
www.wijk-koningshof.nl

Zomer 2019



2

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 2019 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

Wijkcontact

Anja Dirkse
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd

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

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu

Steven Duursma (3696810)
steven.duursma@xs4all.nl

Werkgroep Sport & Spel

vacature
sport&spel@wijk-koningshof.nl

Materiaalbeheer

Magazijn (3696605)

open: ma., wo. en vr. van 20.00 - 21.30
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Matthijs de Boer 
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Voorwoord

In de afgelopen maanden was er weer een behoorlijk aantal projecten in onze 
wijk waar onze bewonersvereniging bij betrokken was. Op 6 maart was er bij 
de gemeente een informatieavond over de herinrichting van Koningshof fase 7 
en 8. De ruim honderd aanwezige bewoners konden wensen en ideeën inbren-
gen. Een voorlopig ontwerp zal de gemeente in september presenteren. Eind dit 
jaar zal er een definitief ontwerp vastgesteld worden. In het weekend van 6 en 
7 april was er in de wijk een kleine kunstroute ‘Werk in Uitvoering’. Men kon 
hier op verschillende adressen genieten van kunst, verhalen en muziek. Mooi 
dat er zoveel talent in onze wijk aanwezig is! Op 22 april was er door de 
werkgroep Jeugd, voor kinderen in de wijk de ‘Paashaasspelen’ georganiseerd. 

Voor de herinrichting van het scholencomplex in onze wijk, heeft het Verkeers-
bureau De Groot Volker een verkeersonderzoek uitgevoerd. Op 8 mei zijn de re-
sultaten voorgelegd aan tal van betrokkenen waaronder wij als bewonersver-
eniging. Onze werkgroep wijkontwikkeling steekt veel tijd in dit onderwerp. Wij 
hebben wensen voor een vervolgonderzoek opgesteld en hebben onmiddellijk 
actie gevraagd tegen de bestaande parkeeroverlast op de Duivestein. Elders in 
dit wijkblad leest U meer hierover.

Op een informatiemarkt bij de Mariaschool in Klapwijk werd onlangs door de 
gemeente een visie gepresenteerd voor een ‘Klimaatbestendig Klapwijk’. Omdat 
dit ook zeer interessant kan zijn voor onze wijk, heb ik die markt bezocht. 
Evenals bij ons speelt er in Klapwijk de komende jaren rioolvervanging en de 
herinrichting van de openbare ruimte. In Klapwijk verzakt de bodem, en het 
ophogen versnelt het proces van bodemdaling. Men geeft aan dat het beter is 
om zo min mogelijk op te hogen en de niveauverschillen te accepteren. Regen-
water wordt dan zoveel mogelijk opgevangen en vastgehouden. In droge perio-
den kan men het water hergebruiken en de bodem natter houden. Het resultaat 
is dat de bodemdaling dan minimaal zal zijn. De gemeente heeft gekozen voor 
een pilot met een ‘Urban Waterbuffer’ in Klapwijk. Het regenwater wordt dan 
vastgehouden in meertjes, gezuiverd en opgeslagen in de ondergrondse water-
buffer. Dit waterbuffer bevindt zich op ongeveer 20 meter diepte in de grond. In 
droge perioden kan men dit water weer oppompen om de grond nat te houden. 
Deze pilot zal eind dit jaar starten met een ontwerpfase en zal enkele jaren du-
ren. Aan de bewoners wordt gevraagd om van hun tuin een watervriendelijke 
tuin te maken. Bij veel bestrating kan het regenwater niet wegzakken in de 
grond en kunnen bijvoorbeeld kelders onder water lopen. Daarom wordt opge-
roepen om tegels te vervangen door planten. 

Ook in onze wijk is er veel bestrating. Als dit in Klapwijk succesvol zal zijn, dan 
is dit een goed voorbeeld voor onze wijk. Denk hierbij aan het inrichten van 
tuinen bij het voltooien van de fasen 7 en 8. Parkeerplaatsen zouden met 
waterdoorlatende grastegels uitgevoerd kunnen worden. Als u hierin 
geïnteresseerd bent, dan geven de volgende links u meer informatie: https://
klimaatbestendigklapwijk.nl en www.pijnacker-nootdorp.nl/groenetuin.

Ik wens u een heel fijne vakantie!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Wijkontwikkeling

Het eerste nieuwe bruggetje ligt 
er! En voor onze wijkt geldt, dat 
er dan meer volgen. Bij de Reg-
ge kun je nu zien hoe ook el-
ders in Koningshof de verwaar-
loosde houten bruggetjes zullen 
worden vervangen door modern 
ogende en onderhoudsvrije 
bruggetjes van metaal en 
kunststof. Bij het Oosterdiep is 
al begonnen met de voorberei-
dingen voor het plaatsen van 
het tweede bruggetje. Alleen 
het bruggetje waarover je van 
Het Baken naar de Binkhorst 
kunt lopen, wordt niet ver-
nieuwd. Dat komt te vervallen.

Met een zogenaamde ‘ophaal-avond’ op 6 maart jl. startte de gemeente de 
communicatie met de bewoners over fase 7 en 8 van de herinrichting van onze 

wijk (het gebied vanaf Het Ba-
ken rechts en links van de 
Rivierenlaan tot aan de Greve-
lingen en de Krammer). Parke-
ren en groen zullen weer be-
langrijke aandachtspunten wor-
den. Hoe om te gaan met 
grondwaterproblemen in kruip-
ruimtes – al bestaande situaties 
en mogelijke nieuwe – is ook 
alvast op de agenda gezet. Ver-
keersvoorzieningen om overlast 
bij het halen, brengen en par-

keren bij het scholencomplex te ondervangen, zullen ook in het kader van het 
project fase 7 en 8 worden gerealiseerd.

Ter hoogte van onze wijk zal voor de RandstadRail een keervoorziening worden 
aangelegd. Deze moet het mogelijk maken om vanaf 2021 de frequentie van de 
metro’s tussen station Pijnacker Zuid en Rotterdam te verhogen. Bij de keer-
voorziening komt aan de kant van Koningshof een één meter hoge geluidswe-
rende muur. Tijdens een bijeenkomst op 27 mei jl. is een verdere uitleg gege-
ven over het project waarvoor de werkzaamheden inmiddels zijn gestart. Om 
de muur minder te laten opvallen is er op aangedrongen om deze groen te 
schilderen. Bij de recente wijkschouw is daarnaast voorgesteld om het aangren-
zende groen in onze wijk beperkt te snoeien.

Nieuwe brug bij de Regge

Bewonersbijeenkomst over fase 7 en 8



8 www.wijk-koningshof.nl 9

Sinds 2014 deelt onze werkgroep wijkcon-
tactkaartjes uit aan de middelbare scholie-
ren in onze wijk die slagen voor het examen. 
Ook dit jaar hebben wij in juni weer felicita-
tiekaartjes aan de geslaagden uitgedeeld. 
Anja Dirkse van ons wijkcontact is altijd heel 
actief hiermee. Anja woont in het deel van 
de Delflanddreef en is vooral in dit gedeelte 
actief op zoek naar vlaggen met tassen. 
Voorzitter Herman Stikkel woont in het an-
dere deel bij de Rivierenlaan en is daar alert 
op vlaggen.

Dit jaar hebben we drie-en-dertig kaartjes 
uitgedeeld. Dit is een mooi aantal! Tot nu 
toe hebben we ieder jaar ongeveer dertig 
kaartjes uitgedeeld. Dit betekent dat wij een 
hoop knappe koppen in de wijk hebben! Wij 

hebben ons best gedaan om goed 
op te letten waar vlaggen hingen. 
Hopelijk hebben wij iedereen van 
een kaartje en een presentje 
voorzien.

Het Bestuur

Kaartje voor de geslaagden

Er werd weer uitbundig gevlagd, bui-
ten ....

….. of binnen

In de aanloop naar het realiseren van de nieuwe wijk Tuindershof zijn weer een 
aantal stappen gezet. De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en 
projectontwikkelaars is ondertekend. De gemeenteraad heeft eind juni jl. inge-
stemd met ontwerpbestemmingsplan. Na de zomervakantie kunnen dan de 
grondwerkzaamheden beginnen. De verdere planning is dan dat medio 2020 
wordt gestart met de verkoop van huizen in de 1ste fase van het project (een 
gebied dat grenst aan de Tuindersweg) en met de bouw tegen het einde van 
dat jaar.

Steven Duursma
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Paashaasspelen

Op tweede paasdag 22 april organiseerde de werkgroep Jeugd voor de kinderen 
in de wijk Koningshof de paashaasspelen, waarbij de papa`s, mama`s, oma`s 
en opa`s natuurlijk ook van harte welkom waren. Bij de paashaasspelen moes-
ten de kinderen paaseieren zoeken om een zo lang mogelijk woord te maken. 
De kinderen konden ook paashaas-zaklopen, paaseierengooien, paaseierenpoe-
pen (spijkerpoepen) en er was een paaseierenrace.

Dit waren helaas de laatste paashaasspelen, omdat er te weinig animo voor is. 
De kinderen die aanwezig waren, vonden het erg leuk en gezellig. Alle kinderen 
die hebben meegedaan, hebben een prijs ontvangen.

Het antwoord van de rebus was: “Als je op eieren loopt, dan ben je het haasje.” 
De paashaas had ook eieren verstopt en dat had hij goed gedaan. De kinderen 
hadden veel moeite om de eieren te vinden. Ook het gouden ei was erg goed 
verstopt. Na goed zoeken wist Freek uiteindelijk het gouden ei te vinden.

www.wijk-koningshof.nl 11

De uitslag van de paashaasspelen was:

 Eerste plaats: Freek met 44 punten

 Tweede plaats: Izzy met 43 punten

 Derde plaats: Sophie met 37 punten

De winnaars van de kleurwedstrijd waren:

 Van 1 t/m 5 jaar: Logann

 Van 6 t/m 8 jaar: Myrthe

 Van 9 t/m 12 jaar: Juliette

Werkgroep Jeugd

Van links naar rechts: 
Myrthe, Logann en Juliette 
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Herinrichting scholencomplex

In het vorige wijkblad konden we al schrijven dat de gemeente gehoor wilde 
geven aan ons dringende verzoek om een verkeerskundig bureau in te schake-
len bij het zoeken naar een goede oplossing voor de verkeersproblematiek bij 
het scholencomplex. Het parkeren voor het brengen en halen van leerlingen 
veroorzaakt nu al overlast. Die zal toenemen wanneer het aantal leerlingen toe-
neemt door de uitbreiding van de Casaschool. Een toename overigens zoals die 
al in 2016 kon worden voorzien bij de beslissingen over de plannen voor de 
(her)huisvesting van scholen in onze gemeente.

Op 8 mei jl. was de presentatie van een eerste rapportage van het Bureau de 
Groot Volker aan een klankbordgroep met o.a. vertegenwoordigers van de be-
wonersvereniging, de Actiegroep Koningshof “Zeg NEE, tegen een grote 
Casaschool” en van de betrokken scholen. De bewonersvereniging heeft vervol-
gens ook schriftelijk gereageerd op deze rapportage. Wij vinden dat met uitge-
breide tellingen het bureau een gedegen begin heeft gemaakt met het onder-
zoek naar oplossingen. In vervolg op de rapportage zal het onderzoek zich ech-
ter meer moeten richten op de verkeersbewegingen in de woonerven, Delfland-
dreef en Rivierenlaan die daarop niet zijn ingericht. Nu beperkt het onderzoek 
zich nog veel te sterk tot een inventarisatie van beschikbare parkeerplaatsen. 
In het verlengde daarvan kijkt het bureau naar beschikbare parkeermogelijkhe-

den in een groot deel van Konings-
hof. Wij denken dat een echte op-
lossing alleen kan worden gereali-
seerd in de onmiddellijke omge-
ving van het scholencomplex en 
Het Baken. Het onderzoek leert 
dat het parkeerterrein bij Het Ba-
ken thans wordt onderbenut. Dat 
maakt dringend een onderzoek 
naar de vraag wenselijk waarom 
ouders/verzorgers nu het moeilijke 
gemanoeuvreer in de woonerven 
verkiezen boven dat parkeerter-
rein. Is het alleen de iets grotere 
afstand of moet vooral ook ge-
dacht worden aan de risico’s die zij 
voor hun kinderen zien bij het 
oversteken van de Rivierenlaan? 
Los van het verdere onderzoek 
bepleiten wij nu al snelle beheers-
en toezichtacties op gesignaleerde 
knelpunten zoals op de Duivestein.

Ook andere deelnemers aan het overleg hebben schriftelijk gereageerd. De bal 
ligt daarmee weer bij de gemeente en het Bureau de Groot Volker. Wij hopen 
daarbij op origineel denken en daadkracht.

De twee plannen voor uitbreiding, boven met 
twee verdiepingen, onder met één verdieping. 
Er is gekozen voor de variant met twee lagen
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De uitbreiding van het scholencomplex met zeven lokalen – de huidige noodlo-
kalen verdwijnen – vereist een wijziging van het bestemmingsplan. Het College 
van B&W heeft die wijziging in gang gezet, maar daarbij aan de gemeenteraad 
toegezegd dat deze daarover pas hoeft te beslissen wanneer de resultaten van 
het verkeerskundig onderzoek en het overleg daarover met betrokkenen be-
kend zijn. Het valt te verwachten dat in dat verband ook een bijeenkomst zal 
worden georganiseerd waarop o.a. de bewoners van onze wijk opnieuw hun 
stem zullen laten horen.

Het moge uit het voorgaande duidelijk zijn dat de bewonersvereniging hard en 
scherp ijvert voor een oplossing van de verkeersproblematiek rondom het scho-
lencomplex nu en in de toekomst. Dat doen we met een open instelling. Dat 
alles in Koningshof precies hetzelfde moet blijven is daarbij niet het harde ver-
trekpunt. Voor de aantrekkelijkheid van onze wijk moet deze zich ook kunnen 
aanpassen aan veranderende omstandigheden. Een bloeiende Casaschool in het 
hart van de wijk kan ook mooie impulsen opleveren.

Steven Duursma 

Cursusavond ‘Gebruik van AED en reanimatie’ 

Ook in 2019 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. Op 14 februari is de eerste cursusavond geweest. Op woens-
dagavond 11 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 gege-
ven worden door ons bestuurslid Sylvia van Reenen, die namens ‘Star EHBO’ 
deze cursusavond zal verzorgen.

Personen die eerder deze 
cursus gevolgd hebben, wor-
den hierdoor in de gelegen-
heid gesteld het diploma te 
behouden. Om mee te blij-
ven doen aan ‘hartveilig 
wonen’ moet je elk jaar deze 
cursus volgen. Aan de ande-
re 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.

Cursisten in actie onder toeziend oog van Sylvia
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De kosten per cursist zijn € 20,- voor leden van de bewonersvereniging 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.

Wist u dat de kosten voor een cursus ´reanimatie en gebruik van een AED´ 
door uw zorgverzekeraar vergoed worden? Deelname aan deze cursus met toch 
al lage kosten wordt op deze manier nog aantrekkelijker. Wij hopen dat hier-
door een aantal (nieuwe) deelnemers zal toenemen.

Op de Peizerdiep heeft re-
cent een initiatief van bewo-
ners een tweede AED in on-
ze wijk opgeleverd. Zo’n be-
wonersinitiatief juichen wij 
van harte toe! Deze AED 
komt te hangen op de Pei-
zerdiep. Met de AED bij Het 
Baken zijn er in de nabije 
toekomst dus twee AED’s in 
Koningshof, waardoor onze 
wijk weer een stukje (hart-)
veiliger zal worden. Dit is 
hopelijk een extra stimulans 
om een AED/reanimatie-
cursus te gaan volgen. Wij 
maken dat extra eenvoudig 
voor u door een cursus in 
onze wijk te organiseren. In één avond leert u het gebruik van een AED en leert 
u te reanimeren. Makkelijker kunnen wij het u niet maken. U komt toch ook?

Erik de Goede

Cursisten in actie

AED’s in en om Koningshof

BuurtAED Peizerdiep 31 2641 SP (buiten-AED)

Sporthal Het Baken Het Baken 2 2641 JN (buiten-AED)

Bloemendaal Ruigrok Oranjeplein 2 2641 EZ

Gemeentekantoor 2x Oranjeplein 1 2641 EZ

Woningbouwvereniging Industrieweg 2 2641 RM
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  Het is inmiddels traditie geworden om alle le-
den die op tijd betalen, en alle nieuwe leden, 
te belonen met een gadget. Dit jaar ontvangt u 
een recycle notitieboekje met ons logo erop. 
Na ontvangst van dit wijkblad heeft u nog een 
week de tijd om uw contributie te voldoen, 
waarmee u de ontvangst van uw gadget veilig-
stelt. Kort daarna gaan onze bezorgers door de 
wijk met de gadgets voor ieder die op tijd 
heeft betaald, en de herinneringsverzoeken 
voor de leden die nog niet hebben betaald.

Binnen twee maanden na ons betaalverzoek in 
het maart-wijkblad 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 ontvan-
gen dan een herinneringsverzoek?!

Als u geen lid meer wilt zijn, neem dan alstu-
blieft de moeite om dit even met een e-mail 
(ledenadministratie@wijk-koningshof.nl) aan mij bekend te maken. Dit bespaart 
mij en de vereniging veel tijd en moeite. Als u nog niet betaald heeft doe 
dan dus in ieder geval iets: betalen of opzeggen. Hiervoor alvast mijn dank!

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wil worden: hieronder 
een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcontributie 
voor 2019 te voldoen.

Bedrag: € 10,- 

IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Gadget voor alle leden die op tijd betalen

Betaalt u op tijd dan ontvangt u 
dit handige notitieboekje



18

Interview met Lies Mesu

In de serie 'Interview met...' stellen we elke keer een persoon uit onze wijk aan 
u voor of iemand die iets met onze wijk heeft. Deze keer is onze wijkbewoon-
ster Lies Mesu aan de beurt. U zult haar misschien kennen van de vele rondes 
die zij als wijktoezichthouder door onze wijk loopt. Hoog tijd voor een nadere 
kennismaking dus! Daarom zijn onze redactieleden Anne-Jette en Erik op 
20 mei jl. op bezoek gegaan bij Lies voor een interview.

Kunt u ter introductie iets over uzelf vertellen?

Ik ben getrouwd met Teun en heb twee volwassen zonen. Ik ben een Zeeuwse, 
mijn vader had een boerderij in 
Zeeland. Hij was ook bioloog en 
had veel boeken over Afrika. Op 
jonge leeftijd kreeg ik, door de 
plaatjes in die boeken, interesse in 
dat werelddeel en in het bijzonder 
in de mensen die daar wonen. Ik 
besloot een studie te kiezen waar-
mee ik werk in Afrika kon vinden. 
Het werd 
‘landbouwhuishoudkunde’ (akte 
NXIX). Na mijn studie heb ik drie 
jaar in Burkina Faso gewerkt, bij 
een consultatiebureau voor baby’s, 
peuters en kleuters dat later uit-
groeide tot een soort streekverbe-
teringsproject. 

Hoe bent u in Pijnacker terecht gekomen?

Mijn man Teun kreeg in 1988 werk in Rijswijk, en dus gingen wij op zoek naar 
een huis in de buurt van Rijswijk. Voorwaarde was dat het huis dicht bij een 
basisschool stond. We kwamen uit in Koningshof. Teun kon op de fiets naar zijn 
werk en de basisschool was om de hoek. 

Wat maakt het hier zo leuk?

Pijnacker is heel open naar nieuwkomers. Wij voelden ons meteen thuis. Ook 
bij de verenigingen waar wij lid van werden. Daarnaast is de buurt erg fijn. We 
hebben goed contact met onze buurtgenoten. Mensen zijn heel behulpzaam. 
Ooit kregen wij 16 Hongaren te eten, en de hele straat hielp mee: mensen 
leenden ons borden en bestek, we mochten hun oven gebruiken en een aantal 
leende hun tafels en stoelen uit. Dat was geweldig! Ten slotte vinden we de 
RandstadRail een groot pluspunt. We kunnen overal naar toe, de frequentie is 
hoog en de reistijd kort. We gebruiken onze auto nauwelijks meer!

Lies Mesu
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Kunt u iets vertellen over uw (vrijwilligers)werk?

Ik werkte van 1993 – 2015 als docent huishoudkunde en gezondheidskunde bij 
het Stanislascollege in Delft. Later ben ik daar decaan geworden. Ik heb me 
toen gespecialiseerd in loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), om kinderen 
en hun ouders te begeleiden bij de loopbaankeuze. Daar valt nog heel veel te  
leren, niet alleen voor het kind maar zeker ook voor de ouders! Ik heb daar ook 
eens een lezing over gehouden in het dorp. Verder ben ik al jaren vrijwilliger bij 
de Ontmoetingskerk, en ben ik gastvrouw bij het Repair Café in Pijnacker-
Noord.

Waarmee zou Pijnacker, of Koningshof in het bijzonder, nog aantrekke-
lijker kunnen worden gemaakt?

Er zouden meer goedkope woningen moeten komen, in de vorm van huurwo-
ningen , appartementen of starterswoningen. Mijn zoon is in Voorburg gaan wo-
nen, bij gebrek aan geschikte woonruimte in Pijnacker. Hier sta je soms wel tien 
jaar op de wachtlijst en is de kans op een woning voor jongeren erg klein. Dat 
is jammer.

[Noot van de redactie: in de nog te bouwen wijk Tuindershof zijn gelukkig re-
latief veel goedkope woningen gepland, namelijk 243 sociale woningen (41%) 
van de 595 woningen.]

U bent wijktoezichthouder in Koningshof. Kunt u daar wat meer over 
vertellen?

In 2012 werd de werkgroep wijktoezicht opgericht, en ik ben daarin direct mee 
gegaan. Ik vind het gewoon fijn om regelmatig een ronde te lopen, en loop met 
verschillende wijktoezichthouders. Ik doe dit meestal 2 keer per week. Mensen 
spreken ons regelmatig aan met tips en vragen. Helaas hebben we veel te wei-
nig wijktoezichthouders. Het zou zo fijn zijn als er wat meer mensen liepen, zo-
dat we meer rondes kunnen lopen in een week. Dan is er intensiever toezicht, 
dat de veiligheid van de wijk ten goede komt.

[Noot van de redactie: mocht u een avondje per week beschikbaar hebben, 
meld u dan nu aan! U kunt vrijblijvend een ronde meelopen om te kijken of 
het wat voor u is. Alle beetjes helpen! Stuur dan een e-mail naar wijktoe-
zicht@wijk-koningshof.nl.] 

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Ik houd van tuinieren en van kunst. Ik bezoek bijna wekelijks een museum. Ik 
twitter daar ook graag over, om op die manier met anderen kennis uit te wisse-
len. Daarnaast houd ik ook van koken, lezen en van vogelen. Ik ga regelmatig 
naar de Groenzoom om vogels te spotten. Recent heb ik daar in een paar uur 
31 verschillende vogelsoorten geteld! Ik vind het een prachtig natuurgebied, en 
zo vlak bij huis.

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede
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Er is momenteel weinig nieuws over het wijktoezicht in onze wijk. Tijdens de 
rondes die de wijktoezichthouders lopen, worden geen verdachte situaties aan-
getroffen en de politie vraagt ons niet om op specifieke dingen te letten. We 
kunnen dit als een positief signaal zien en aannemen dat we in een relatief rus-
tige en veilige wijk wonen.

Toch gebeurde er in de namiddag van 9 mei jongstleden iets waardoor een aan-
tal van ons dit veilige gevoel even kwijt waren. Midden in de wijk werd een on-
bekende man door een wijkbewoner gevraagd waarom hij vanuit de struiken 
zat te kijken naar spelende kinderen. Blijkbaar voelde deze man zich op een of 
andere manier betrapt, omdat hij vrijwel meteen de benen nam. Aangezien hij 
zich behoorlijk verdacht had gedragen, is samen met een toevallig voorbijko-
mende tweede wijkbewoner de achtervolging ingezet om verhaal bij hem te 
gaan halen. De man is toen gaan rennen en is dwars door enkele tuinen heen 
op de vlucht geslagen. Het toeval wou dat hij daarbij in beeld is gekomen van 
een beveiligingscamera, wat een duidelijk signalement heeft opgeleverd. Het 
voorval is toen als een lopend vuurtje gecommuniceerd via de WhatsApp-
wijktoezichtgroepen. Daardoor waren al snel meerdere buurten, ook buiten Ko-
ningshof op de hoogte. Een mooi voorbeeld van hoe snel de bewoners van een 
buurt elkaar kunnen informeren over verdachte of onveilige omstandigheden. 
Doordat in onze wijk ook veel ouders met kinderen wonen, werd toch wel ge-
schokt gereageerd op wat er gebeurd was. De politie heeft nog dezelfde dag 
het filmpje van de beveiligingscamera in ontvangst genomen en de volgende 
ochtend heeft er ook op één of meerdere scholen een gesprek tussen schooldi-
rectie en politie plaatsgevonden. De politie heeft de beelden die van de man 
zijn gemaakt intern verspreid, maar dit leverde in eerste instantie niets op. Re-
centelijk is hij toch aangehouden omdat hij in Berkel vergelijkbaar gedrag ver-
toonde. Hij heeft het voorval in onze buurt bekend.

Als u naar aanleiding van deze gebeurtenis nog vragen heeft, of u wilt iets mel-
den aan wijktoezicht of aan één van de buurttoezicht WhatsApp-groepen, stuur 
dan een e-mail naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl.

En dan nog even dit… Bij de melding in de WhatsApp groepen is in eerste in-
stantie ook een foto verstuurd, die echter weer werd ingetrokken op verzoek 
van de politie. Het verspreiden van de foto zou namelijk een potentieel getui-
genonderzoek bemoeilijken, omdat de rechter getuigenverklaringen ongeldig 
zou kunnen verklaren indien er sprake is van alom bekend beeldmateriaal.

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator

Wijktoezicht
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Verslag van de wijkschouw

Op 28 mei jl. is de jaarlijkse 
wijkschouw gehouden. Vier per-
sonen waarvan twee van de be-
wonersvereniging – Steven 
Duursma en Erik de Goede - zijn 
met wijkmanager Peter van der 
Sman en een vertegenwoordiger 
van Rondom Wonen door de 
wijk gelopen. Er waren dit jaar 
relatief weinig aandachtspunten, 
waardoor deze wijkschouw een 
korte actiepuntenlijst opleverde. 
In dit stukje zullen een aantal 
onderwerpen aan bod komen.

Tijdens de ronde door de wijk kwam een bewoon-
ster van de Hofzicht naar buiten en vroeg aan-
dacht voor de Japanse duizendknoop bij haar in de 
bosschages. Onze wijkmanager meldde dat de 
gemeente op acht plaatsen in onze wijk deze plant 
‘bestrijdt’, waaronder aan het begin van de Hof-
zicht. Om de Japanse duizendknoop uit te putten, 
wordt deze herhaaldelijk verwijderd en afgevoerd 
met het restafval. Zo ook aan de Hofzicht. Op een 
twintigtal plaatsen in onze gemeente wordt de 
Japanse duizendknoop ‘bestreden’, waarbij Ko-
ningshof de wijk is met de meeste (acht) locaties.

In de komende anderhalf jaar zal een keervoorzie-
ning worden aangelegd langs Koningshof; zie el-
ders in het wijkblad. Daarom hebben wij gevraagd 
om de bomen in de straten langs de RandstadRail 
niet te veel uit te dunnen bij het lopende groot 
onderhoud van het groen in onze wijk. Dit heeft 
wellicht een gunstig effect op de geluidsoverlast 
die zal ontstaan door de aanleg van de keervoor-
ziening en door de aanleg van het geluidsscherm.

Alle onderwerpen hadden betrekking op de groen-
voorziening. Zo hebben bewoners van de Hofzicht 
last van lange takken bij enkele platanen. Ook 

werd aandacht gevraagd voor de groenvoorziening bij de Soestburg, waar ach-
terstallig onderhoud is. Dit zal opgeknapt worden in de herfst of winter van 
2019-2020, als onderdeel van het lopende groot onderhoud van het groen in 
onze wijk.

Deelnemers aan de wijkschouw

Japanse duizendknoop bij de 
Volkerak (inmiddels verwij-
derd)
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Het merendeel van de aandachtspunten had ook via Meldpunt Leefomgeving 
(https://www.pijnacker-nootdorp.nl/loketten/meldpunt-leefomgeving.htm) aan-
gemeld kunnen worden. Via 
deze webpagina van de ge-
meente kunnen veel zaken, 
zoals bestrating, groen, over-
last, zwerfvuil, etc. eenvoudig 
aangemeld worden, waarop 
snel gereageerd wordt door de 
gemeente. Dit neemt niet weg 
dat een jaarlijkse wijkschouw 
een nuttige activiteit is en blijft, 
omdat de gemeente - via onze 
wijkmanager - direct aange-
sproken kan worden op verbe-
terpunten.

Erik de Goede
Impressie wijkschouw

Tijdens het zonnige weekend van 6 en 7 april was er in de wijk een kunstroute 
onder de naam “Werk in Uitvoering”. Al vele jaren organiseren wij om de twee 
jaar dit evenement. Op dertien adressen in de wijk konden bezoekers genieten 

van verschillende vormen van 
kunst, verhalen en muziek. Niet 
alleen van professionals, maar 
juist ook amateurs lieten zien 
wat zij aan kwaliteiten in huis 
hebben. Van kleine huiskamer 
concerten tot fotografie, van 
origami tot schilderkunst, beel-
den en haakwerk. In onze wijk 
is ontzettend veel talent te vin-
den en daar hebben veel be-
zoekers van kunnen genieten.

Over twee jaar zal er weer een 
nieuwe editie georganiseerd 
worden. Bent u of kent u een 
creatief, muzikaal of kunstzin-
nig persoon uit de wijk? Laat 

het dan vooral weten aan Roos van der Meijden (info@roosvandermeijden.nl) of 
Anja Brand (info@anjaranja.nl). Op de foto staan bijna alle deelnemers van 
deze editie tijdens een gezellige borrel na afloop.

Roos van der Meijden en Anja Brand

Werk in Uitvoering

Deelnemers Werk in Uitvoering 2019 
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Koningshof volleybaltoernooi

Op 24 maart jl. is voor de 38e keer om de Koningshof volleybalbokaal 
gestreden. Acht teams namen het in Het Baken tegen elkaar op, waarbij op een 
gezellige manier met elkaar de strijd werd aangegaan. Deze keer ging een 
nieuwkomer met de hoofdprijs aan de haal. Team ‘Spivo’ bleek ondanks stevige 
tegenstand van vooral ‘Het Baken’ en ‘Ken net’ toch niet te verslaan.

Dit jaar viel de gedeelde 
tweede plaats van ‘Het Baken’ 
op, die wekelijks volleyballen 
op de woensdagavond in Het 
Baken. Dit team is al behoorlijk 
op leeftijd, maar op een rustige 
en geroutineerde wijze werd 
heel goed gevolleybald. Ons 
eigen ‘Koningshof’ team deed 
dit jaar natuurlijk ook weer 
mee. Dat is in het begin altijd 
even wennen, omdat wij maar 
één keer per jaar volleyballen. 

Wij hebben lekker gespeeld en eindigden keurig in de middenmoot.

Wispex is een vaste deelnemer aan ons jaarlijkse volleybaltoernooi en dit jaar 
deden zij met maar liefst drie teams mee! Dat is een record. In het verleden 
hebben teams als de RiverCracks en Wispex regelmatig met twee teams 
meegedaan, maar het was voor het eerst dat er drie teams van dezelfde groep/
vereniging waren.

Er werd door iedereen met veel plezier gespeeld en daar gaat het om! De 
EHBO’ers van EHBO-Evenementen Pijnacker hoefden gelukkig ook dit jaar niet 
in actie te komen. 

De volledige uitslag was:

1 Spivo 14 punten

2/3 Het Baken 11 punten

2/3 Ken net 11 punten

4 Koningshof 6 punten

5 T-Recs 5 punten

6 Wispex 1 4 punten

7 Wispex 2 4 punten

8 Wispex 3 1 punten

Voor het eerst sinds vele jaren was de organisatie niet in handen van Wim en 
Angela van Wijk, die te druk waren met andere zaken. Zo is Angela recent 
bevallen. Bij onze oproep tot nieuwe organisatoren hadden Jet Paap en 
Raymond Burger zich aangeboden. Het is mooi dat wij zo snel nieuwe 
vrijwilligers hiervoor hebben gevonden!

Eerste prijs voor Spivo

Impressie van het volleybaltoernooi
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Samen met voorzitter Herman Stikkel en ondergetekende hebben we het met 
z´n vieren dit jaar georganiseerd. Dat is prima gegaan. Ook dit jaar was Hans 
Dekker onze speaker, die tevens op geestige wijze de prijsuitreiking deed. Dus 
op naar het volgende Koningshof volleybaltoernooi! Hiervan zijn er al 38 geor-
ganiseerd en dit smaakt nog steeds naar meer!

Erik de Goede

BuurtAED-actie in Peizerdiep en omgeving 

In Koningshof, op de Peizerdiep 31 hangt sinds 29 juni een AED in de straat. De 
buurtbewoners hielden gezamenlijk een inzamelactie voor een AED, via het 
platform BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, de 
buurt haalde binnen twee weken voldoende geld op om de AED met bijpassen-
de buitenkast te kopen!

Bij een hartstilstand telt iedere minuut en kan 
het gebruik van een AED het verschil maken. 
Er zijn veel vrijwilligers in onze wijk die nu op 
twee plekken in de wijk een AED kunnen op-
halen en bedienen in geval van een oproep. 

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Neder-
land een hartstilstand buiten het ziekenhuis. 
In 70% van de gevallen vindt zo’n hartstil-
stand thuis plaats. De kans op overleven is 
het grootst als binnen zes minuten gestart 
wordt met reanimeren en een AED wordt in-
gezet. Het lukt de ambulance meestal niet om 
binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slacht-
offer. Daarom is het belangrijk dat er in elke 
buurt een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ 
te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en 
nacht beschikbaar zijn en staan aangemeld 
bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit mo-
ment zijn in Nederland 15.000 AED’s aange-

meld bij het oproepsysteem, waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn. 
Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-
minutenzone. Lees meer hierover en kijk wat u kunt doen op www.buurtaed.nl.

Karin van Duijn en Lia van Ruijven 
Initiatiefnemers  van de actie

BuurtAED Peizerdiep 31
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Op 27 mei jl. was er een inloopavond in het bestuurscentrum van de gemeente 
over de aanleg van de keervoorziening voor de RandstadRail. De metro’s op de 
RandstadRail zijn in de spits zeer drukbezet. Om de groeiende groep reizigers 
snel en comfortabel vervoer te blijven bieden, gaan er vanaf 2021 in de spits 
meer metro’s rijden tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam. Hiervoor wordt een 
keervoorziening aangelegd ter hoogte van onze wijk.

De keervoorziening wordt aangelegd langs de Klapwijkseweg, tussen de Duiker-
sloot en het Vrouwenrecht. Deze bestaat uit een nieuw spoor van 250 meter, 
nieuwe bovenleidingportalen en een overstapperron voor de metrobestuurders. 
Er komt een 1-meter hoge geluidswerende muur aan onze kant van het spoor. 
Aan de kant van Klapwijk komt er een extra spoor. Het middenspoor wordt ge-
bruikt om te keren. Een metro uit Rotterdam stopt dan op het middenspoor, de 
conducteur loopt om en rijdt dan via het spoor aan de Koningshof-zijde weer 
terug naar Rotterdam. Als er dan nog een metro uit Rotterdam zou aankomen, 
dan rijdt die buitenom (zie figuur 5 op de volgende pagina). 

Keervoorziening RandstadRail

Isoleren van daken (vervolg)

In het vorige wijkblad hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden van na
-isolatie van het dak van uw woning om te komen tot een beter comfort in uw 
woning, maar wat belangrijker is: een behoorlijke energiebesparing. In dit arti-
kel hebben we tevens gevraagd of u geïnteresseerd bent in deelname aan een 
wijkactie om de isolatiewerkzaamheden gezamenlijk te laten uitvoeren met de 
mogelijkheid tot een lagere prijs voor de materialen en/of werkzaamheden. 
Hierop hebben echter maar twee personen gereageerd, waardoor het niet loont 
om een wijkactie op te zetten. Aannemers en leveranciers zijn pas bereid tot 
het geven van interessante kortingen bij een groot aantal deelnemers.

Als u alsnog denkt om het dak te (laten) isoleren, dan hierbij nog enkele tips. 
Maak vooraf een duidelijke keus of u aan de binnenzijde of aan de buitenzijde 
wilt isoleren. De voor- en nadelen van beide methoden hebben we in het voor-
gaande artikel belicht. Bent er u niet zeker van wat voor u de beste methode is, 
dan kunt u eventueel een bouwkundig adviseur inschakelen. Hiervoor kunt u 
o.a. terecht bij de WoonWijzerWinkel, zie https://www.woonwijzerwinkel.nl/
gemeente/pijnacker-nootdorp/. Ook zijn er in Pijnacker bouwkundig adviseurs 
werkzaam die u kunnen ondersteunen. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op de site van 
“de telefoongids & goudengids”, https://www.detelefoongids.nl/, en zoek op 
“Bouwkundig advies Pijnacker”.

Denk eraan dat u via de gemeente Pijnacker-Nootdorp een gunstige lening kan 
afsluiten voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, zie https://
www.energiesubsidiewijzer.nl/.

Sjef Kickken
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Deze keervoorziening is bedoeld om op het traject tussen Berkel en Rotterdam 
extra metro’s te laten rijden. Omdat de keervoorziening bij ons zal komen, 
kunnen personen uit Pijnacker-Zuid hiervan ook profiteren. De RET verwacht de 
komende tien jaar overigens geen capaciteitsproblemen op het tracé tussen 
Den Haag en Pijnacker. 

De aanleg van de keervoorziening is in juni begonnen met voorbereidende 
grondwerkzaamheden. De planning is dat de keervoorziening in het eerste 
kwartaal van 2021 in gebruik genomen zal worden. De RET voert dit project 
uit, in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De keer-
voorziening zal tot een toename van het geluid leiden. Door de aanleg van een 
geluidsscherm zal het geluidsniveau uiteindelijk minder zijn dan het geluid dat 
wij nu ervaren door de RandstadRail.

Bij de inloopavond konden 
vragen gesteld worden en 
konden wensen ingebracht 
worden. Zo is gevraagd of 
het geluidsscherm een groe-
ne kleur kan krijgen, om het 
scherm minder te laten op-
vallen. Voor meer informatie 
hierover; zie https://
corporate.ret.nl/
werkzaamheden/
keervoorziening.

Erik de Goede
Illustratie van geluidsscherm (bron: Website RET)
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Ook in 2018 hebben veel vrijwilligers zich voor onze bewonersvereniging 
ingezet. Dan denken wij bijvoorbeeld aan de organisatie van ons 40-jarig 
wijkfeest, het Halloweenfeest en Trick-or-Treat, de vele onderwerpen van 
wijkontwikkeling, ons wijktoezicht en het materiaalbeheer. Andere activiteiten 
zijn het jaarlijkse volleybaltoernooi en vijf maanden per jaar de papiercontainer 
iedere dag openen en sluiten en daarbij het oud papier en karton netjes 
opstapelen. 

Meestal bedanken wij onze 
vrijwilligers in het eerste 
kwartaal van het jaar. Dit 
jaar doen wij het echter wat 
later. Om onze vrijwilligers 
voor hun inzet voor onze be-
wonersvereniging te bedan-
ken, organiseren wij op 14 
september 2019 een vrijwil-
ligersavond. Deze keer is het 
een sportieve vrijwilligers-
avond. Net als in 2017 wordt 
de vrijwilligersavond gehou-
den bij Club de Petanque 
Folâtre aan het einde van de 
Sportlaan, waar we gaan jeu 
de boulen. Omdat dit in 
2017 een groot succes was, 
hebben wij niet zo lang gewacht om dit te herhalen. Met een hapje en een 
drankje en een aantal rondes jeu de boules rekenen wij ook deze keer op een 
gezellige (en sportieve) vrijwilligersavond. Alle vrijwilligers en partners zullen 
uitgenodigd worden voor de vrijwilligersavond.

Het Bestuur

Aankondiging vrijwilligersavond

Impressie van de vrijwilligersavond uit 2017

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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Oud papierinzameling

Sinds januari hebben alle huishoudens in onze gemeente een minicontainer-aan
-huis voor oud papier en karton (OPK) tenzij men aangegeven heeft niet zo’n 
minicontainer te willen ontvangen. Hierdoor is de inzameling van het OPK door 
ons afgenomen. Het was de vraag hoeveel dit zou afnemen. Inmiddels zijn we 
een aantal maanden verder en hebben we een redelijk goed beeld hiervan. Het 
blijkt dat we tegenwoordig op zo’n 60% zitten van wat wij voorheen inzamel-
den. Dit percentage valt ons alleszins mee! Hieruit blijkt dat nog velen in en 
buiten onze wijk het OPK blijven deponeren in onze container. Daar zijn we blij 
mee! Dit percentage van 60% lijkt ook van toepassing op de andere vereni-
gingen in onze gemeente die OPK inzamelen.

Recent is er een vierde 
container neergezet op het 
parkeerterrein van Het Ba-
ken voor plastic, metalen 
verpakkingen en drinkpak-
ken (PMD). Daar zijn wij blij 
mee, want dit voorziet in 
een behoefte. De voorheen 
drie containers voor PMD, 
die om de dag geleegd wor-
den, zaten vaak propvol. Dit 
leverde weleens het nodige 
PMD naast de containers op. 
Sinds wij vier PMD-
containers hebben, is dat 
gelukkig niet meer opgetre-
den.

De combinatie van verbeter-
de service voor PMD, de mogelijkheid om glas, textiel en oud papier en karton 
in te leveren, maakt dat gelukkig nog veel bewoners van binnen en buiten de 
wijk hun afval komen inleveren. Dit levert de Johannesschool, de Tweemaster 
en de bewonersvereniging inkomsten op, die wij goed kunnen gebruiken. Gaat 
dus zo veel mogelijk hiermee door!

Samen met de gemeente volgen we de ontwikkelingen. De OPK-verenigingen 
zijn in gesprek met de gemeente over andere inkomstenbronnen. In 2018 is al 
afgesproken dat de OPK-verenigingen ook textiel gaan inzamelen, maar de 
uitrol hiervan verloopt erg traag. Er zijn ook andere ideeën om de inkomsten 
van de OPK-verenigingen te vergroten, maar daarover zullen wij u informeren 
als dit meer concreet is geworden.

Erik de Goede

De vier PMD-containers bij Het Baken 
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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: 06-29010967. 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
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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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