 

21 februari Algemene ledenvergadering 



4 www.wijk-koningshof.nl 5

Voorwoord
Voor u ligt het laatste wijkblad van het jaar. Terugkijkend was dit voor ons een 
bijzonder jaar met onder andere een fantastisch wijkfeest op 8 september, 
waarbij wij samen met veel wijkbewoners ons 40-jarig bestaan hebben gevierd.

Op 25 oktober jl. was er Trick-or-treat-feest voor de kleine kinderen. Veel 
kinderen waren heel mooi verkleed. Dit jaar ging de griezelexpress over de 
Delflanddreef en de zijstraten. Bij de vele stops van het treintje was er wat 
lekkers te halen. Op zaterdag 27 oktober jl. was er ’s avonds de Halloween-
griezeltocht. Vele griezels hadden zich verstopt in de bosjes bij de school de 
Tweemaster. Honderden ouders en kinderen hebben van deze griezeltocht 
genoten. Dank aan Sylvia van Reenen, de vele griezels en de andere 
organisatoren die ook dit jaar weer beide fantastische evenementen mogelijk 
hebben gemaakt. Elders in dit wijkblad leest U meer hierover.

Van de gemeente hebben wij begin 
dit jaar de leeftijdsopbouw van de 
wijk Koningshof ontvangen. Deze 
cijfers zijn bijna een jaar oud en 
inmiddels is het percentage 65+ers 
opgelopen naar ongeveer 25%. 
Informele burenhulp voor en door 
de bewoners om elkaar te helpen 
wordt dus steeds belangrijker. Onze 
bewonersvereniging kan hierbij een 
belangrijke rol spelen door de wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. 
Als u hierover ideeën heeft, dan horen wij het graag van u.

De bewonersverenigingen van Klapwijk, Koningshof, Pijnacker-Noord en 
Pijnacker-Zuid hebben op 4 december een kennismakingsgesprek gehad met 
onze kernwethouder Peter Hennevanger. Peter Hennevanger gaf hierin aan wat 
zijn rol is als kernwethouder en hoe hij dit wil invullen. Daarnaast is op 11 
december jl. het laatste Omgevingsoverleg met de gemeente geweest. Dit 
overleg had tot doel om met bewoners van ’t Hofland, omwonenden, gemeente, 
politie en Rondom Wonen de leefbaarheid binnen en buiten ’t Hofland te 
monitoren en te bespreken. Dit is prima verlopen. Onze bewonersvereniging 
was van het begin af aan hierbij betrokken. Als er in de toekomst aanleiding toe 
is, dan zal deze groep weer bij elkaar komen.

Volgend jaar ben ik vijf jaar voorzitter van onze bewonersvereniging. Bij de 
algemene ledenvergadering zal ik terugtreden als voorzitter. Ik heb dit altijd met 
veel enthousiasme en plezier gedaan. Je wordt echter ouder en ik vind het 
belangrijk dat je deze functie op tijd moet kunnen doorgeven aan een jongere 
generatie. Vele jaren heb ik vrijwilligerswerk gedaan en ga in plaats hiervan wat 
meer reizen. Het was een eer om vijf jaar voorzitter van deze mooie 
bewonersvereniging te zijn. Graag bedank ik alle bestuursleden en vrijwilligers 
voor de prettige samenwerking. In dit wijkblad vindt u een uitnodiging voor onze 
algemene ledenvergadering, die op donderdag 21 februari 2019 zal plaats 
vinden. Ik wens u fijne kerstdagen en een heel goed 2019 toe!

Herman Stikkel
Voorzitter

Leeftijdsopbouw wijk Koningshof per 01-01-2018
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Wijkontwikkeling

Rondom het scholencomplex in het hart van Koningshof gaan veranderingen 
plaatsvinden. Zo gaat school de Tweemaster verhuizen naar Ackerswoude en 
breidt de Casaschool uit. Omdat bij de Casaschool veel kinderen met de auto 
worden gebracht en gehaald is de gemeente bezig met plannen om de bereik-
baarheid van het scholencomplex te verbeteren. Dit raakt de wijkontwikkeling 
en er is een samenhang met de komende herinrichting in het fase 7+8 gebied 
van Koningshof. De gemeente heeft op 10 december jl. (dat is na het schrijven 
van deze bijdrage) een informatieavond georganiseerd om deze plannen toe te 
lichten.

Binnen de gemeente werkt men op dit moment hard aan de voorbereiding van 
fase 7+8 van de herinrichting van Koningshof. Dit is het laatste onderdeel van 
de grote renovatieoperatie. Het gaat om het gebied tussen Krammer en Greve-
lingen aan de ene zijde en Het Baken aan de andere zijde. Het is de bedoeling 
van de gemeente om in het eerste kwartaal van 2019 een eerste bewonersbij-
eenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het 
‘ophalen’ van informatie waarmee rekening kan worden gehouden bij het op-
stellen van een voorlopig ontwerp.

Voor de bewoners in het fase 7+8 
gebied is het plezierig om te we-
ten dat hun voorgangers in het 
fase 6 gebied tevreden zijn over 
hoe het bij hen is gegaan. Dat kan 
ook worden afgeleid uit de resulta-
ten van een enquête die de ge-
meente halverwege dit jaar heeft 
gehouden. De enquête werd door 
ruim 30 personen ingevuld en die 
vertegenwoordigden bijna 30% 
van de bewoners in het fase 6 ge-
bied. Meer specifiek is men tevre-
den over de manier waarop is ge-
communiceerd door de gemeente 
en over zaken als het algemene resultaat, de soorten beplanting en bomen en 
het aantal parkeerplekken. Alleen het oordeel over de speelvoorziening bij de 
Nederrijn valt – opvallend – negatief uit.

Met het bijna volledig vervangen van de bruggetjes in onze wijk zal volgens de 
gemeente half april a.s. een begin worden gemaakt. Toen een paar jaar gele-
den de plannen daarvoor bekend werden gemaakt, leidde dat tot vele en krach-
tige reacties. Als gevolg daarvan werden de plannen gewijzigd. Alle bruggetjes 
zullen nu worden vervangen m.u.v. het bruggetje tussen het Baken en Bink-
horst. Dat laatste bruggetje zal komen te vervallen.

Steven Duursma en Paul van Winden

De bewoners van Fase 6 zijn tevreden over de 
werkzaamheden en het resultaat
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  Op donderdag 25 oktober reed 
onze griezelexpress weer door 
de wijk. Dit jaar werden de 
Delflanddreef en zijstraten door 
kleine en grote griezels be-
zocht. Zoals ieder jaar waren er 
twee rondes: één van 17:00-
18:00 uur en één van 19:00-
20:00 uur. 

De griezelexpress zat in een 
mum van tijd vol. Ook dit jaar 
hadden we voor beide ritten 
weer een prijs voor de mooiste 
griezel. De verkiezing van de mooiste griezel was dit jaar voor de jury weer 
heel lastig, omdat veel kinderen heel mooi verkleed waren. Bij de eerste rit was 

Izzy de mooiste griezel en bij 
de tweede Lucas. Nadat de 
griezelkinderen onder muzikale 
begeleiding van Dosha Kentie 
met haar gitaar een liedje had-
den gezongen mochten ze bij 
acht adressen wat lekkers uit-
kiezen.

De papa’s en mama’s mochten 
wel mee, maar mochten niet in 
de griezelexpress. Zij vonden 
het geen probleem om er ach-
teraan te lopen. Ook mochten 
ze geen lekkers halen, want dat 

was alleen voor de griezelkinderen. Alle kinderen vonden het heel leuk en span-
nend om met de griezelexpress mee te mogen rijden. Omdat Trick-or-treat al-
leen voor kinderen tot acht jaar is, mocht een aantal kinderen voor het laatst 
mee. Dat vonden ze erg jammer. 

Tot slot willen wij alle 
mensen bedanken die 
zo aardig zijn geweest 
om voor de kinderen 
wat lekkers in huis te 
halen en dat de kin-
deren bij ze aan 
mochten bellen. 

De opperheksen 
o.l.v. Sylvia van Ree-

Trick-or-treat

De griezelexpress, klaar voor vertrek

Wij zijn helemaal klaar voor de rit met de griezelexpress

Op de foto met de opperheks
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Zaterdag 27 oktober was er weer een Halloweengriezeltocht door onze wijk. 
Vanaf 19:00 uur zaten er ongeveer 50 griezels verstopt in de bosschages bij de 
school "De Tweemaster". De bezoekers konden zich opwarmen met thee, koffie 
of warme chocolademelk. Voor de kinderen was er een snoepje.

Ondanks dat het de hele tijd regende is de opbouw voorspoedig verlopen. We 
waren ’s avonds wel iets later met de start, maar daar hadden de bezoekers al-
le begrip voor. 

Van veel bezoekers hoorden we dat de griezels er fantastisch uitzagen, zowel 
qua schmink, grime en kleding. Ook vond men de aankleding van de scenes en 
van het griezelpad geweldig. De griezels hebben ook dit jaar weer een fantas-
tisch verhaal neergezet.

De crew van Halloween2018

Halloween griezeltocht

…….naar het enge spinnenweb

Een snoepje of je gaat lekker mee …..
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Er zijn zelfs mensen uit andere wijken in Pijnac-
ker die graag onze spullen willen lenen. Er was 
dit jaar een meisje bij met een visuele handicap die het geweldig vond om het 
Halloween griezelgevoel te mogen ervaren. Ook de griezels zelf waren hiervan 
onder de indruk. Dat geeft ons als organisatoren een zeer plezierig gevoel.

Tot slot willen wij de wijkbewoners bedanken die zo aardig waren om ons ook 
dit jaar weer te voorzien van elektriciteit. Wij hopen dat de mensen rond de 
griezeltocht niet te veel overlast hebben gehad. Alle omwonenden worden ieder 
jaar hierover geïnformeerd en gelukkig heeft er nog nooit iemand geklaagd. 
Ook willen wij onze sponsors bedanken en dat zijn: Drukwerk.nl, Norberts 
Bloemkust & Meer en modevakschool Helco.

De oppergriezels
Sylvia, Ronald, Jim, Yvonne, Marc, Graciela en Veronique

Naschrift Bestuur: Wij willen onze grote waardering uitspreken aan Sylvia en de 
andere organisatoren omdat er ook dit jaar weer een geweldig Halloweengrie-
zelspektakel was. Hier zit ongelofelijk veel voorbereidingstijd in en het resultaat 
was er dan ook naar!
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Wijktoezicht

Op moment van schrijven hebben we er bijna elf maanden van 2018 opzitten en 
dan kun je al een beetje terugblikken op het afgelopen jaar. Wat het wijktoezicht 
betreft, zijn er een aantal zaken te melden. Als we naar de aantallen kijken, dan 
zijn er (tot nu toe) dit jaar 157 keer wijktoezichthouders de straat op gegaan 
om een ronde door de wijk te lopen. Dat is gemiddeld 3,4 rondes per week. Dit 
komt vooral door elf actieve wijktoezichthouders. Vaak wordt er elke week gelo-
pen. Omdat we het beleid hebben om altijd in koppels te lopen, lukt het niet 
altijd om twee mensen te vinden die op hetzelfde tijdstip beschikbaar zijn. Zoals 
het er nu naar uit ziet, zal het gemiddeld aantal rondes dit jaar helaas lager uit-
vallen dan in voorgaande jaren. Vanwege verschillende persoonlijke omstandig-
heden zijn we tegenwoordig namelijk met een paar toezichthouders minder.

Onlangs heb ik op het politiebureau een gesprek gehad met een agent die op 
het punt staat om samen met een collega een studie af te ronden en daarom 
met een veiligheidsplan bezig is. In dit veiligheidsplan wordt gekeken hoe vaak, 
hoe laat en waar er wordt ingebroken. Een opvallende conclusie is dat in Pijnac-
ker al een aantal jaren het aantal woninginbraken daalt, maar het aantal inbra-
ken in schuren en garages juist snel stijgt. Hierbij valt tevens op dat dit vooral in 
Koningshof het geval is! Dit is de reden dat de politie hier graag het wijktoezicht 
in onze wijk bij wil betrekken, om de komende tijd hier extra op te letten. De 
aspirant-politieagenten zullen om dit in gang te zetten een aantal keer samen 
met wijktoezichthouders een ronde door de wijk lopen. We hopen dan veel van 
elkaar te leren.

Zoals u kunt begrijpen, is de toename van het aantal inbraken in onze wijk en 
de afname van het aantal wijktoezichthouders geen goede combinatie. Ik ben er 
van overtuigd dat we met wijktoezicht een signaal afgeven dat we als bewoners 
van de wijk alert zijn en dat er daarmee inbraken kunnen worden voorkomen. 
Dat kunnen we het beste doen met meer wijktoezichthouders. U heeft vast wel 
een uurtje per week tijd om rond te lopen in onze wijk. Doe bijvoorbeeld samen 
met uw buren mee, of combineer het met het uitlaten van de hond. Vragen of 
aanmelden? Stuur een mailtje naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl of stuur een 
bericht via de website of Facebook.

Fijne en veilige feestdagen gewenst!

Matthijs de Boer, wijktoezichtcoördinator

Moeten we deze straks 
inzetten als wijktoezicht 
houder?
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Na het wijkfeest en de festiviteiten rond Halloween en Trick-or-Treat zijn we 
met beide benen op de grond beland en gaan we ons weer volledig richten op 
het in stand houden van een wijk waar het fijn is om te wonen. Daarbij zijn wij 
geïnteresseerd in uw ideeën. Loopt u wel eens door de 
wijk en denkt u dat hier of daar wel eens wat veranderd, 
verbeterd, of aangepast zou kunnen worden? En denkt u 

daarbij dat het wel eens iets voor de 
bewonersvereniging zou kunnen zijn 
om daarbij in actie te komen? Om u 
een beetje inspiratie te geven herin-
neren wij u aan acties uit het verle-
den zoals het gezamenlijk vernieu-
wen van dakbedekking of voegwerk 
waarbij we scherpe prijzen konden 
bedingen. Maar ook het verzorgen 
van de AED-kast bij Het Baken, 
waardoor de defibrillator buiten het pand kon worden ge-
plaatst en dus altijd beschikbaar is.

Wij zijn dus op zoek naar ideeën, voorstellen of plannen 
die de wijk en haar bewoners ten goede komen. Heeft u 
een goed idee? Mail die dan 

naar secretaris@wijk-koningshof.nl. Wij zijn heel 
benieuwd naar uw reacties. De indiener van het 
leukste idee zal worden beloond met een cadeau-
bon.

Het Bestuur

Op zoek naar creatieve ideeën
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Alweer twee jaar geleden heb ik u in een aantal wijkbladen geïnformeerd over 
de problematiek van grondwater in kruipruimtes van woningen en de mogelijke 
oplossingen daarvoor. Diverse wijkgenoten hebben mij daarop benaderd, 
waarop ik hen extra informatie heb verschaft.

In de afgelopen twee jaar is het stil geweest rondom dit thema. Tot september 
2018. Toen vroeg een bewoner van het fase 6 gebied mij om raad, omdat hij al 
enige tijd last had van (veel) water in zijn kruipruimte. Opvallend was, dat hij in 
de 30 jaar daarvoor nooit last van water had gehad, maar nu, kort nadat de 
fase 6 werkzaamheden voltooid waren, opeens wel. Ik heb hem de extra 
informatie verschaft die ik inmiddels verzameld had, maar meer kon ik ook niet 
doen.

Er lijkt een soort 'rode draad' te zijn na het ophogen van een deel van de wijk. 
Dan vormt zich meer water in de kruipruimtes, dat na enige jaren ook weer lijkt 
te verdwijnen. Vanuit de bewonersvereniging hebben we ook weleens de 
grondwaterstanden nagevraagd in onze omgeving, maar daar waren nauwelijks 
verschillen te zien. Dat was dus niet de oorzaak. Het is dus voorlopig nog een 
mysterie waar dat water dus vandaan komt. Als er ergens in de wijk een 
deskundige is die dit kan verklaren, dan horen wij dat graag (redactie@wijk-
koningshof.nl).

Alles bij elkaar heeft dit bij mij de vraag gewekt: hoe is het met de rest van de 
wijk? En in het bijzonder met de bewoners van het fase 6 gebied? Zijn er meer 
mensen die een verschil merken met de vochtigheid van hun kruipruimte vóór 
en na de werkzaamheden? Zijn er bewoners die inmiddels actie hebben 
ondernomen en hun kruipruimte hebben gedraineerd, of iets anders hebben 
gedaan om  wateroverlast te voorkomen, bijvoorbeeld het aanbrengen van folie 
of zand? Ik ben erg benieuwd. Ik ontvang graag uw reacties op redactie@wijk-
koningshof.nl.

Anne-Jette van den Hof

Grondwater in kruipruimtes - vervolg

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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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof
op donderdag 21 februari 2019

om 20.00 uur in Het Baken

1. Opening (om 20:00 uur)

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2018

Dit verslag staat op de website (www.wijk-koningshof.nl).

3. Financieel verslag over 2018

De financiële stukken kunnen opgevraagd worden bij secretaris Erik de 
Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden

Herman Stikkel (voorzitter) treedt af en is niet herkiesbaar.

Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie 
kunnen zich tot drie dagen voor de algemene vergadering melden bij 
secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

6. Begroting voor 2019

7. Vaststellen contributie 2019

Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2019 bedraagt de 
contributie dan € 10,- per jaar.

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen

 Wijkontwikkeling

 Wijktoezicht

 Wijkcontact

 Redactie

 Materiaalbeheer

 Jeugd

 Sport en spel

 Website

 Woningen

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vanaf 21.15 uur: presentatie zonnepanelenproject van Energiecoöperatie 
Pijnacker-Nootdorp; voor meer informatie zie:
www.energiecooperatiepijnackernootdorp.nl.

Vanaf 22.00 uur: informele borrel in het café in Het Baken
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Interview met Maria Geluk

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 
2018 ons 40-jarig lustrumjaar is, willen wij dit 
jaar ook bestuursleden uit de beginperiode in-
terviewen. Voor onze laatste editie in dit jubile-
umjaar hebben wij Maria Geluk geïnterviewd, 
die in de beginperiode vele jaren actief was voor 
onze bewonersvereniging.

Kunt u uzelf kort voorstellen?

Ik ben Maria Geluk, getrouwd met Walter Geluk. 
We hebben drie kinderen en vier kleinkinderen, 
tussen de 5 en 11 jaar oud. Twee van onze kin-
deren wonen ook in Koningshof. Mijn man is 
geboren en getogen in Pijnacker. Na ons huwe-
lijk wilden we graag gaan wonen in Pijnacker, 
maar er was geen plek. We hebben toen twee 
jaar in een flat in Zoetermeer gewoond. Toen 
we hoorden dat er een nieuwe wijk 
(Koningshof) gebouwd zou worden in Pijnacker, 
hebben we ons meteen ingeschreven. Gelukkig konden we een plekje krijgen 
en in 1976 zijn we hier komen wonen. We wonen nog altijd met heel veel ple-
zier in ons huis en in Koningshof!

U bent jarenlang actief geweest bij de bewonersvereniging. Kunt u 
daar wat meer over vertellen?

Vanaf het moment dat de bewonersvereniging werd opgericht (in 1978) ben ik 
actief geweest. Ik ben er in gerold toen ik tijdens een gezellige avond Joke 
Kuylman ondersteunde met het verzorgen van de catering. Ik heb daarna van 
allerlei ondersteunende activiteiten gedaan. Vanaf 1980 ben ik lid geworden 
van de feestcommissie, als penningmeester, en dat heb ik jarenlang gedaan. De 
eerste tien jaar hielden we het wijkfeest in de parkeergarage onder Het Baken. 

Er was een grote barbecue, disco-
muziek, spelletjes, en er werd tot 
diep in de nacht gedanst. Vanaf 
1990 konden we het feest niet 
meer in de parkeergarage houden, 
omdat er toen parkeerplaatsen 
verhuurd werden. We zijn toen 
uitgeweken naar het plein voor de 
scholen. We hielden toen een rom-
melmarkt, er was een hindernis-
baan en er waren diverse kinder-
spelletjes. En ’s avonds een gezel-
lige tijd met muziek en kletsen en 
drinken. 

Maria met een van haar vier 
kleinkinderen

Wijkfeest in de jaren ‘80
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Dit alles in en om een tent die 
daarvoor was neergezet. Maar het 
dansen in de avond was niet meer 
mogelijk, en daarmee verdween 
ook voor een deel de animo voor 
het wijkfeest. Mijn man Walter 
heeft van 1979 t/m 1996 in de 
werkgroep sport gezeten en heeft 
jarenlang het volleybal en 
badminton georganiseerd op de 
woensdagavond in Het Baken. 
Samen met Aad Welbie en Ger 
Dolieslager organiseerde hij jaar-
lijks ook een volleybaltoernooi, dat 
altijd een groot succes was (en nog 
steeds is!).

[Toevoeging redactie: Vanaf 1981 is er, m.u.v. 2001, elk jaar een volleybal-
toernooi georganiseerd !]

U heeft toch ook diverse cursussen gegeven in Het Baken?

Na vele jaren ben ik gestopt met de feestcommissie, 
en toen ben ik cursussen gaan geven in Het Baken. 
Dit waren cursussen op het gebied van hobby/
creativiteit. Ik ben zelf creatief en ik heb allerlei 
creatieve hobby’s. Ik had daarvoor al aan diverse 
cursussen deelgenomen, en toen de docente origami 
een keer verhinderd was, heeft ze mij gevraagd om 
de les over te nemen. Dat vond ik zo leuk, dat ik 
vervolgens een docentenopleiding origami ben gaan 
doen. Toen ik de opleiding afgerond had, ben ik zelf 
cursussen origami in Het Baken gaan geven. 
Tegenwoordig ben ik druk aan het haken, en ook 
origami doe ik nog steeds. Ik heb in 2016 ook 
meegedaan met ‘Werk in Uitvoering’, waarbij 
wijkbewoners thuis hun creatieve of muzikale 
talenten laten zien. Toen heb ik mijn origamiwerk en 
haakwerk laten zien, wat ik erg leuk vond.

Wat maakt Koningshof zo bijzonder?

De bijzondere sfeer in de buurt. Het gaat er heel ongedwongen, open en 
gezellig aan toe. Wij hebben ons altijd erg thuis gevoeld in de straat. 
Gezamenlijk met alle bewoners uit de straat organiseerden we jaarlijks een 
straatfeest, en dat was (en is) altijd erg gezellig! In 2016 hebben we een grote 
reünie gehouden, omdat onze straat toen 40 jaar bestond. Toen hadden we ook 
de eerste bewoners van de straat uitgenodigd en bijna iedereen was gekomen! 
Het was erg leuk om weer in contact te komen met je buren uit de 
beginperiode, en weer even bij te praten met elkaar.

De eerste 10 jaren werd het Wijkfeest georga-
niseerd in de parkeergarage onder het Baken

Actievelingen bij de wijk-
feesten



22 www.wijk-koningshof.nl 23

Heeft u hobby’s of doet u aan sport?

Naast de creatieve hobby’s doe ik al jaren aan badminton. Eerst bij de badmin-
tonvereniging BC Pijnacker, en later, vanaf omstreeks 1986, op de woensdag-
avond in Het Baken. Helaas zal ik vanwege gezondheidsredenen in 2019 hier-
mee stoppen, maar ik heb het jarenlang met veel plezier gedaan!

Kunt u nog iets leuks over de wijk vertellen? 

Tijdens de officiële opening van Het Baken, omstreeks 1982, was ook de brand-
weercommandant aanwezig. Tijdens het feest werd hij opgeroepen voor een 
spoedgeval. Hij wilde snel het pand verlaten, maar botste tegen de deur aan. 
Deze bleek de verkeerde kant open te gaan. De deur gaat namelijk naar binnen 
toe open en niet naar buiten toe, zoals officieel zou moeten, in publieke gebou-
wen. De commandant beloofde ons toen dat deze fout snel hersteld zou wor-
den. Inmiddels zijn we veertig jaar verder, maar het euvel moet nog steeds 
verholpen worden!

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede
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Ook in 2019 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. De eerste cursusavond is op donderdagavond 14 februari van 
19:30-22:00 uur in de vergaderruimte van Het Baken. Op één avond leert u 
hoe te reanimeren en een Automatisch Externe Defibrillator (AED) te gebrui-
ken. De cursus wordt gegeven door ‘Star EHBO’, waarvoor ons bestuurslid Syl-
via van Reenen tegenwoordig EHBO- en AED-cursussen geeft.

Om mee te blijven doen aan 
‘hartveilig wonen’ moet je elk jaar 
de cursus volgen. Deze cursus is 
voor personen die in de afgelopen 
jaren de cursus gevolgd hebben, 
en een mooie gelegenheid om het 
diploma te behouden. Aan de an-
dere kant hopen wij ook dat er 
nieuwe vrijwilligers zullen zijn die 
hieraan gaan deelnemen. Als u 
meedoet aan ‘hartveilig wonen’, 
kunt u per mobiel opgeroepen 
worden als er in de directe omge-

ving iemand met hartfalen is. Voor meer informatie zie www.hartveiligwonen.nl.

De kosten per cursist zijn voor leden van de bewonersvereniging € 20,- en voor 
niet-leden € 27,50.  Leden van onze bewonersvereniging die al eerder de cur-
sus hebben gevolgd en nu op herhaling gaan om het diploma te behouden, be-
talen slechts € 15,-. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari aanmelden door een e-
mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het Bestuur

Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’ 
op 14 februari

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

Cursisten in actie
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Ook dit jaar weer onze traditionele kerstpuzzel. Alle omschrijvingen houden 
verband met de adverteerders in het wijkblad. Los de kruiswoordpuzzel op en 
vul met behulp van de letters in de vakjes met de rode cijfers het onderstaande 
schema in. Stuur de oplossing vóór 31 januari 2019 naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl of lever de oplossing in op Geesterwijk 4. Onder de goede oplos-
singen worden ook dit jaar weer de traditionele drie prijzen (van 25, 15 en 10 
euro) verloot.

Veel puzzelplezier!

Kerstpuzzel

Horizontaal

5.

6.

7.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

21.

22.

23.

24.

Knipt in de Emmastraat

Van der Helm bad & ...

Wat (ver)koopt De Laen

Loodgieter … VOF

Warmte op de Kerkweg

Iedereen vermaakt zich bij 
Tout le...

Beroep van Van der Burg

Bijles volg je bij ...(voornaam)

Wat train je bij Q&A?

Wat is Letterop?

Kozijnen van Overdevest zijn 
van ...

Bij deze slijterij ben je goed be-
schermd

Piano leren spelen doe je bij …

Zou Nico in de Stationsstraat ze 
zelf ook paffen?

1.

2.

3.

4.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

19.

20.

Haarmode aan huis

Lekker thuis eten bij ...

Doe het zelf in Delfgauw

Een optimale bril kopen bij?

Beroep van Dickies

Verbakel …

Dit verkoopt Jotronics

Daar rekenen ze de hele dag

NL.........nl

Kantoorboekhandel van ...

Corebusiness van Kok …

Een keer per week lekkere vis 
halen bij …

Verticaal
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Kleurplaat

Hieronder een leuke kleurplaat voor kinderen tot 12 jaar. Knip de plaat uit, 
kleur hem in jouw favoriete kleuren en lever hem in, natuurlijk met jouw naam 
en adres, op Geesterwijk 4. Onder de inzendingen worden drie leuke prijzen 
verloot.
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Op 6 en 7 april 2019 willen wij, Anja Brand en Roos van der Meijden, weer een 
‘Werk In Uitvoering’ organiseren. Een weekend waarin creatieve, kunstzinnige 
en muzikale mensen uit de wijk Koningshof hun deuren openzetten. Buurtgeno-
ten kunnen op die manier genieten van hun kunsten en kunnen.

Om mee te kunnen doen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om 
hun werk te laten zien aan buurtgenoten. Het maakt hierbij niet uit of u profes-
sioneel of hobbymatig werkt. Belangrijker is dat u thuis een leuke expositie/
presentatie van uw eigen unieke werk maakt of een concertje geeft. Natuurlijk 
kunt u ook samen met iemand in één huis iets organiseren. Op deze manier 
hopen we er een gezellige buurtdag van te maken, waarop leuke en inspireren-
de contacten ontstaan.

We hopen dat u ook meedoet. Om 
u aan te melden, stuurt u een mail 
naar info@roosvandermeijden.nl, 
vermeld hierin uw naam, adres, en 
wat u wilt tonen/laten horen. Voor 
het maken van de uitnodigingen 
en een artikel in het voorjaars-
nummer van het wijkblad vragen 
we u om een stukje tekst te schrij-
ven. Hierin kunt u kort (ca. 100 
woorden) vertellen wie u bent, wat 
u doet en wat de mensen op 6 en 
7 april bij u thuis kunnen zien/
horen. Mocht dit alleen op bepaal-
de tijden zijn, vermeld dit dan. 
Een website is ook leuk om te ver-
melden. Graag ontvangen we deze tekst voor 1 februari. De deelnamekosten 
van € 7,50 graag contant in een enveloppe (met uw naam erop) inleveren bij 
Anja Brand, Duivestein 3. Zijn er misschien nog meer mensen die mee willen 
doen? Dan graag even een e-mail sturen naar: info@roosvandermeijden.nl.

Enkele punten op een rijtje:

 6 en 7 april van 13.00 tot 17.00 uur.

 Deelname voor iedereen die creatief, kunstzinnig of muzikaal is 
en dat wil laten zien.

 Deelname alleen voor adressen binnen de wijk Koningshof.

 Kosten deelname € 7,50 per persoon.

 Na afloop op 7 april een gezellige afsluitende borrel voor alle 
deelnemers.

 Aanmelden kan tot 1 februari 2019.

Anja Brand en Roos van der Meijden

Deelnemers aan “Werk in uitvoering” in 2016 

Werk In Uitvoering
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Voorstellen

Mijn naam is Sander van Akkeren en ik en sinds oktober 2017 werkzaam als 
beweegcoach voor senioren bij de gemeente Pijnacker- Nootdorp. Ik ben zelf 
woonachtig in Pijnacker sinds januari 2016. Hier woon ik met veel plezier sa-
men met mijn vrouw en half jaar oude dochter. Mijn favoriete sportieve bezig-
heid is voetballen. Dit heb ik jarenlang op hoog niveau gedaan en ben afgelo-
pen jaar in een vriendenteam gaan spelen. Het is voor mij belangrijk te kunnen 
blijven bewegen. Dit maakt mij een gelukkig en bevoorrecht mens. Voor mij is 
het makkelijk om deel te nemen binnen een sportvereniging. Ik weet dat dit 
niet voor iedereen geldt. Met name voor senioren is dit niet altijd een vanzelf-
sprekendheid. Het is daarom mijn doel ervoor te zorgen dat senioren meer in 
beweging komen. 

Wat doet een beweegcoach?

Een beweegcoach kan ingeschakeld worden voor alle 
vragen die u heeft ten aanzien van bewegen. De be-
weegcoach helpt u dan bij het beantwoorden van deze 
vragen. Het maakt niet uit hoe groot de omgang is van 
uw vraag. Ook als u nog geen idee heeft van welke 
sport mogelijk bij u past kan de beweegcoach uitkomst 
bieden. Ik kom dan langs voor een oriënterend ge-
sprek. In dit gesprek komen uw wensen en behoeften 
aan bod en zo wordt er in overleg een plan gemaakt. 
Dit kan betekenen dat ik de eerste keer mee ga naar de 
activiteit om te zien waar u tegen aanloopt. Kortom 
alles is mogelijk en bespreekbaar.

Voor wie is de beweegcoach?

De beweegcoach senioren is voor alle inwoners van de 
gemeente Pijnacker- Nootdorp met een leeftijd van 55 
of ouder. Dit geldt voor mensen die nog thuis wonen en 
voor mensen die binnen een zorginstelling wonen. 
Daarnaast ondersteun ik verenigingen bij het opzetten 
van beweegactiviteiten voor senioren. 

Contact

Wilt u in contact komen met de beweegcoach dan kan dat op twee verschillen-
de manieren. Te weten:

E-mailadres: beweegcoach.senioren@gmail.com

Telefoon: 06-82740391

Website: https://beweegcoachpijnacker-nootdorp.nl/

De diensten van de beweegcoach zijn overigens kosteloos. 

De beweegcoach Sander 
van Akkeren 

Beweegcoach senioren 
gemeente Pijnacker- Nootdorp



32

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: 06-29010967. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Voor 
2019 is het tarief € 30,00 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 2019 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 2019 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 96,14 € 107,79

Onderhoudsbeurt € 54,37 € 65,41

Onderhoud mechanisch ventilatie € 29,45 € 30,09
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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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