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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 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)
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Secretaris

Erik de Goede (3697240)
secretariaat@wijk-koningshof.nl

Redactie, advertenties wijkblad

Sjef Kickken
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
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Ledenadministratie

Marit de Boer
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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
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Materiaalbeheer

Magazijn (3696605)

open: ma., wo. en vr. van 20.00 - 21.30
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Voorwoord

Warm was het deze zomer! We hadden twee landelijke hittegolven in dit jaar 
van 22 t/m 27 juli en van 23 t/m 28 augustus. Bovendien werd de hoogste 
temperatuur ooit gemeten in Nederland van maar liefst 40,7 graden. In deze 
vakantieperiode zijn er relatief weinig activiteiten bij onze bewonersvereniging. 
Het materiaalbeheer had hierdoor meer tijd om de spellen te controleren. Zo 
heeft men het spel vier-op-een-rij helemaal vernieuwd. Kinderen konden er niet 
goed bij, om de schijven van bovenaf erin te doen. De materiaalmannen 
hebben de hoogte van dit spel verlaagd en de schijven verkleind waardoor dit 
spel nu veel beter te spelen is door kinderen. De elektrotrekker van ons treintje 
had het afgelopen jaar meerdere keren een storing. Wij hebben daarom de 
elektrotrekker laten repareren en meteen laten keuren. Ook zijn er nieuwe 
veiligheidsvoorzieningen aangebracht om het extra veilig te maken.

Bij onze bewonersvereniging is de inzet van onze vrijwilligers heel belangrijk. 
Als dank voor hun inzet hebben wij een vrijwilligersavond op 14 september 
georganiseerd bij Folâtre in Pijnacker. Elders in dit wijkblad leest u een 
impressie hierover.

In augustus had ik de mogelijkheid om bij DSM in Delft 
deel te nemen aan een microscopie-workshop waar de 
Japanse duizendknoop werd bekeken. Omdat deze 
‘horrorplant’ ook in onze wijk woekert, wilde ik wel eens 
zien hoe deze plant er op celniveau uitziet. De 
dwarsdoorsnede van de stengel onder de microscoop 
geeft aan dat hij hol is van binnen (zie de bovenste 
foto). Dit is vergelijkbaar met de stengel van bamboe. 
Net onder de huid en uniek bij deze plant is een 
doorlopende band met goudkleurige cellen (zie de 
onderste foto). Dit zijn steencellen vol looistof en 
kristallen die keihard zijn. Hoe meer de plant groeit, hoe 
dikker deze band met steencellen wordt. Dit maakt de 
groeiende stengel heel star en verklaart daarmee de 
schade die deze plant kan aanrichten aan wegen en in 
muren. De Japanse duizendknoop kan zelfs hier 
doorheen groeien! Onder deze band zijn vatenbundels 
voor transport van water en suikerrijk voedsel dat in de 
bladeren via fotosynthese is aangemaakt. De enorme 
groeikracht van de Japanse duizendknoop was echter 
niet te verklaren door wat wij bij de microscopie zagen.

Op 24 oktober organiseert onze werkgroep Jeugd een Trick-or-Treat voor 
kinderen van 2 t/m 8 jaar en gaat dan met het treintje door het westelijke deel 
van de wijk. Op 26 oktober is er de Halloween griezeltocht voor de oudere 
kinderen. Ook hierover leest u meer in dit wijkblad.

Ik wens u een fijn najaar en vergeet niet het griezelbos te bezoeken op 
26 oktober!

Herman Stikkel
Voorzitter
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Wijkontwikkeling

Midden augustus jl. heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan voor 
Tuindershof gepubliceerd. De plannen voor Tuindershof zijn begin september jl. 
weer besproken in de klankbordgroep met omwonende bewoners. Het oordeel 
over die plannen is positief. Toch is er enige zorg over het voorgelegde ont-
werpbestemmingsplan. In dat bestemmingsplan wordt namelijk heel weinig 
vastgelegd. Dat heeft als risico dat in de aantrekkelijke plannen van nu in een 
latere fase vervelende wijzigingen worden aangebracht. Voor sommige bewo-
ners is dat aanleiding om in een zienswijze die ongerustheid kenbaar te maken. 
Punten van aandacht zijn daarbij o.a. de verdeling en de maximale hoogtes van 
de te bouwen woningen in het gebied, en de aansluitingen vanuit Tuindershof 
op de (verlengde) Europalaan. Over dat laatste overweegt onze bewonersver-
eniging – afhankelijk van verder overleg met de gemeente – ook een zienswijze 
in te dienen.

Tuindershof wordt een wijk zonder gas. De gemeente heeft met Eteck Energie 
Bedrijven een 30-jarige concessieovereenkomst afgesloten voor de levering van 
warmte en koude aan de nieuw te bouwen woningen. Daarbij zal gebruik wor-
den gemaakt van aquathermie en warmte- en koude-opslag in de bodem. Later 
dit jaar zal de gemeente komen met plannen voor de energietransitie in onze 
gehele gemeente. Spannend om te volgen welk perspectief daarbij voor onze 
wijk Koningshof zal worden geschetst!

Over de verkeersafwikkeling bij het scholencomplex zijn geen nieuwe ontwikke-
lingen te melden. Er wordt gewerkt aan aanvullend verkeerskundig onderzoek 
en dat kan pas worden uitgevoerd na de schoolvakanties. De uitbreiding van de 
Casaschool in Koningshof is afhankelijk van het vertrek van de Tweemaster 
naar Ackerswoude. Dat vertrek zal niet eerder dan eind 2020 zijn beslag krij-
gen. De aanbesteding voor het nieuwe scholencomplex in Ackerswoude misluk-
te in eerste instantie. Na een aanpassing van de plannen wordt in de komende 
maanden een nieuwe poging gedaan.

De ‘ophaalavond’ met bewoners maart jl. over fase 7+8 van de herinrichting 
van Koningshof heeft nog geen vervolg gekregen. Projectleider Tjeerd Warringa 
heeft een baan bij een andere gemeente aanvaard en hij wordt opgevolgd door 
Fred Maas, die ook al betrokken was bij de uitvoering van vorige fasen.

Steven Duursma
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Een van de oudste en leukste voorwerpen van ons materiaalbeheer is het 
treintje. Het treintje bestaat uit een Spijkstaal elektrotrekker met een wagon. 
De elektrotrekker komt oorspronkelijk van een veiling uit het Westland, waar 
dergelijke trekkers worden gebruikt voor het vervoer van bloemen en groenten. 
Deze elektro-trekker is voor zover wij hebben kunnen nagaan van vóór 1974.

Het treintje wordt regelmatig gebruikt door 
scholen. Wij gebruiken het ieder jaar bij onze 
‘Trick-or-Treat` en bij ons Halloween 
griezelfeest. Dit jaar is de elektrotrekker door 
storing meerdere keren stilgevallen. Dit is erg 
vervelend en ook lastig. Het treintje is een 
groot object. Dan is het extra vervelend als je 
met het treintje ergens in een wijk staat en hij 
gaat niet meer voor- of achteruit.

Niet alleen voor het treintje maar ook voor de 
andere materialen die wij verhuren of uitlenen, 
zien wij er op toe dat alle materialen goed 
werken. Ons materiaalbeheer besteedt veel tijd 
aan het goed werkend houden van de 
materialen die uitgeleend worden. Daarnaast 
worden ‘risicovolle materialen’, zoals de 
rolsteiger, regelmatig gecontroleerd op hun 
werking, en of ze aan de veiligheidseisen 
voldoen. Dit vinden wij als vereniging erg 
belangrijk!

Reparatie treintje van materiaalbeheer

De trots van de Bewonersvereniging, het treintje

Onder toeziend oog van Dirk repa-
reert Jos Koppert het treintje
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We wachten al jaren, waar blijft die koffie toch?

Omdat wij zelf niet voldoende kennis hebben 
om het treintje te repareren, hadden we als 
bestuur in overleg met het materiaalbeheer 
besloten om de elektrotrekker te laten 
repareren door een extern bedrijf. Het was nog 
een hele zoektocht om iemand te vinden. 
Uiteindelijk kwamen wij in contact met Jos 
Koppert van Telako in Honselersdijk, dat 
gespecialiseerd is in elektrotrekkers. In 1986 is 
Telako opgericht door Harrie Ter Laak en Jos 
Koppert. Jos Koppert is directeur geweest van 
Telako en wilde ons graag helpen. Hoewel 
gepensioneerd, repareert hij nog steeds met 
passie en met veel ervaring elektrotrekkers. Hij 
is langs geweest in onze materiaalbeheer-
ruimte en heeft in een paar uur een aantal 
technische problemen verholpen.

Omdat voor ons de veiligheid van de 
elektrotrekker erg belangrijk is en de eisen 
hiervoor in de loop van de jaren nogal 
veranderd zijn, heeft hij de elektrotrekker 
voorzien van een noodstopschakelaar en een 
stoelschakelaar. Dit heeft de veiligheid extra 
verhoogd. Jos Koppert is gecertificeerd 
keurmeester van deze voertuigen en heeft na 
de reparatie onze elektrotrekker goedgekeurd. 

Hierdoor hebben wij weer een betrouwbaar treintje dat ons hopelijk weer de 
nodige jaren van dienst kan zijn.

Herman Stikkel

Met veel passie wordt er 
gerepareerd
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Trick-or-Treat op 24 oktober

Op donderdag 24 oktober is er weer een Trick-or-Treat met de ‘Griezel 
Express’. Kinderen van 2 t/m 8 jaar kunnen zich opgeven om mee te gaan met 
de Griezel Express. Er zijn twee ronden en per ronde kunnen er maximaal 
dertien kinderen mee. De eerste ronde van de Griezel Express is van 17:00 tot 
18:00 uur en de tweede ronde van 19:00 tot 20:00 uur. De start is bij de 
hoofdingang van Het Baken.

Als je mee wilt doen, stuur dan uiterlijk 19 oktober een e-mail naar 
trickortreat@bibberbos.nl. Hierbij graag je naam en je leeftijd vermelden en 
aangeven in welke ronde je wilt meerijden. Ook dit jaar is er, bij beide rondes, 
een leuke prijs voor het kind dat het griezeligst verkleed is.

De Griezel Express rijdt het ene jaar door het gedeelte van de wijk langs de 
Delflanddreef en in het daaropvolgende jaar door het andere deel van de wijk 
(Rivierenlaan). Dit jaar is de Rivierenlaan weer aan de beurt. Woont u in één 
van de volgende straten: Rivierenlaan 2 t/m 16, Bergse Maas, Grevelingen of 
Rivierenlaan 1 t/m 33, en vindt u het leuk om aan de kinderen snoep of fruit uit 
te delen, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
trickortreat@bibberbos.nl. Zodra u zich heeft opgegeven, nemen wij contact op 
om te laten weten hoeveel kinderen er meegaan. Alvast bedankt!

De opperheksen
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Op zaterdag 26 oktober is er voor kinderen weer een Halloween griezeltocht 
in Koningshof. Ouders zijn ook van harte welkom. De naam van onze Halloween 
griezeltocht is veranderd in “Bibberbos Koningshof”. Dit jaar is het thema 
“Dr. P.S. Ycho Ziekenhuis”.

Net zoals in voorgaande jaren, start de griezeltocht bij het scholencomplex aan 
de Duivestein (bij De Tweemaster) in de wijk Koningshof. De eerste groep 
vertrekt om ongeveer 19:00 uur en de laatste groep vertrekt om ongeveer 
22:00 uur. Door de toegenomen drukte kan het zijn dat de wachttijd langer is. 
Daarom is er koffie, thee, koude of warme heksenbrij en zombiebloed (groene 
limonade). Het maximale aantal deelnemers is vijfhonderd. Ook dit jaar zijn er 
weer spelletjes om het wachten aangenamer te maken. Je kunt ook een leuke 
foto maken. De toegang is gratis, evenals de consumpties.

Net zoals eerdere jaren staat ook dit jaar via borden met pijlen aangegeven hoe 
men vanaf het eindpunt weer terug kan lopen naar het beginpunt bij ‘de 
Tweemaster’. De griezels hebben er zin in en staan al te trappelen om te 
beginnen. Kom maar op als je durft!

De opperheksen

Halloween griezelfeest op 26 oktober
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Het heeft even geduurd voordat begonnen werd met het vervangen van de 
bruggen in onze wijk. Nu hiermee gestart is, gaan de werkzaamheden behoor-
lijk snel. Bij het schrijven van dit stuk - medio september - wordt de brug van 
de Bergse Maas naar de Verlengde 
Europalaan vervangen. Dit is al de 
vijfde brug die vervangen wordt. De 
verwachting is dat dit over ongeveer 
een maand (medio oktober) afgerond 
zal zijn. Naast deze brug zijn er al 
twee bruggen bij het scholencomplex 
(bij de Regge en bij de Eem) vervan-
gen. Dit geldt ook voor de brug van 
de Bergse Maas naar de Zuiderstraat 
en de brug op de Oosterdiep die onze 
wijk met Keijzershof verbindt. De an-
dere verbinding met Keijzershof – de 
Frotterbrug op de Popelenburg – is 
nog vrij nieuw en hoeft niet vervan-
gen te worden.

Bij de vernieuwde brug op de Oosterdiep valt op dat het rood-wit metalen hek 
is teruggeplaatst. Deze verkeersbelemmerende maatregel wijkt nogal af van die 

bij de Frotterbrug op de Popelenburg. 
Daar staat al jaren een paal aan de 
Koningshofzijde van de brug en deze 
maatregel werkt prima. Er lijkt geen 
reden waarom de verkeersbelemme-
rende maatregelen bij deze twee 
bruggen zo verschillend moeten zijn. 
Dit willen wij aankaarten bij de ge-
meente. Zo is er binnenkort een over-
leg met de gemeente over de wijze 
waarop de kruispunten aangelegd zul-
len worden bij het doortrekken van de 
Floralaan. Dit is een geschikt moment 
om de verkeersbelemmerende maat-
regelen, waaronder die voor de Oos-
terdiepbrug, te bespreken.

De laatste brug die vervangen moet worden, is de brug die het Bakenpad (bij 
de sporthal) verbindt met het scholencomplex. Deze ‘Bakenbrug’ wordt hierbij 
ook iets verlegd om het wandel- en fietsverkeer te verbeteren. Door de brug 
iets te draaien, kan je in de toekomst vanaf de Rivierenlaan (met ingang bij de 
bocht) gemakkelijker over de brug naar het scholencomplex lopen of fietsen. 
Hiervoor moeten er wel een aantal bomen gekapt worden. Door een snelle actie 
van Paul van Winden van onze werkgroep Wijkontwikkeling zullen er zes (en 
niet acht) bomen gekapt worden.

Vervanging van bruggen in de wijk

Wandelaars en fietsers zien de fraaie Ooster-
diepbrug nauwelijks

Vernieuwde brug bij de Eem
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Voor twee grote bomen bleek het niet strikt noodzakelijk om deze te kappen. 
Het was mooi om te constateren dat de gemeente bereid was hierover te over-
leggen en vervolgens ook de plannen aan te passen. Het kappen van de andere 
zes bomen is noodzakelijk voor een betere ligging van de brug. Zodra de Ba-
kenbrug vernieuwd is, dan zal de brug tussen het voormalige jeugdhonk en de 
Binkhorst/Baaienburg verwijderd worden. Dit is de enige brug die zal verdwij-
nen in onze wijk.

De bruggen zullen overigens ‘versierd’ worden met dieren die vorig jaar door 
scholieren van ons scholencomplex getekend zijn. Het is overigens nog niet be-
kend wanneer deze dieren op de bruggen geplaatst zullen worden. Dit zullen 
wij navragen bij de gemeente.

Het Bestuur

Gadget voor leden en mooi ledenaantal

Ook in 2019 hebben veel huishoudens de contributie betaald, waarvoor dank! 
Ons ledenaantal ligt in 2019 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.

De bewonersvereniging behartigt overigens 
de belangen van alle inwoners in de wijk, 
waarbij we geen onderscheid maken tussen 
koop- en huurhuizen. In de praktijk zien wij 
echter ieder jaar dat het betalingsgedrag 
van de contributie tussen huiseigenaren en 
huurders verschilt. Dat was dit jaar ook het 
geval. Het is daarbij verheugend dat heel 
veel huiseigenaren lid zijn van onze 
bewonersvereniging! Bij huurhuizen is dat 
minder het geval.

Het betalingsgedrag leek op dat van 
voorgaande jaren. In ons wijkblad van eind 
maart vroegen wij u al de contributie te 
voldoen. Dit was mogelijk, omdat wij 
tegenwoordig al in februari onze algemene 
ledenvergadering houden. Er is altijd een 
grote groep die snel betaalt. Na drie weken 
hadden al 500 huishoudens de contributie betaald! Bij het wijkblad van juni zat 
een herinnering voor de trouwe leden die het per ongeluk een keer vergeten 
waren. Het merendeel betaalt uiteindelijk, waardoor ook dit jaar het mooie 
ledenaantal van bijna 700 bereikt is. Het loont overigens de moeite om tijdig 
(uiterlijk één week na het verschijnen van het zomerwijkblad) te betalen, want 
dan heeft u onze gadget ontvangen. Dit jaar is dat een handig recyclebaar 
notitieboekje met onze opdruk!

Marit de Boer
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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 hebben de redactiele-
den Anne-Jette en Erik wijktoezichthouder en ex-PvdA-gemeenteraadslid Jan 
Zandijk aan de tand gevoeld.

Kunt u ter introductie iets over uzelf vertellen?

Ik ben als geboren en getogen 
Dordtenaar getrouwd in 1972. Mijn 
vrouw Trudy en ik hebben twee 
zoons, een pleegzoon en vier klein-
kinderen, die allemaal in Pijnacker 
wonen. Twee van de kleinkinderen 
zitten op dezelfde basisschool als 
onze kinderen destijds, in het scho-
lencomplex in onze wijk.

Mijn zoons zijn allebei actief bij 
voetbalvereniging Oliveo. Ik ben 
zelf veel jaren actief geweest bij 
volleybalverenging Netwerk, in Pijn-
acker. Zowel als speler en trainer.

Ik ben na mijn middelbare school 
begonnen met een studie rechten. Die heb ik niet afgemaakt. Vervolgens ben ik 
in 1973 gaan werken in de kinderbescherming en van daaruit heb ik een oplei-
ding HBO en VO Inrichtingswerk gedaan. Ik heb vele jaren gewerkt in de 
(jeugd)zorg, eerst als groepsleider, na een paar jaar als maatschappelijk werker 
en daarna ruim 20 jaar als directeur,

Kunt u iets meer vertellen over uw werkzaamheden in de (jeugd)zorg?

Mijn vrouw en ik werkten halverwege de jaren-70 in het August Hermann 
Franckehuis in Rotterdam. Dat was een jongensinternaat, voor uit huis ge-
plaatste, zeer moeilijk opvoedbare jongens. In die tijd waren daar grote ver-
nieuwingen gaande, waar wij ook ons steentje aan hebben bijgedragen. Zo 
werd er geprobeerd om meer een huiselijke sfeer in het internaat te brengen, 
door kleinere groepen te maken met vaste begeleiders die meer een ‘ouder’-rol 
konden vervullen. Ook gingen een paar internaatskinderen naar een gewone 
school i.p.v. de internaatsschool, wat toen nog heel gebruikelijk was. 

Later ben ik directeur geworden van Stichting ‘Jeugdhulpverlening Delft/Den 
Haag e.o.’. Daar hebben we in de ruim 17 jaar dat ik er leiding gaf diverse fu-
sies en schaalvergrotingen doorgemaakt. Eerst waren er dagcentra voor school-
gaande jeugd (Boddaertcentra), later kwam er een Medisch Kleuterdagverblijf 
bij en fuseerden we met de organisatie die dag- en nachthulp aan jongeren 
bood. Dat was een prachtige tijd.

In 2000 ben ik voor mezelf begonnen, met ‘Adviesbureau Zandijk’. Ik deed veel 
opdrachten met als doel de verbetering van de kwaliteit van zorg, onder andere 
in de ouderenzorg, jeugdzorg en de GGZ. Mijn speerpunten zijn vooral cliënten-
en familie-/naastenbeleid.

Jan Zandijk in zijn tuin

Interview met….
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Ook ben ik sinds 2011 voorzitter van de landelijke vereniging Ypsilon, die fami-
lieleden en naasten begeleidt van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid 
voor psychose. Deze functie stopt binnenkort, na acht jaar.

Sinds 2015 ben ik met pensioen. Wel ben ik actief gebleven in diverse toezicht-
functies bij zorgorganisaties en als dagvoorzitter van studiedagen en conferen-
ties.

Aankomende 14 oktober zal ik een thema-avond leiden in Pijnacker-Nootdorp 
over de GGZ. Hierbij is het thema ‘De impact van de omgeving op psychisch 
welbevinden’. Deze avond zal worden gehouden in het bestuurscentrum in Pijn-
acker en is voor iedereen toegankelijk. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen.

[Red.: voor meer informatie, zie https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikelen/
themacafe-ggz-op-maandag-14-oktober.htm. Aanmelden is niet noodzakelijk.]

De zorg lijkt steeds meer uitgekleed te worden, door de vele bezuini-
gingen. Is kwaliteit nog wel te waarborgen?

De zorg is steeds ingewikkelder geworden door de vele regelgeving o.a. vanuit 
de zorgverzekeraars. Maar men komt daar wel van terug. Dat is een goed te-
ken. Ook blijkt er veel regelgeving te bestaan vanuit organisaties zelf. En daar 
valt nog veel te winnen, door innovatie, aanpassing en meer platte organisa-
ties. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld ‘BuurtzorgT’, ook in onze gemeente 
actief. Alle managementlagen zijn daar weggehaald. Je hebt daar alleen nog de 
professionals die onderling afspraken maken binnen heldere vaste kaders. Zelf-
sturing. Dat werkt erg goed.

U heeft ook een paar jaar in de WMO-raad (Wet Maatschappelijke On-
dersteuning) gezeten. Wat houdt dat in?

Van 2010 tot 2014 was ik eerst gemeenteraadslid. Dit was interessant, maar 
dat vond ik te weinig inhoudelijk, omdat de gemeenteraad vooral kaders aan-
geeft. Het college voert uit. Daarom was ik blij dat ik in 2014 voorzitter kon 
worden van de WMO-raad. Daar werkte ik samen met onder andere Steven 
Duursma en en Kees van Luttervelt, die ook in onze wijk wonen. Dit hebben we 
gedaan tot einde 2017. Toen is de WMO-raad opgegaan in de huidige Advies-
raad Sociaal Domein (ASD). 

De WMO-raad was het adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wet-
houders op het gebied van zorg en welzijn. Hier kon ik mij veel meer bezighou-
den met inhoudelijke zaken en mijn kennis van de zorg gebruiken om samen 
met de andere leden het college nuttige adviezen te geven.

Woont u al lang in Pijnacker, en wat maakt het hier zo fijn?

Wij zijn in 1984 in Pijnacker gekomen omdat ik dichter bij mijn werk in Delft 
wilde wonen. Sinds 1995 wonen we in Koningshof. Het is hier erg fijn wonen. 
Alles is dichtbij, mede door de RandstadRail. Er is volop natuur (Balijbos, 
Groenzoom). Pijnacker ligt centraal ten opzichte van de steden en er zijn mooie 
fietspaden, zoals het vernieuwde Virulypad! De wijk Koningshof is prachtig 
groen. De wijk ziet er, sinds de renovatie van de riolering ook een stuk aantrek-
kelijker uit. We hebben bovendien een grote tuin én een fijn huis. Dus voorlopig 
hoeven wij hier niet weg!
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U bent wijktoezichthouder in Koningshof. Kunt u daar wat meer over 
vertellen?

Vanaf het begin van het wijktoezicht doe ik hieraan mee. Ik ga altijd lopen met 
mijn buurman. Tegenwoordig loop ik wel minder vaak dan vroeger, maar ik vind 
het een goed concept. Gelukkig komen we niet zo vaak iets tegen, maar het is 
een prettige gedachte om wijktoezicht in onze wijk te hebben.

Ten slotte: wat doet u graag in uw vrije tijd?

Tegenwoordig tennis, wandel en fiets ik graag en ben ik nog examinator van 
volleybaltrainers in opleiding. Verder zit ik in het Pijnacker’s Kamerorkest, 
waarin ik cello speel. Ik ben bestuurslid van ‘De Verbeelding’, het grote 
cultuurfestival in de gemeente Pijnacker-Nootdorp eind september. Dit jaar 
wordt het voor de 26ste keer gehouden. Ik vind ‘Werk in Uitvoering’, in onze 
wijk, ook erg leuk. Het is geweldig dat hier in onze wijk zoveel moois gemaakt 
wordt!

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

Groene daken in Koningshof?

Een wijkbewoonster bracht me op het idee. Ze schreef me: “Is er bij de 
bewonersvereniging kennis en ervaring over groene daken en is dat misschien 
iets voor een wijkactie?”. Navraag bij andere wijkbewoners leverde eerste 
informatie op en stimuleerde mij om voor groene daken verder aandacht te 
vragen.

Groene daken zijn één van de vele stapjes die we met elkaar kunnen zetten op 
weg naar een meer duurzame samenleving. Een groen dak helpt je bij de 
isolatie van je schuurtje, garage of zelfs je hele huis. Platte daken gaan langer 
mee omdat ze zo beschermd worden tegen felle zon en lage temperaturen. 
Waar je op de groene platte daken neer kunt kijken, is het een mooier gezicht. 
De grotere waterhoeveelheden die bij de steeds heftiger regenbuien naar 
beneden komen worden langzamer doorgegeven aan het openbaar riool. 

Wanneer we met velen onze daken ‘vergroenen’, maakt dat die hoeveelheden 
beter beheersbaar. Dat zelfde geldt voor de ‘hittestress’ die bij hittegolven in 
een wijk ontstaat door een groot oppervlak van door de zon verhitte platte 
asfaltdaken.Redenen genoeg dus om als bewoner over het aanbrengen van een 
groen dak na te denken. Maar je wilt dan wel dat het deskundig gebeurt en dat 
je niet voor onverwachte problemen komt te staan. Ook wil je zeker zijn dat je 
niet méér betaalt dan nodig is. Wanneer je daarbij van een subsidie of een 
collectiviteitskorting kunt profiteren is dat helemaal mooi meegenomen. Je ziet 
ook wel op tegen het gedoe, wanneer je dat allemaal zelf moet uitzoeken.

We zagen dat groene daken ook in het belang van gemeente en 
hoogheemraadschap zijn. Er was een subsidieregeling, maar het budget was al 
snel uitgeput en nu is het wachten op nieuwe budgetten. Verzekeraar Interpolis 
heeft samen met het bedrijf ‘Groendakcoach’ bij het schrijven van dit stukje 
een aantrekkelijke regeling om een groen dak te laten aanbrengen.
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Koningshof heeft de voorsprong dat het een groene wijk is en dat bij veel be-
woners duurzaamheid al een plek in de genen heeft gekregen. De bewonersver-
eniging heeft in het verleden verschillende succesvolle wijkacties voor de bewo-
ners georganiseerd. Zou het niet mooi zijn om dit opnieuw te doen voor het 
aanbrengen van groene daken?

Ook onze gemeente en het hoogheemraadschap zouden gewezen kunnen wor-
den op de aantrekkelijkheid van een succesvolle actie in Koningshof en de wijk 
zo tot een stimulerend voorbeeld maken voor andere wijken en gebieden. Ze 
kunnen helpen met deskundigheid en een stimulerende subsidieregeling. Ik 
denk dat ze hier meer succes mee kunnen behalen dan met de toch wat ver-
geefse acties om ons er toe te brengen onze betegelde tuinen weer te vervang-
en door borders en gras.

Voor het starten van acties is het fijn om te weten of de vonk ook bij andere 
wijkbewoners overslaat. Heeft u belangstelling voor het aanbrengen van een 
groen dak, laat dat dan even weten via steven.duursma@xs4all.nl U wordt dan 
op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. Wanneer u deskundigheid 
en/of ervaring heeft en mee wilt werken aan een wijkactie, dan is een reactie 
natuurlijk ook heel erg welkom.

Steven Duursma

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.

Zo groen kunnen we Koningshof helaas niet maken
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Jaarlijks organiseren wij een vrijwilligersavond om al onze vrijwilligers te be-
danken voor hun inzet bij de vele werkgroepen die wij hebben. Op 14 septem-
ber jl. was het weer zo ver. Onze vrijwilligersavond had dit jaar een sportief 
tintje. We zijn met onze vrijwilligers naar de jeu de boules-vereniging Folâtre 
aan de Sportlaan gegaan, waar we in 2017 ook zijn geweest. Omdat dat toen 
zo’n groot succes was hadden wij ons als bestuur al voorgenomen dit in de toe-
komst te herhalen. Nu twee jaar verder - in 2019 - waren wij dus weer te gast 
bij Folâtre.

Naast een hapje en een drankje werd 
er door vrijwel iedereen meegedaan 
aan het jeu de boulen. Met veel en-
thousiasme en plezier werd er jeu de 
boules gespeeld. Er werden twee ron-
den gespeeld, waarbij wedstrijden 
soms lang duurden. Daarom was het 
jeu de boulen pas om half twaalf afge-
lopen. Hoewel het meedoen belangrij-
ker was dan het winnen, waren we 
toch een aantal prijzen. Hoewel het 
meedoen belangrijker was dan het 
winnen, waren we toch een aantal 
prijzen. Ruud de Weger bleek uitein-
delijk de beste jeu de boules-speler en 
eindigden Loes Huegen, Dirk van Reenen en Gert Dirkse op een gezamenlijke 
tweede plaats. Esther van Oosten wint de poedelprijs.

De hapjes en de drankjes en de jeu de boules-wedstrijden waren prima ver-
zorgd door Folâtre (http://www.folatre.nl). Het was een geslaagde avond, 
waarbij onze vrijwillig(st)ers in een ongedwongen sfeer met elkaar konden pra-
ten.

Het bestuur

Vrijwilligersavond bij Folâtre 

De winnaars 

Welke bal ligt er het dichtst bij?

Anja Dirkse is actie
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Wijkactie die geen wijkactie is…

In de eerste helft van september zijn er flyers in Koningshof verspreid voor een 
‘wijkactie’ om uw huis beter te isoleren. Uit de flyer blijkt dat dit een actie is 
van Helmwijk BV uit Bleiswijk. Als bewonersvereniging Koningshof zijn wij niet 
hierbij betrokken en ook niet vooraf hierover geïnformeerd. Omgekeerd hebben 
wij wel getracht in contact te komen met Helmwijk BV, maar wij zijn (nog) niet 
teruggebeld. [Red. 15 september was de deadline voor kopij van dit wijkblad.]

Hierdoor is er veel onduidelijkheid. Wij weten dus niet in welke wijken deze ac-
tie loopt. Zijn wij de enige wijk in Pijnacker waar deze flyers verspreid zijn of 
niet? In het verleden hebben wij als wijkvereniging met enige regelmaat een 
wijkactie georganiseerd. Dit zou de eerste keer zijn dat er een ‘wijkactie’ buiten 
ons om gehouden wordt. Voor u als wijkbewoner is dit ook verwarrend. Boven-
dien loopt er bij de gemeente ook een initiatief hiervoor; zie https://
www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/kent-u-de-website-energiek-
pijnackernootdorp.htm. Dat maakt het nog verwarrender dat een bedrijf buiten 
onze gemeente nu met een vergelijkbaar initiatief komt.

Door dit alles verzoeken wij u ‘extra voorzichtig’ te zijn als u geïnteresseerd 
bent in deze actie.

Het Bestuur 

Houd je van kunst in hout dan mag je de Open Dag Hout niet missen. 
Voor informatie kijk op: http://opendaghout.nl

Foto: Sjef Kickken
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Op donderdagavond 11 september jl. is voor de tweede keer dit jaar door ons 
een cursus ‘AED/reanimatie’ georganiseerd. Op 14 februari was de eerste cur-
susavond. Sinds 2015 organiseren wij twee keer per jaar zo’n cursusavond. 

Ook deze keer waren er zowel cursis-
ten die voor het eerst meededen als 
cursisten die in voorgaande jaren 
hadden meegedaan en dus op herha-
ling kwamen. Deze personen kunnen 
meedoen met het initiatief ‘hartveilig 
wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en 
kunnen opgeroepen worden als er een 
situatie met hartfalen optreedt in on-
ze omgeving. Daarbij is het immers 
vereist dat je jaarlijks een herhalings-
cursus volgt.

In eerste instantie waren er maar 
weinig aanmeldingen. Sinds eind juni 
hangt er op de Peizerdiep 31 een 
tweede AED in de wijk. De buurtbe-

woners daar hadden een succesvolle inzamelactie voor een AED gehouden, 
waarbij via donaties snel voldoende geld werd opgehaald om de AED met bij-
passende buitenkast te kopen. Daarom hebben wij in de Peizerdiep en omlig-
gende straten een flyer verspreid om meer cursisten te werven. Er zijn twee-
honderd flyers rondgebracht. Mede hierdoor waren er deze keer twaalf deelne-
mers aan de cursusavond.

AED op de Peizerdiep 

Cursusavond ‘AED en reanimatie’ 
op 11 september

De cursisten luisteren aandachtig
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De cursus werd vakkundig gegeven door Syl-
via van Reenen en Cathy de Ruiter, beide na-
mens STAR EHBO. Het reanimeren bestaat uit 
een vast aantal onderdelen. Allereerst dient 
gecontroleerd te worden of een slachtoffer bij 
bewustzijn is. Als er geen reactie volgt, dan 
dient de ademhaling gecontroleerd te wor-
den. Als het slachtoffer niet normaal ademt, 
dan dient meteen 1-1-2 gebeld te worden en 
dient met de reanimatie begonnen te worden. 
Dit is een combinatie van dertig borstcom-
pressies en twee keer beademen totdat een 
AED of een ambulance arriveert. Dit zijn de 
hoofdstappen van een reanimatie, die in de 
praktijk levensreddend kunnen zijn. Voor de 
precieze regels dient u een AED/
reanimatiecursus te volgen, waarvan er veel 
georganiseerd worden in onze gemeente. In 
februari 2020 zullen wij ook weer een cursus-
avond organiseren.

Het Bestuur

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

Het reanimeren wordt geoefend

Docenten Sylvia en Cathy in actie 
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Wijktoezicht

De wijktoezichthouders houden ook in de donker wordende dagen een oogje in het zeil. 
Let u goed op dat u het inbrekers niet te makkelijk maakt?
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Een alerte wijkbewoner hing deze waarschuwing bij een wespennest
Foto’s Anja Castelein 
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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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