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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 2020 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)
penningmeester@wijk-koningshof.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

Het jaar is alweer bijna voorbij. Het was een jaar waarin er veel gebeurd is in 
onze wijk. Zo heeft Avalex, om het afval beter te scheiden, begin dit jaar bij 
veel woningen een blauwe minicontainer voor oud papier en karton geplaatst. 
Onze OPK container wordt hierdoor minder gevuld dan voorheen. Bij de herin-
richting van het scholencomplex in Koningshof had de gemeente een voorstel 
gedaan om een rondweg rond het Baken aan te leggen. Reacties van bewoners 
en van ons als bewonersvereniging hadden als resultaat dat dit voorstel is 
ingetrokken. Een tweede verkeersonderzoek voor een veilige verkeersoplossing 
wordt nog uitgevoerd. Dit jaar zijn er zes bruggen in Koningshof vervangen. De 
brug van Het Baken naar de Baaienburg is verwijderd. In maart was er van de 
gemeente een voorlichtingsavond betreffende de herinrichting van fase 7 en 8 
in Koningshof-West. Hierna zouden ontwerpen worden opgesteld. Maar deze 
zijn nog niet aan de bewoners voorgelegd. De gemeente heeft recent 
aangegeven dat er enige vertraging is ontstaan door wijziging van de 
projectleider. Naar verwachting zal er in het eerste kwartaal van 2020 een 
bewonersavond komen waarin de plannen zullen worden gepresenteerd. In 
oktober kwam de gemeente met het plan om het Oranjeplein te renoveren. Het 
idee is om dit groen en klimaatbestendig te gaan uitvoeren. Men kon kiezen uit 
drie varianten. Wij hadden een aantal vragen hierover en hebben daarom een 
brief naar de gemeente gestuurd. Inmiddels is er ook een overleg geweest met 
de gemeente over dit onderwerp. In dit wijkblad leest u meer hierover.

Het hele jaar door heeft de werkgroep Jeugd weer hard gewerkt aan Halloween 
en ‘Trick-or-Treat’ in onze wijk. Vele kinderen zijn weer meegereisd met de 
Griezelexpress door de wijk en waren fantastisch verkleed. Bij de huizen 
werden door de kinderen keurig liedjes gezongen. Halloween speelde zich af in 
het Bibberbos waar men weer veel griezels kon bewonderen. Jammer dat in de 
avond ook de griezels last hadden van de regen. Veel dank aan Sylvia van 
Reenen en de vele andere vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

In dit wijkblad vindt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 
de bewonersvereniging Koningshof op donderdag 20 februari 2020, waarvoor 
wij u graag uitnodigen. Ook in het afgelopen jaar is er weer veel werk verzet 
door onze vrijwilligers van onze bewonersvereniging. Veel dank voor de grote 
inzet van iedereen!

Bij de komende algemene ledenvergadering treed ik af als voorzitter van onze 
bewonersvereniging. Ik heb dit altijd met veel enthousiasme en plezier gedaan. 
Het was een eer om zo’n lange tijd voorzitter te zijn van onze mooie bewoners-
vereniging!

Ik wens u fijne feestdagen en een heel goed 2020.

Herman Stikkel
Voorzitter
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Sinds maart 2014 is Herman Stikkel onze voorzitter. Begin vorig jaar heeft hij 
te kennen gegeven te willen stoppen met het voorzitterschap. Tot onze spijt, 
natuurlijk, want Herman is een kanjer als voorzitter. Omdat we toen geen kan-
didaten konden vinden die de voorzittershamer van hem wilden overnemen, 
heeft Herman vlak voor de algemene ledenvergadering van 2019 besloten het 
voorzitterschap nog een jaar voort te zetten. Bij de eerstvolgende algemene le-
denvergadering in februari 2020 nemen we echt dus afscheid van Herman. Al-
leen als voorzitter uiteraard; hij verdwijnt niet uit het zicht.

Wij zijn nog op zoek naar kandidaten die het voorzitterschap van onze bloeien-
de vereniging op zich willen nemen. Om een indruk te geven van de werkzaam-
heden van een voorzitter, volgt nu een opsomming van de taken van de voorzit-
ter. De voorzitter maakt, samen met de secretaris en penningmeester, deel uit 
van het dagelijks bestuur van de vereniging. Het dagelijks bestuur is aan-
spreekbaar voor alle zaken die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de 
vereniging. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter, samen met andere be-
stuursleden, de vereniging bij officiële gelegenheden. Een voorbeeld hiervan is 
het overleg met de gemeente. De voorzitter zit de vier bestuursvergaderingen, 
die wisselend gehouden wordt bij de bestuursleden thuis, en één algemene le-
denvergadering voor. 

Lijkt het u wat zich voor de vereniging in te zetten als voorzitter? Meldt u zich 
dan aan bij de secretaris van de vereniging, Erik de Goede, via e-mailadres 
secretariaat@wijk-koningshof.nl. Op de algemene ledenvergadering 2020 die 
op 20 februari 2020 zal plaatsvinden, wordt dan uit de aangemelde kandidaten 
de nieuwe voorzitter gekozen.

Wilt u meer informatie over het voorzitterschap, dan kunt u zich wenden tot on-
ze huidige voorzitter Herman (tel: 0153699362, e-mail: voorzitter@wijk-
koningshof.nl) of onze secretaris Erik de Goede (tel. 0153697240, e-mail: 
secretariaat@wijk-koningshof.nl) 

Het bestuur

Gezocht: een nieuwe voorzitter
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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof
op donderdag 20 februari 2020

om 20.00 uur in Het Baken

1. Opening (om 20:00 uur)

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2019

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

3. Financieel verslag over 2019

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 bestuurs-
functie kunnen zich tot drie dagen voor de algemene vergadering 
melden bij secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-
koningshof.nl).

6. Begroting voor 2020

7. Vaststellen contributie 2020

Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2020 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 over een nader te bepalen onderwerp

Vanaf 22.00 uur: informele borrel in het café in Het Baken
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Wijkontwikkeling

Begin oktober jl. werden we in de Telstar verrast door een berichtje over het 
Oranjeplein. Het was een verwijzing naar een mini-enquête op de website van 
de gemeente met drie mogelijke plannen voor een drastische renovatie van het 
Oranjeplein. Het leek wel of één van die plannen op korte termijn zou worden 
uitgevoerd. Aanleiding genoeg voor de bewonersvereniging om een brief aan het 
College van B&W te schrijven.

Eind november jl. spraken we op haar verzoek daarover met wethouder Ilona 
Jense. Zij lichtte toe dat het Oranjeplein dringend groot onderhoud nodig heeft 
(verzakkingen, een niet functionerende fontein, stenen die hun kleur zijn kwijt 
geraakt). De gemeente wil niet volstaan met groot onderhoud maar het plein 
ook wezenlijk anders vormgeven. Men vindt het nu veel te ‘stenig’ en zo bezien 
een concept van de jaren negentig van de vorige eeuw. Vooral in het weekend is 
het daardoor een ongezellig plein. 

In onze brief hadden wij laten weten dat het huidige Oranjeplein beslist ook 
kwaliteiten heeft. Veel wijkbewoners genieten zes weken van het jaar van de 
bloeiende ‘blauwe regen’ die dan het plein siert. De wethouder begrijpt dat. Zij 
zal die ook missen, maar het is voor haar een kwestie van ‘helaas’. 

Aan twee zorgen die in onze brief zijn verwoord zal wel tegemoet worden geko-
men. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk en de wijziging van het Oranjeplein 
zal goed sporen met mogelijke wijzigingen bij de Oranjelaan i.v.m. de verkeers-
problematiek scholencomplex. 

Er moeten nog heel wat stappen worden gezet voordat de eerste spade in de 
grond gaat. In dat traject wil de gemeente over de voorgenomen veranderingen 
royaal communiceren met de bewoners van de gemeente.

In het vorige wijkblad kondigden we al aan dat we als bewonersvereniging over-
wogen een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan voor Tuin-
dershof. De daarin opgenomen visiekaart doet namelijk geen recht aan het over-
leg dat een aantal omwonenden van de Europalaan augustus 2018 met ambte-
naren van de gemeente heeft gehad over de ‘knip’ in de Europalaan en de ont-
sluitingen vanuit Tuindershof naar de Europalaan. We hebben toen besloten een 
zienswijze in te dienen. In de Nota van beantwoording heeft de gemeente deze 
afspraken nu bevestigd.

Ook voor 2020 tekent zich af dat wijkontwikkelingen in en rond Koningshof aan-
dacht zullen vragen. Om te beginnen bij het maken van plannen voor de laatste 
fase van de herinrichting van Koningshof. Na vertraging is daarover voortgang 
aangekondigd. 

Verder heeft het verkeerskundig bureau, dat onderzoek doet i.v.m. de verkeers-
problematiek bij het scholencomplex, een nader advies aan de gemeente uitge-
bracht. We zijn nieuwsgierig naar de inhoud en in het bijzonder of daarin naast 
verdere analyse ook concrete aanzetten worden gegeven voor mogelijke oplos-
singen. In verder overleg met de klankbordgroep zal moeten worden getoetst 
hoeveel draagvlak daarvoor kan worden gevonden. 

Tot slot verwachten we overleg van de gemeente met omwonenden over de ma-
nier waarop de oversteekplaatsen tussen Koningshof en Keijzershof vorm zullen 
krijgen na het doortrekken van de Floralaan naar de rotonde Tuindersweg. 

Steven Duursma
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Halloween Bibberbos 2019

Zaterdag 26 oktober was er weer een Halloweengriezeltocht. Vanaf 19:00 uur 
zaten er veel griezels verstopt in de bosschages bij de school "De Tweemaster", 
dat was omgetoverd tot een Bibberbos. De bezoekers konden zich opwarmen 
met thee, koffie of warme chocolademelk. Voor de kinderen was er snoep.

In het Bibberbos liepen dit jaar verschillende patiënten van dokter PS. Ycho. De 
dokter had enige experimenten uitgevoerd op zijn dochter, wat helaas niet he-
lemaal goed was gegaan. Ook had hij het op andere patiënten geprobeerd, 
maar ook dat was niet goed afgelopen.

Er zijn verschillende bezoekers die zich een ongeluk zijn geschrokken. We heb-
ben veel leuke reacties ontvangen. De griezels hebben zelfs de politieagenten, 
die erg geïnteresseerd waren, goed laten schrikken. De wachttijd was dit jaar 
wel iets langer, maar dat vonden de meeste mensen niet zo erg. Onze griezels 
hadden hierdoor tijd om hun kelen te smeren met heksenwater. Wij hebben van 
de griezels vele leuke reacties gehad. Bij de voorgaande edities van Halloween 
waren de weergoden ons gunstig gezind en was het op de laatste zaterdag-
avond in oktober droog. Deze keer was dat anders. Tot half tien ’s avonds was 
er gelukkig maar weinig neerslag. Vanaf half tien begon het echter hard te re-
genen, maar toen was het overgrote deel van de bezoekers al door het Bibber-
bos gelopen. De foto’s zijn te bekijken op onze website www.bibberbos.nl.
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Tot slot willen wij in een willekeurige volgorde een groot aantal personen be-
danken, zonder wie wij geen griezeltocht door ons geweldige Bibberbos hadden 
kunnen aanbieden: Als eerste natuurlijk al onze griezels. De wijkbewoners die 
ook dit jaar weer elektriciteit geleverd hebben. De dames bij de koffie- en thee-
kramen, de stewards, de dagopbouwers, de EHBO’ers van STAR EHBO, politie 
Pijnacker-Nootdorp. Leny, Trix en Elly voor de stoffen waarvan de kleding ge-
maakt is. John Zandbergen voor de draagbaar (de echte lijkenkistkar). Yvonne 
de Weger voor het maken van de nieuwe tunnel. Veronique de Weger voor het 
bewerken en maken van de zeildecordoeken en filmpjes. Ruud de Weger voor 
de grondpinnen en haringen en Henk Lijten voor de scheerlijnen van onze nieu-
we tunnel. Fred Servaas van NLdrukwerk.nl voor het drukken van de zeildecor-
doeken. Marc Kuiper en Generations Light & Sound voor alle lampen en toebe-
horen. Dirk van Reenen voor de rook- en bellenblaasmachines. Jim Lijten voor 
het maken van de website, het Facebook-beheer en de secretariaatsactiviteiten. 
Graciela Martinez Zurano voor het uitwerken van het verhaal en het notuleren. 
Ronald Bruinen voor het ophalen/opbouwen van de spullen. Sylvia van Reenen 
voor het maken van alle kostuums en voor de organisatie van het Halloween-
feest.

De oppergriezels onder leiding van Sylvia van Reenen

Naschrift Bestuur: Wij willen ook dit jaar onze grote waardering uitspreken aan 
Sylvia en de andere organisatoren omdat het ook dit jaar weer een geweldig 
griezelspektakel was in het Bibberbos. Hierin zat ongelofelijk veel voorberei-
dingstijd en het resultaat was er dan ook naar!
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Op donderdag 24 oktober reed onze Griezelexpress weer door de wijk. Dit jaar 
werden de Rivierenlaan en zijstraten door kleine en grote griezels bezocht. Zo-
als ieder jaar waren er twee rondes: één van 17:00-18:00 uur en één van 
19:00-20:00 uur.

De Griezelexpress was gevuld met griezeltjes (kinderen) uit de wijk. Bij ver-
schillende huizen mochten ze wat lekkers uitkiezen, waarvoor ze wel eerst een 
liedje moesten zingen. Ze zongen onder muzikale begeleiding van Dosha Kentie 
met haar gitaar en haar eigen griezeltjes. Per rit gingen er 15 griezeltjes mee 
met de Griezelexpress. Bij iedere rit hadden de grote griezels de grootste moei-
te om te bepalen wie het engste en mooiste griezeltjes waren en dus een prijs 
kregen.

De papa’s en mama’s mochten wel mee, maar niet in de Griezelexpress. Zij 
vonden het geen probleem om er achteraan te lopen. Ook mochten ze geen 
lekkers halen, want dat was alleen voor de griezelkinderen. Alle kinderen von-
den het heel leuk maar toch ook eng en spannend om met de Griezelexpress 
mee te mogen rijden. Vanaf volgend jaar kunnen de kinderen en bewoners zich 
opgeven via onze website www.bibberbos.nl.

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

De opperheksen onder leiding van Sylvia van Reenen

Trick-or-treat 2019
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Ook in 2020 zullen wij twee cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een 
AED’ organiseren. De eerste cursusavond is op donderdagavond 13 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 vol-
gen. 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 andere 
kant hopen wij ook dat er nieuwe vrijwil-
ligers zullen zijn die hieraan gaan deel-
nemen. Als u meedoet aan ‘hartveilig 
wonen’, kunt u per mobiel opgeroepen 
worden als er in de directe omgeving ie-
mand 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

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

Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’ 
op 13 februari

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.

Impressie cursusavond
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Denkt u ook aan een mooi milieuvriendelijk 
groendak?

Dat komt dan goed uit, want we gaan een wijkactie starten om de daken in Ko-
ningshof te vergroenen. Een dak, plat of licht hellend, met (sedum)plantjes is 
goed voor het milieu en ziet er voor u en de buren heel fraai uit. Een groendak 
zorgt dat in de zomer de temperatuur onder dat dak 4 graden koeler blijft en 
dat de dakbedekking twee keer zo lang meegaat. Maar het zorgt ook voor wa-
terbuffering en het trekt vogels en vlinders aan. Uiteraard moet een dak, met of 
zonder sedum, onderhouden worden. Bij een groendak moet tweemaal per jaar, 
voor zover nodig, boomblaadjes en onkruid verwijderd worden. En net als bij de 
tuin is bijmesten soms handig. 

In het vorige wijkblad polsten we of er 
belangstelling is bij de bewoners voor 
een wijkactie groene daken. Daarop 
kwam een flink aantal reacties. Ook is er 
de vraag van het onderhoud van het 
groendak en of het mogelijk is dat tegen 
een redelijke prijs deskundig door een 
ander te laten doen.

Als voorbereiding op de wijkactie gaat 
een werkgroep aan de slag. De taak van 
de werkgroep is het selecteren van een 

deskundige partner die in staat is om te beoordelen of het dak geschikt is voor 
het aanbrengen van een sedumdak. Zo moet de constructie en de dakbedek-
king van voldoende kwaliteit zijn om het extra gewicht te dragen. Bovendien 
moet de partner een goede kwaliteit groendak tegen een concurrerende prijs 
aan kunnen bieden. En liefst de keuze bieden tussen het aan laten leggen en 
alleen de materialen leveren zodat de opdrachtgever het zelf kan doen.

De kosten van een groendak bij uitvoering door een bedrijf zijn gerelateerd aan 
de omvang van het dak, maar gedacht moet worden aan ca. € 55 - € 60 per 
m². Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wijkactie kan een korting be-
dongen worden, daarnaast is er momenteel ook een subsidie mogelijk door het 
Waterschap Delfland.

Als u interesse heeft in de aanleg van 
een groendak, of wilt deelnemen in de 
werkgroep, of gewoon op de hoogte ge-
houden wilt worden; laat dat dan weten 
door een mailtje te sturen aan vanwin-
denpaul@gmail.com. Degenen die al hun 
belangstelling kenbaar hebben gemaakt 
n.a.v. het stukje in het vorige wijkblad 
hoeven dat niet opnieuw te doen.

Paul van Winden

Sedumdak op platdak

Sedumdak op schuur
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Kerstkleurplaat

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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Voor de traditionele kerstpuzzel, die ook dit jaar door onze penningmeester Ma-
rijke Tetteroo is gemaakt, wordt dit jaar een beroep gedaan op uw kennis van 
spreekwoorden en gezegdes. Noteer de ontbrekende woorden in het onder-
staande diagram en in de gekleurde kolom in het midden verschijnt een pas-
sende opmerking. Stuur deze vóór 31 januari 2020 naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl of lever de oplossing in op Geesterwijk 4. Onder de goede oplos-
singen worden drie cadeaubonnen (van 25, 15 en 10 euro) verloot. Veel puzzel-
plezier!

1 … die zo vroeg zingen, zijn voor de poes.

2 Wat heb ik nou aan mijn … hangen?

3 Na mij de …

4 Niet … is altijd mis.

5 Men moet geen oude … wegwerpen voordat men nieuwe heeft.

6 Je moet geen slapende  …  wakker maken.

7 In het veen kijkt men niet op een …

8 De … maakt de dief.

9 Een goed … heeft maar een half woord nodig.

10 Er gaat een … voorbij.

11 Aan de rand van het … bloeien de mooiste bloemen.

12 … komt te voet en gaat te paard

13 Ook tussen mooie … groeien brandnetels.

14 … wagen rijden het langst.

15 … met vlijt, bouwt huizen als kastelen.

16 Eerste gewin is ...

17 Je kan niet de kool en de … sparen.

18 Over smaak valt niet te …

19 Elke dag een draadje maakt een … in een jaar.

20 Het oog van de … maakt het paard vet.

Kerstpuzzel
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Vul het ontbrekende woord in. In de gekleurde middenkolom verschijnt een 
passende opmerking.
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Het is weer de maand van donkere dagen met wind, regen en misschien zelfs 
sneeuw. Een goede reden om het binnen in huis gezellig te maken met familie 
en vrienden. De wijktoezichthouders merken dat in deze tijd van het jaar rusti-
ger is op straat dan in de zomermaanden. Echter, de donkere verlaten straten 
bieden ook de gelegenheid voor ongenode gasten op het inbrekerspad om on-
gezien hun gang te gaan. Had ik u al eens verteld dat de meeste woninginbra-
ken nu daarom vooral aan het einde van de middag en het begin van de avond 
worden gepleegd? Een uitzondering daarop was begin november, toen we in de 
wijk last hadden van een inbraakgolf in auto’s. In een aantal nachten werd toen 
elektronica zoals airbags uit vooral Skoda’s en Volkswagens gesloopt zonder dat 
omwonenden hiervan iets merkten. De wijktoezichthouders bellen altijd met de 
meldkamer van het politiebureau bij aanvang van hun ronde en krijgen daarbij 
ook te horen of er nog bijzonderheden bij de politie bekend zijn. Tijdens een te-
lefoongesprek dat ik voerde op één van deze dagen, kreeg ik de indruk dat de 
politie óf heel koel tegenover mij bleef, óf zelf de hoop al opgegeven had hier 
iets tegen te kunnen doen. Het antwoord op de vraag of wij als wijkbewoners 
iets konden doen, was dat we op kunnen letten of er personen in de wijk rond-
lopen met bovengemiddelde aandacht voor geparkeerde auto’s. Omdat de in-
braken midden in de nacht hadden plaatsgevonden, durfde de dienstdoende 
agent mij niet te vragen om van één tot twee uur ’s nachts een ronde te lopen. 
Zo blijven deze inbrekers helaas onder de radar.

Verbeteren van onze “radardetectie”

Als woordspeling op deze uitdrukking, kan volgens mij onze “radardetectie” een 
stuk worden verbeterd als wij allemaal iets beter om ons heen kijken, wanneer 
we ons door de wijk bewegen. We kijken op onze mobiele telefoon, zijn in ge-
sprek met een bekende, of in gedachten verzonken en zien dan die onveilige of 
verdachte situatie over het hoofd. Bijvoorbeeld de onbekende persoon die ken-
tekens op een notitieblokje schrijft, het raampje dat de buren open hebben la-
ten staan, de auto die al voor de derde keer die avond door de straat komt rij-
den, of de sleutelbos die u in de haast in de voordeur heeft laten zitten. Dat 
zijn van die dingen waar wijktoezichthouders tijdens een uurtje wandelen hun 
zintuigen bewust voor open hebben staan. Mag ik u vragen dit ook eens te pro-
beren? Dat kan gewoon terwijl u de kinderen naar school brengt, de hond uit-
laat, thuiskomt uit uw werk, gaat sporten, etc.

Wijktoezichthouders als dappere dodo’s

We niet kunnen meten in welke mate wijktoezicht helpt om de wijk veiliger te 
maken, maar ik hoor regelmatig van wijkgenoten dat het ze een veilig gevoel 
geeft en het een warm hart toedragen. De toezichthouders, die zich onderling 
bescheiden “loper” noemen, lijken helaas wel op een bekende loopvogel. Ze 
zijn, net als de dodo, aan het uitsterven. Langzamerhand nemen ze in aantal af, 
omdat lopers moeten stoppen, bijvoorbeeld vanwege afnemende gezondheid of 
door verhuizing, en er geen nieuwe lopers bijkomen. Als dat zo doorgaat, zou 
dat het einde van de blauwe hesjes in de wijk kunnen betekenen. Dat zou zon-
de zijn omdat we daarmee juist heel zichtbaar maken dat we als bewoners alert 
zijn op wat er gebeurd in de wijk, wat voor de meesten van ons een prettige 
gedachte is. En wie weet… doet het de ongenode gasten waar ik het eerder 

Ongenode en ongeziene gasten
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Van verschillende kanten horen we dat er problemen zijn met Velux dakramen. 
Het gaat dan meestal om lekkage, corrosie van de metalen delen aan de 
buitenzijde of aantasting van het hout, met name in de hoeken. Ook zijn in de 
loop van de jaren de ruiten lek geraakt waardoor inwendige condensatie is 
opgetreden en de isolatiewaarde van het glas behoorlijk achteruit gaat. 

Als ik rondkijk aan de Rivierenlaan, Bergse Maas en Grevelingen waar deze 
dakramen zijn toegepast zie ik dat er al verschillende zijn vervangen.

De woningen in onze wijk zijn in het algemeen zo’n 40 jaar oud en het verbaast 
mij dan ook niet dat de dakramen langzaamaan aan vervanging toe zijn. In de 
bouw moet de dragende constructie worden gebouwd voor 50 jaar, maar voor 
de in-/afbouw zijn er geen regels. In het algemeen wordt uitgegaan van een 
leeftijd tussen de 10 en 25 jaar, afhankelijk van het onderdeel. Voor kozijnen, 
ramen en deuren, dus ook dakramen, mag men uitgaan van 25 jaar. Dat ze 
soms langer meegaan is dan alleen maar meegenomen.

Lekkage hoeft overigens niet de oorzaak te zijn van “verrotte” ramen. Vaak 
moet de oorzaak worden gezocht in de “goten” naast het dakraam. Aan de 
onderzijde van deze goten hoopt zich vuil op waardoor het water niet meer weg 
kan en zich ergens een weg naar binnen zoekt. De remedie is gewoon 
schoonmaken, net zoals bij de dakgoten. Ik heb dat zelf al ervaren toen ik 26 
jaar geleden mijn huis kocht en na korte tijd lekkage bij de dakramen aantrof. 
Het glas in de dakramen heeft o.a. door het dichtklappen, maar ook door de 
ligging in het dak meer te lijden dan glas in de gevel en kan dus eerder lek 
raken. Bij lekgeraakt glas is er overigens geen noodzaak om het hele raam te 
vervangen. De ruit zelf kan makkelijk worden vervangen. Voor het onderhoud 
aan dakramen en het schoonhouden van de goten geeft Velux op https://
www.velux.nl/service-en-advies/na-aankoop/onderhoud-en-service/uw-
dakraam-reinigen adviezen.

Omdat er al wat ramen zijn vervangen zijn we heel benieuwd naar de ervaring 
van bewoners met deze dakramen. Ook willen we kijken of er voldoende 
belangstelling is voor een collectieve vervanging van dakramen. U kunt dit 
melden bij ondergetekende via sjef.kickken@live.nl. Als er voldoende 
belangstelling is gaan we kijken of er via Velux, of andere bedrijven, de 
mogelijkheid bestaat om een interessante korting te krijgen op de ramen en 
het plaatsen ervan.

Sjef Kickken

Vervangen van Velux dakramen

over had, besluiten om geen bezoek aan Koningshof te brengen. Denkt u er ook 
zo over en zou u mee kunnen lopen of heeft u hier nog vragen over, dan ont-
vang ik graag een e-mail van u! (wijktoezicht@wijk-koningshof.nl))

Ik wens u fijne, veilige dagen en alvast een gelukkig nieuwjaar.

Matthijs de Boer, wijktoezichtcoördinator 
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Interview met 
Anja Brand en Roos van der Meijden

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. Na vele interviews vinden wij het 
tijd voor iets nieuws, en dus is dit 
(voorlopig) het laatste interview. Deze 
keer is het een speciaal interview. Wij 
konden namelijk geen keuze maken uit 
twee personen en hebben daarom beiden 
geïnterviewd! Anja Brand en Roos van der 
Meijden organiseren gezamenlijk iedere 
twee jaar een ‘creatief weekend’ in Ko-
ningshof, onder de naam ‘Werk in Uitvoe-
ring’. Deze keer is het dus een dubbelin-
terview.

Kunnen jullie ter introductie iets over jezelf vertellen?

Roos: ik ben geboren en getogen in Delfgauw. Ik ben getrouwd met Paul Geluk 
en wij hebben twee kinderen, een jongen en een meisje. In 2001 ben ik afgestu-
deerd aan de Kunstacademie in Den Haag. Ik heb me daar gespecialiseerd als 
graficus (het werken met verschillende druktechnieken). In het dagelijks leven 
ben ik kunstenaar, en daarnaast geef ik schilderlessen en schilderworkshops.

Anja: Ik ben geboren en getogen in Lisse. Ik ben getrouwd met Ron Brand en 
wij hebben twee dochters. In het dagelijks leven ben ik docent beeldende vor-
ming en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) op een middelbare school. Dat 

doe ik nog niet zo lang, want ik ben pas 
in 2012 met mijn docentenopleiding aan 
de Kunstacademie in Rotterdam begon-
nen. In 2016 heb ik die afgerond. Daar-
voor heb ik voor mezelf gewerkt en aller-
lei opdrachten gedaan voor grafische 
vormgeving (posters, folders, etc.), illu-
straties en websiteontwerp. Daarnaast 
geef ik al meer dan tien jaar teken- en 
schilderles aan kinderen en volwassenen 

in een lokaal bij Buurt & Zo.

[Red.: wist u dat Anja de foto op de voorkant van dit wijkblad heeft gemaakt? 
En dat ze het logo van de wijkvereniging heeft ontworpen?]

Hoe zijn jullie in Pijnacker terecht gekomen?

Roos: Vanwege de liefde! Paul is opgegroeid in Koningshof. Het was dus een 
makkelijke optie om in Koningshof te gaan wonen. Wij wonen hier inmiddels al 
achttien jaar. Het is een mooie groene wijk en de scholen zijn dichtbij.

Anja: Ook vanwege de liefde! Mijn man komt uit Pijnacker en ook wij zijn hier 
gaan wonen. Wij wonen nu negen jaar in Koningshof. De sfeer in de wijk vind ik 
erg fijn.

Anja en Roos (beiden hurkend) tijdens 
‘Werk in Uitvoering’ in 2016 

Illustraties gemaakt door Anja
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Jullie zijn allebei erg creatief. Kun je je werkzaamheden kort omschrij-
ven?

Roos: Ik schilder graag. Ik gebruik daarbij 
olieverf of acrylverf. Ik schilder stadsgezich-
ten en interieurs. Ik vind het daarbij inte-
ressant om vloeren te schilderen: glanzende 
vloeren of vloeren met bijzondere patronen 
er in. Ik werk daarnaast veel met contrasten 
tussen licht en schaduw. Veel van mijn 
schilderijen hebben te maken met specifieke 
momenten uit mijn leven. Alle locaties die je 
op mijn schilderijen ziet, heb ik zelf ook 
echt bezocht.

[Red.: op www.roosvandermeijden.nl kunt u 
de prachtige schilderijen van Roos bewon-
deren.]

Anja: Ik houd van ontwerpen, tekenen en 
schilderen. Al van jongs af aan teken ik zelf 
heel graag. Het is voor mij een uitlaatklep 
en een manier om tot rust te komen. Door 
de jaren heen heb ik verschillende periodes 
gehad waarin ik mij op een specifiek onder-
werp of materiaal richtte. Soms tekeningen, 
soms schilderijen. Ik heb ook een jaar lang 
alleen met blauw geschilderd. Het is maar 
net hoe ik me voel of welk onderwerp ik 
verder wil onderzoeken. 

[Red.: op www.anjaranja.nl kunt u het uitgebreide repertoire van Anja bewon-
deren.]

Wat voor cursussen geven jullie?

Roos: Ik geef schildercursussen voor volwassenen, in de bibliotheek Pijnacker 
en in een winkel in Voorburg. Een cursus duurt een schooljaar, waarbij je één-
maal in de week een halve dag les hebt.

Anja: Ik geef tekenlessen aan kinderen, en ik heb een schilderatelier voor vol-
wassenen. Deze cursussen duren ook een schooljaar.

Hoe is ‘Werk in Uitvoering’ ontstaan?

Werk in uitvoering is ooit opgezet door Janneke van Kan en Lieke Boere. Na een 
paar edities waren zij echter op zoek naar opvolgers en zo zijn wij erbij betrok-
ken geraakt. We hebben het nu vier keer georganiseerd, steeds om het jaar. 
Vanaf nu willen wij het weekend een nieuwe naam gaan geven: ‘Kunst in de 
wijk’. Dat dekt iets beter de lading. We willen het ook wat breder opzetten: ie-
dereen met een leuke hobby mag meedoen! Het gaat erom dat je mensen kunt 
inspireren. Het is ook een evenement met een sociale insteek: een soort buren-
dag om elkaar te ontmoeten. Dus als je iets leuks maakt (dat kan bijvoorbeeld 
ook een treinbaan of een collectie zelfgemaakte meubels zijn) dan kun je mee-
doen. Tot nu toe komen vrijwel alle deelnemers uit Koningshof-Oost. Wij zijn 

Schilderij van passage gemaakt door 
Roos
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daarom ook op zoek naar deelnemers uit Koningshof-West (lees: Rivierenlaan 
en zijstraten). Daar moeten toch ook creatieve mensen wonen?

[Red.: als u mee wilt doen met ‘Kunst in de wijk’ in 2021, dan kunt u zich aan-
melden door een mailtje te sturen naar info@roosvandermeijden.nl]

Kunnen jullie tot slot iets vertellen over een speciaal stuk of project 
van jezelf?

Anja: In 2017 heb ik, in het kader van 
het 125-jarig bestaan van de H. Joannes 
de Dooperkerk in Pijnacker, een 
‘meditatief keienpad’ ontworpen op het 
kerkterrein. Dit heb ik samen met andere 
vrijwilligers in fasen aangelegd en ik ben 
van plan om het nog verder te verbete-
ren en/of uit te breiden. Het is een open-
baar pad waar je een meditatieve wan-
deling kunt maken. Langs het pad staan 
bordjes waarbij je letterlijk even stil kunt 
staan en na kunt denken over verschil-
lende fases van je leven. Ook is er een 
stiltekapel waar je overdag vrij kunt bin-
nenlopen. Het pad is bedoeld om meer 
aandacht te geven aan de kerk en de omgeving, maar ook om mensen bij el-
kaar te brengen.

Roos: 2019 is het 350ste sterfjaar van Rembrandt van Rijn en ter gelegenheid 
daarvan had het Rijksmuseum in Amsterdam de wedstrijd ‘Lang leve Rem-
brandt’ georganiseerd. Iedereen mocht 
een kunstwerk insturen dat geïnspireerd 
was op een werk van Rembrandt. Ik heb 
ook een schilderij ingestuurd. Mijn inzen-
ding, genaamd ‘Me Too’, is gebaseerd op 
Rembrandts schilderij ‘Lucretia’. Dat 
schilderij heeft veel indruk op mij ge-
maakt. Het toont de Romeinse Lucretia, 
die seksueel misbruikt werd en daarna 
zelfmoord pleegde. Ik heb als variatie 
mezelf geschilderd, in de pose van Lu-
cretia. Tot mijn vreugde werd mijn inzen-
ding uitgekozen om, samen met nog 500 
andere werken, gedurende twee maan-
den in het Rijksmuseum te hangen!

[Red.: wist u dat Roos in 2011 de titel ‘Talent van het jaar’ won? En dat ze dit 
jaar de 11e plaats bereikte in de ‘Galerie voor hedendaagse kunstenaars’? Meer 
informatie is te vinden op https://kunstenaarvanhetjaar.nl/kunstenaar/Roos-
van-der-Meijden]

Anne-Jette van den Hof en Erik de Goede

‘Meditatief keienpad’ bij de H. Joannes de 
Dooperkerk

‘Me Too’ van Roos, gebaseerd op Rem-
brandts schilderij ‘Lucretia’
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Eens in de twee jaar laat de gemeente een onderzoek verrichten naar de 
leefbaarheid in de wijken van onze gemeente. In 2019 is dit wederom 
uitgevoerd. In drieëntwintig wijken, waaronder Koningshof, is een vragenlijst 
verspreid onder een selectie van inwoners. Er zijn 5860 bewoners benaderd, 
waarvan 250 uit onze wijk. Zo’n 40% van de bewoners heeft dit ingevuld, 
waarbij de score van Koningshof ‘slechts’ 38% was. Dit is ietwat jammer, want 
wij zijn ook weleens de wijk geweest waarin de respons het hoogst was van alle 
wijken. Of is dit een indicatie dat er in onze wijk weinig ‘problemen’ zijn?

Sinds 2005 wordt tweejaarlijks dit leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In al die 
onderzoeken scoorde Koningshof behoorlijk goed. Zo was het totaaloordeel in 
2011 het laagst met een 7,7 en in 2015 en 2017 het hoogst met een 8,1. In 
2019 scoort Koningshof opnieuw goed met een 8,0. Onze gemeente scoort 
sowieso goed. Het gemiddelde totaaloordeel is een 7,9 terwijl het landelijk 
gemiddelde 7,6 is. Het leefbaarheidsonderzoek kijkt naar twaalf onderdelen, 
zoals de woonomgeving, de groenvoorziening, de speelvoorzieningen, de 
criminaliteit en de verkeersoverlast; zie de onderstaande figuur.

Uit dit figuur blijkt dat Koningshof alleen op het aspect ‘kwaliteit van de wo-
ningvoorraad’ slechter scoort dan het gemeentelijk gemiddelde. De top 3 van 
de genoemde onderwerpen zijn: 1) slechte bestrating, 2) te weinig of defecte 
verlichting en 3) de inrichting van bankjes, containers, prullenbaken, etc. 

Leefbaarheidsonderzoek 2019
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Het rapport maakt echter niet duidelijk welke van deze aspecten van toepassing 
zijn op Koningshof. Dit is het enige onderdeel dat een rood cijfer heeft, wat be-
tekent dat deze score ‘significant lager’ is dan de gemiddelde score in onze ge-
meente (7,8).

Bij de ‘groenvoorziening’ zijn er meestal reacties uit Koningshof. Zo schreef een 
bewoner uit  Koningshof: "Groen is er voldoende in onze wijk, maar die wordt 
slecht onderhouden. Er zijn te grote bomen in te smalle straten. Verzoeken tot 
snoeien met toezegging zijn nog steeds niet gebeurd.” 

Over ‘criminaliteit in de wijk’ zijn vrij veel opmerkingen gemaakt. De meeste 
opmerkingen over dit onderwerp kwamen uit onze wijk en uit de wijk 
‘s-Gravenhout. Deze opmerkingen gingen over inbraak uit auto’s of uit 
woningen. Daar hebben we helaas in onze wijk ook mee te maken gehad.

Op een aantal aspecten scoort Koningshof beduidend beter dan het gemeen-
telijk gemiddelde. Zo waarderen de bewoners de speelvoorzieningen in de wijk 
en de betrokkenheid van de bewoners in de wijk. De bewoners ervaren daar-
naast minder vervuiling in Koningshof dan elders in de gemeente. Het eerste 
aspect vinden wij als bewonersvereniging een mooie opsteker! Het volledige 
rapport is te vinden op: 
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/leefbaarheidsonderzoek-2019.htm

Erik de Goede

‘Het Nieuwe Inzamelen’ en 
textielinzameling door ons

In 2015 hebben de Nederlandse gemeenten zich ten doel gesteld in een periode 
van vijf jaar (2016-2020) de afvalscheiding te verbeteren van 50% naar 75%. 
Dit houdt in dat de hoeveelheid restafval per persoon per jaar moet 
verminderen van ruim 200 kg naar 100 kg. 20% van de gemeenten is daarin al 
geslaagd. Het landelijk gemiddelde is inmiddels gezakt naar 150 kg restafval. 
In Pijnacker-Nootdorp is de hoeveelheid restafval nog maar weinig gedaald en 
zitten we momenteel op 195 kg restafval per inwoner per jaar. Dit is 
verklaarbaar, want vier jaar na de start van ‘omgekeerd inzamelen’ is dit nog 
maar bij 20% van de huishoudens ingevoerd in onze gemeente. Alleen in 
Emerald, Klapwijk en de buitenwijken is dit ingevoerd. In plaats van de term 
‘omgekeerd inzamelen’ wordt tegenwoordig de term ‘Het Nieuwe 
Inzamelen’ (HNI) gebruikt.

Daarom zal de gemeente in 2020 HNI versneld gaan invoeren. Dit zal niet wijk 
voor wijk gaan, maar de gemeente wil dit in één keer in onze gehele gemeente 
dit invoeren. Daarbij komt dus ook Koningshof aan de beurt. Wij zullen, net 
zoals in Klapwijk, op een aantal plekken in de wijk ondergrondse containers 
krijgen voor het restafval. De huidige restafvalcontainer wordt dan een PMD-
container. Sinds het begin van dit jaar zijn er al blauwe minicontainers voor oud 
papier en karton (OPK) uitgedeeld. Voor meer informatie over HNI, zie de 
website van de gemeente: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikelen/minder
-restafval-met-het-nieuwe-inzamelen.htm.
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De invoering van HNI heeft financiële consequenties voor de verenigingen in 
onze gemeente die OPK inzamelen, omdat de inzameling door verenigingen zal 
afnemen. In de afgelopen jaren verzamelden wij jaarlijks zo’n 275.000 kg OPK 
in onze papiercontainer op het parkeerterrein bij het Baken. Om dit moment is 
onze OPK-inzameling ongeveer 55% van de omvang in voorgaande jaren. In 
overleg met de gemeente zijn de OPK-verenigingen op zoek gegaan naar 
andere mogelijkheden van afvalinzameling. Veel opties vielen af. Zo kunnen we 
in een open ruimte bijvoorbeeld geen frituurvet gaan inzamelen. Uiteindelijk 
hebben de OPK-verenigingen besloten textiel te gaan inzamelen. Er zit nog vrij 
veel textiel in ons restafval en daarmee valt dus nog het nodige te winnen.

Sinds medio november staan er twee 
bovengrondse textielcontainers op het 
parkeerterrein van Het Baken. Die zijn 
van ons, zijnde de Tafeltennisvereniging 
Pijnacker, de Johannesschool, de Twee-
master en wij als bewonersvereniging. 
De inkomsten worden onderling ver-
deeld. Hierbij roepen wij u op voortaan 
geen textiel in uw restafvalcontainer te 
doen, maar dit in te leveren bij onze 
textielcontainers of bij een ander goed 
doel. Zo wordt ook bij ‘Terre des 
Hommes’ veel kleding ingeleverd. 

Het is u misschien ook opgevallen dat de inrichting van de afvalcontainers op 
het parkeerterrein van Het Baken ook veranderd is. De ondergrondse textiel-
container (van Avalex) is vervangen door een PMD-container. Avalex stopt met 
de ondergrondse textielcontainers, omdat de kleding vaak toch te vochtig 
wordt. U hebt nu een goed alternatief met onze textielcontainers! Daarnaast 
zijn twee bovengrondse PMD-containers verplaatst en zijn twee PMD-containers 
weggehaald. De ondergrondse PMD-container heeft een grotere capaciteit, 
waardoor de totale capaciteit van PMD-containers niet verminderd is. De twee 
glascontainers zijn gebleven. Op de onderstaande foto ziet u de huidige 
inrichting.

Dit is een tijdelijke inrichting. Bij Fase 
7+8 van de herinrichting van onze wijk 
zal het parkeerterrein heringericht 
worden en zal de opstelling van alle 
afvalcontainers mogelijk wijzigen. Op 
een korte afstand van elkaar kunt u dus 
nu OPK, kleding, glas en PMD-afval 
inleveren. Dit is niet alleen goed voor het 
milieu, maar ook voor de porte-monnee 
van een aantal verenigingen en scholen, 
waaronder wij. Dus alvast bedankt voor 
uw afval!

Erik de Goede

Onze textielcontainers

Nieuwe inrichting van afvalcontainers op 
parkeerterrein van 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 schoorsteen-
veegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 06-29010967 of info@twesten.nl. Deze 
firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Voor 2020 is het tarief € 32,50 
inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten. Hierbij ontvangt u een da-
tum 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 heb-
ben wij er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveeg-
bedrijf ‘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 2020 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 2020 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 101,14 € 111,60

Onderhoudsbeurt € 59,37 € 67,70

Onderhoud mechanisch ventilatie € 31,50 € 32,50
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Materiaalbeheer

Uitleen

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in 
overleg). Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan 
uitsluitend op maandag, woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in 
ons magazijn in de parkeergarage onder ‘Het Baken’. Reserveringen bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605) of e-mail: 
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl.

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur. 

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

Abraham-/Sarapop € 10,00

Behangafstomer rood € 25,00

Behangafstomer grijs € 50,00

Behangplaktafel, 2 meter en 3 meter € 15,00

Betonboormachine* € 50,00

Betonboormachine op accu* € 35,00

Betonboorhamer* € 25,00

Bomensnoeischaar klein € 10,00

Bomensnoeischaar groot € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang € 25,00

Kruiwagen € 15,00

Ladder € 25,00

Lijmklemmen € 15,00

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00

Plafondstempels 2 stuks € 10,00

Rolsteiger € 100,00

Slegge € 10,00

Steekwagen € 10,00

Tapijtreiniger** € 35,00

Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00

Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding kijk op onze 
website en klik op materiaalbeheer

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 40,00

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 € 12,50

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 € 55,00

Springstokken € 2,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 75,00

Vier op een rij € 15,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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