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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

Peter Huegen (2010470)
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 van de nieuwe voorzitter

Bij de algemene ledenvergadering van donderdag 20 februari  jl. is Herman 
Stikkel afgetreden als voorzitter. Vorig jaar had hij zich laten overhalen om één 
jaar langer aan te blijven, maar nu had hij aangegeven echt te stoppen. Hij 
heeft als voorzitter de vereniging zes jaar lang prima geleid, maar hij wil o.a. 
als opa zijn tijd aan andere dingen gaan besteden. In de toekomst kunnen we 
nog steeds een beroep op Herman doen, maar dus niet meer als voorzitter. Het 
bestuur bedankte hem met bloemen en een cadeau. Peter van der Sman had 
namens de gemeente ook een cadeau meegebracht.

Het bestuur zocht naar een jonge nieuwe voorzitter, maar heeft deze nog niet 
gevonden. Ook waren er geen aanmeldingen. Waar vind je een nieuwe 
voorzitter? Herman merkte op dat de bewonersvereniging goed functioneert via 
o.a. de werkgroepen. Een ieder die Herman heeft gevolgd de afgelopen jaren, 
weet dat het voorzitterschap toch heel wat uren opslokt. Het bestuur had zich 
ook voorbereid op een situatie zonder een voorzitter. Hierover waren tussen de 
huidige bestuursleden – secretaris, penningmeester en de voorzitters van de 
werkgroepen – afspraken gemaakt. Omdat er nog geen nieuwe voorzitter was, 
was mijn vraag als Peter Huegen en ondanks mijn leeftijd, of ik voorzitter zou 
kunnen worden. Wel met de restrictie dat als er een jongere voorzitter of 
voorzitster gevonden wordt, ik dan zal aftreden. In de vergadering werd 
volmondig ja gezegd en ben ik dus nu de nieuwe voorzitter. Het inwerken zal 
nog wel even duren. Dit is dus mijn eerste voorwoord in het wijkblad. Ik heb in 
mijn werkzame leven meerdere leidinggevende ervaringen opgedaan en ook 
voor de gemeente Westland de Open Monumenten- en kinderdagen 
georganiseerd. Dus niet geheel onbekend met het organiseren.

Bij de algemene jaarvergadering was in de begroting voor 2020 door het 
bestuur de post “ledenwerving en vrijwilligers” verlaagd, omdat er in 2020 geen 
gadget uitgereikt zal worden aan de leden. Het bestuur had verschillende 
signalen ontvangen of dit wel nodig was. Op verzoek zal in 2020 gekeken 
worden of het niet uitdelen van gadgets van invloed is op ons ledenaantal. 
Verder werd de begroting goedgekeurd en zullen we ook in 2020 weer leuke 
activiteiten organiseren. Omdat de begroting op orde is, kan de contributie in 
2020 € 10,00 blijven. De jaarlijkse wijkschouw is op 26 mei en een ieder kan 
zich hiervoor aanmelden. Wijkmanager Peter van der Sman meldde dat op 1 
april (geen grap) de dierenfiguren op de bruggen geplaatst zullen worden, in 
aanwezigheid van de scholen en de wethouder. Ook zal er op 17 april door de 
scholen een opschoonactie in de wijk worden gehouden. Allereerst hebben we 
echter op donderdag 5 maart de informatieavond over “Groendaken”, waarover 
iedereen een flyer heeft ontvangen.

Wat mij als nieuwe voorzitter en lid van het bestuur opgevallen is, is dat er 
tijdens de vergadering veel oudere en weinig vrouwen aanwezig waren. Als 
bestuur doen we een oproep om met ons mee te denken hoe we al onze leden 
bij onze vereniging kunnen betrekken. We zijn er voor alle bewoners van alle 
leeftijden! Graag vernemen wij uw ideeën.

Peter Huegen  
Voorzitter
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Bij dit wijkblad zit weer een brief met het verzoek om de contributie te betalen. 
Als u geen brief heeft ontvangen, dan betekent het dat u al voor dit jaar heeft 
betaald. Ook niet-leden hebben een aanbod gekregen om lid te worden door 
het voldoen van een betaling van de jaarcontributie van € 10,-. Bij onze alge-
mene ledenvergadering van 20 februari jl. is de contributie in 2020 vastgesteld 
op € 10,-. De contributie is ook dit jaar niet verhoogd.

Gedurende vele jaren hebben leden een gadget ontvangen als de contributie op 
tijd betaald was. Dit jaar zult u geen gadget ontvangen. Bij de algemene leden-
vergadering is weleens opgemerkt dat men een gadget enigszins overbodig 
vond, al werd daarover door de aanwezigen verschillend gedacht. Ook de kas-
commissie heeft weleens een opmerking hierover gemaakt. Daar komt bij dat 
het ook steeds moeilijker wordt om een leuke gadget te bedenken. Daarom 
heeft het bestuur besloten wel met het uitdelen van gadgets aan leden door te 
gaan, maar dit niet meer jaarlijks te doen. Wij hopen dat het niet meer jaarlijks 
uitdelen van een gadget geen negatief effect zal hebben op ons ledenaantal. Er 
zijn immers genoeg voordelen van ons lidmaatschap van een tientje. Zo biedt 
dit u de mogelijkheid om spullen bij ons materiaalbeheer te lenen en om mee 
te kunnen doen aan onze wijkacties. Daarnaast is de korting bij bijvoorbeeld 
een onderhoudscontract bij Verbakel Gas Service al hoger dan onze contributie! 
Daarom hopen wij in 2020 op net zo veel leden als in de afgelopen jaren. Ons 
ledenaantal schommelt al jaren rond het mooie aantal van 700 leden, wat in-
houdt dat 70% van de huishoudens lid is van onze bewonersvereniging!

Als de brief op naam van de vorige bewoners staat en u wilt lid worden van de 
vereniging, dan kunt u het lidmaatschap betalen en uw gegevens invullen zoals 
hieronder staat beschreven. Als u gaat verhuizen, wilt u dat dan melden aan 
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl? 

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te 
vullen bij de contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint
met uw straatnaam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals 
“contributie 2020” en/of uw naam mogen wel, maar dit is overbodige informa-
tie. U maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw contributie in 
2020 te voldoen:

Bedrag: € 10,- 

IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling in 2020
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De meest spectaculaire ontwikkelingen vinden op het ogenblik plaats aan de 
westelijke rand van onze wijk. Eind januari jl. zijn daar de voorbereidende 
grondwerkzaamheden voor de nieuwe wijk Tuindershof in alle hevigheid begon-
nen. Graafmachines, tractoren met 
aanhangwagen en een enorme 
machine om verticale drainagebui-
zen aan te brengen leidden tot een 
bedrijvigheid die deed denken aan 
die bij de recente bouw van een 
Chinees noodziekenhuis. De eerste 
maanden van dit jaar zal men be-
zig zijn met het graven en dempen 
van watergangen en de voorbelas-
ting van het gebied dat ligt tussen 
de Koningshofzijde van de Tuin-
dersweg en de gegraven Meander. 
Dat wordt de slingerende water-
verbinding tussen de Plas van Van 
Buijsen en het Nieuwe Hoefpad.

Voor de laatste fase van de herinrichting van onze wijk blijven we wachten op 
het moment dat de gemeente aan de betrokken bewoners een voorlopig 
schetsontwerp gaat presenteren. Ook bij de aanpak van de verkeersproblema-
tiek bij het scholencomplex ligt de bal bij de gemeente. Naar verluidt is men op 
het niveau van het College van B enW daarop aan het broeden.

Wethouder Hanneke van de Gevel kondigde in de Telstar van 4 maart jl. wel 
iets anders aan dat voor alle bewoners van de wijk en de inrichting van de wijk 
gevolgen zal hebben. Ook wij zullen in de nabije toekomst bij ons afval moeten 
overgaan op Het Nieuwe Inzamelen. Dat betekent dat onze grijze minicontai-
ners voor restafval worden veranderd in minicontainers voor PMD-afval. Het 
restafval zullen we dan zelf naar een verzamelcontainer moeten brengen. Voor 
elke 80 huishoudens wil de gemeente een inleverplek maken. Deze inleverplek-
ken moeten zo worden gesitueerd dat we maximaal 250 meter moeten lopen. 
In onze wijk met ruim duizend huishoudens zijn dat zo’n dertien plekken. Alle 
plekken zullen worden aangegeven op een binnenkort te publiceren locatieplan. 
Voor de kern Pijnacker in zijn geheel wordt daarvoor een informatieavond geor-
ganiseerd. Het is zinvol voor ons allemaal om dat goed te volgen. Een gekozen 
locatie kan in de praktijk onbedoeld onhandig zijn of overlast veroorzaken. De 
bewoners in de onmiddellijke omgeving hebben daar het beste zicht op. Ook als 
bewonersvereniging zullen we dit nauwgezet volgen.

In hetzelfde interview sprak Hanneke van de Gevel ook over een plan om mi-
leuparkjes in de wijken te laten verdwijnen. Wij durven erop te vertrouwen dat 
dit in ieder geval niet zal gelden voor het door de bewoners van Koningshof zo 
gewaardeerde milieuparkje bij Het Baken.

Steven Duursma

De werkzaamheden in Tuindershof zijn gestart

Wijkontwikkeling



10 www.wijk-koningshof.nl 11

Op 5 maart was er een informatieavond over de wijkactie groendaken. De op-
komst was met 50 bezoekers buitengewoon groot en de sfeer was uitstekend. 
Uiteraard werden de voordelen van een groendak benoemd; goed voor het mili-
eu, het trekt vogeltjes en bijtjes aan, 
maar ook goed voor je portemonnee. 
Door een groendak gaat je dakbedek-
king van bitumen bijna tweemaal zo 
lang mee. Dat betekent dat je op ter-
mijn kosten uitspaart voor de behoor-
lijk kostbare vervanging van je dak-
bedekking! En het is natuurlijk fraai 
voor degenen die er op uitkijken. En 
wie kijkt er nu niet uit op schuren, 
garages of uitbouwen? Als je niet zelf 
uitkijkt op je dak, dan doe je wel ie-
mand anders een plezier met je 
mooie groene dak! 

Ook de nadelen werden benoemd. Je moet tweemaal per jaar het dak op om 
bladeren en eventueel onkruid te verwijderen. Dit werkje kan uitbesteed wor-
den voor ongeveer € 90,- per jaar als er meer dan tien bewoners van de wijk 
deel nemen aan een onderhoudscontract. Of natuurlijk gratis als je buurman/
vrouw dat wil doen…

De partner van de wijkactie, Groendakcoach, is een degelijk bedrijf dat zich ge-
specialiseerd heeft in de aanleg van groendaken en samenwerkt met een dak-
dekkersbedrijf om uit te sluiten dat er lekkages ontstaan. Dat laatste wordt ook 
gegarandeerd.

Wethouder Ilona Jense liet het begin 
van een raadsvergadering schieten 
om even langs te komen om namens 
de gemeente haar waardering uit te 
spreken voor het wijkinitiatief. Een 
initiatief dat hopelijk in andere wijken 
navolging krijgt. Tijdens de levendige 
avond werden er veel vragen gesteld. 
Kan er over gelopen worden en kan 
de ladder van de glazenwasser er op 
staan? Jazeker, dat kan. Wat als ooit 
de bitumen dakbedekking wel vervan-
gen moet worden? Het antwoord was 
dat dan eerst de ene kant van het 
groendak opgerold wordt om daar de 
dakbedekking te vervangen en daarna 
de andere kant. Kan het op een hel-
lend dak? Ja ook dat kan, tot een hel-
ling van 45 graden, maar de kosten 
liggen dan wel wat hoger.

De informatieavond werd goed bezocht

Wie wil er nou géén mooi groen dak?

Samenstelling beplanting van een Groendak
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Vervangen van de Velux dakramen (vervolg)

In het winternummer van ons wijkblad heb ik u geïnformeerd over het vervan-
gen van Velux dakramen. Daarbij heb ik gevraagd uw ervaringen met de ramen 
aan mij door te geven en aan te geven of er belangstelling is om deel te nemen 
aan een collectieve vervanging. Binnen enkele uren nadat het wijkblad was be-
zorgd, kwam de eerste melding binnen van een geïnteresseerde deelnemer. Op 
1 januari waren er al 16 aanmeldingen. Dit aantal is uiteindelijk opgelopen naar 
27. Vervolgens is de geïnteresseerden gevraagd om door te geven om welk type 
en hoeveel ramen het gaat. Hieruit bleek dat het om totaal zo’n 58 ramen gaat.

In de tweede helft van januari heb ik Velux benaderd met de vraag wat zij kon-
den doen. Hierbij is er een afspraak gemaakt met één van hun vertegenwoordi-
gers die ik op 6 februari heb gesproken. Hierbij bleek dat Velux niet zelf de dak-
ramen monteert, maar werkt met door hun geaccrediteerde bedrijven. Deze 

bedrijven werken niet alleen volgens 
de richtlijnen van Velux, maar worden 
ook door hen opgeleid. De Velux-
vertegenwoordiger gaf aan dat hij het 
overzicht met deelnemers en aantal-
len zou doorgeven aan twee monta-
gebedrijven in de regio, met het ver-
zoek een prijsopgave te doen voor het 
vervangen door standaard witgelakte 
ramen en aan te geven wat de meer-
prijs zou zijn voor opties als horren, 

verduisteringsgordijnen, etc. Verder bleek dat alleen het vervangen van het 
glas in de bestaande ramen van voor 2000 niet meer mogelijk is, omdat het 
nieuwe glas dikker is dan het bestaande. Dit in tegenstelling met wat ik in mijn 
artikel van december schreef.

Naast Velux heb ik nog een andere leverancier van dakramen benaderd. Deze 
werkt echter met andere sponningen, waardoor de ramen niet een-op-een kun-
nen worden vervangen, maar op maat gemaakt moeten worden. Zij zouden een 
offerte toesturen, maar deze heb ik nog steeds niet ontvangen. Ze hebben 
blijkbaar geen interesse.

Enkele van de te vervangen dakramen

De kosten van de aanleg van een vlak groendak tot 4 meter hoogte, bedragen 
maximaal € 54,- per m². Dit is afhankelijk van het totaal aantal m² dat dat door 
deze actie wordt aangelegd. Bovendien is het mogelijk om 25% subsidie te krij-
gen van het waterschap, zoals tijdens de boeiende avond door het waterschap 
Delfland werd toegelicht. De kosten per m² worden dus lager als er méér men-
sen meedoen. En zo te zien doen er velen mee, er zijn nu ruim 50 geïnteres-
seerden. Heb je je nog niet aangemeld? Het kan nog. Stuur een mailtje naar 
vanwindenpaul@gmail.com en je wordt, geheel vrijblijvend, op de mailinglist 
gezet om op de hoogte gehouden te worden over de voortgang van de wijkactie.

Paul van Winden
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Binnen een week kreeg ik van Dakraam Techniek uit Berkel en Rodenrijs voor 
elke deelnemer een offerte en een overzicht van de kosten van de opties. Op de 
ramen geven zij 20% korting en op de opties 25%. Hun werkwijze is het ver-
wijderen van het bestaande raam zonder de betimmering te verwijderen, daar-
na een renovatiegootstuk en een waterkerende manchet monteren, het nieuwe 
dakraam plaatsen en afkitten langs de bestaande betimmering. Bij enkele mo-
dellen ramen is deze werkwijze echter niet mogelijk en moet ook de betimme-
ring rond de opening worden aangepast.

Van het andere montagebedrijf, Nieland Dakramen & Kozijnen uit Rotterdam, 
kreeg ik na een week een telefoontje. Zij werken niet met een renovatie goot-
stuk, werken alsof ze een nieuw raam plaatsen. Hierbij moet ook de betimme-
ring worden vernieuwd. Zij zouden, om een indruk te geven van de kosten, een 
offerte uitbrengen voor het vervangen van een raam van het type GGL-3, dat 
het meest voorkomende raamtype is bij de deelnemers.

Om een vergelijk te maken in de kosten hierbij een overzicht voor het vervan-
gen van een raam van het type GGL-3 door een raam van het type GGL PK10. 
Naast de offertes heb ik ook een berekening gemaakt aan de hand van de prijs-
lijst van Velux en met de Productconfigurator op de site van Velux 
(https://productconfigurator.velux.nl/). Hieronder staan de resultaten van de 
vergelijking voor de vervanging van een dakraam vermeld.

Op basis hiervan, maar ook op basis van de goede ervaring van twee bewoners 
in de wijk, is besloten verder te gaan met Dakraam Techniek. Op het moment 
van het schrijven van dit stuk hebben 19 personen aangegeven dat ze akkoord 
zijn met de offerte en drie hebben aangegeven niet door te gaan. Dakraam 
Techniek is begonnen met het maken van individuele afspraken met de deelne-
mers en het inplannen van de werkzaamheden. Geïnteresseerden kunnen zich 
nog altijd aanmelden. Doe dat per mail naar mij (sjef.kickken@live.nl). Ik zal 
het dan doorspelen zodat de ramen onder dezelfde condities kunnen worden 
geleverd.

Nog enkele tips:

Voor de niet-vervangers is er een onderhoud set bestaande uit een foam voor 
de ventilatieklep, insectenfilter en een tube zuurvrije vaseline voor het smeren 
van sloten en scharnieren. De set, die geschikt is voor ca. 3 dakramen is te be-
stellen via: https://www.veluxshop.nl/producten/accessoires/onderhoudssets. 
Voor het onderhoud van dakramen geeft Velux tips op: https://www.velux.nl/
service-en-advies/na-aankoop/onderhoud-en-service/uw-dakraam-reinigen.

Sjef Kickken

DakraamTechniek € 831,00

Nieland Dakramen & Kozijnen € 1150,00

Prijslijst van Velux € 1084,00

Productconfigurator Velux € 1065,00
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Financieel overzicht 2019

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 februari jl. is de financiële ad-
ministratie over 2019 en de begroting voor 2020 aan de orde geweest. De aan-
wezige leden moesten hun goedkeuring geven aan de gevoerde financiële ad-
ministratie 2019 en de begroting voor 2020. Voor wat betreft de financiële ad-
ministratie wordt de ALV daartoe uitgenodigd door de kascommissie die ruim 
vóór de ALV de stukken heeft gecontroleerd en in orde bevonden. De kascom-
missie, dit jaar bestaande uit Gerard Meijer, Piet Hoogland en Peter Huegen, 
verzoekt de ALV de financiële administratie goed te keuren en het bestuur dé-
charge te verlenen (décharge houdt in dat het voltallig bestuur goedkeuring 
wordt verleend voor het gevoerde financiële beleid). De penningmeester be-
dankt de kascommissie hartelijk voor haar inzet. Ook de begroting voor 2020 
kon op de goedkeuring van de ALV rekenen.

Het jaar 2019 werd afgesloten met een batig saldo van € 1.131,02. Hiervan 
werd € 1.000,- gereserveerd voor het volgende wijkfeest in 2023 (het saldo 
van de rekening ‘Voorziening wijkfeest’ komt daarmee op € 2.000,-). De uitga-
ven waren vrijwel allemaal conform de begroting 2019. Aandachtpuntje in onze 
fondsenwerving kan in de toekomst de opbrengsten van oud papier/karton wor-
den. Sinds de invoering van de blauwe papier-
containers is het ingeleverde oud papier/karton 
op het parkeerterrein bij het Baken flink terug-
gelopen. We hebben weliswaar van de ge-
meente ook voor 2021 een garantie gekregen 
voor deze teruglopende inkomsten van € 
3.000,- per jaar maar na afloop van deze ga-
rantieperiode zullen de inkomsten uit oud pa-
pier/karton flink kunnen dalen. Wij vragen on-
ze leden daarom zoveel mogelijk oud papier/
karton (maar ook textiel) in te leveren bij de 
verzamelpunten op het parkeerterrein bij het 
Baken. Al met al blijven we een financieel ge-
zonde vereniging!

Marijke Tetteroo

Marijke let goed op onze centjes

Volleybaltoernooi uitgesteld

Op 5 april a.s. was ons jaarlijks volleybaltoernooi gepland, maar in verband met 
het coronavirus hebben we als bestuur in overleg met de organisatoren 
besloten om het uit te stellen naar een nog nader vast te stellen datum in het 
najaar. Wij willen niet het risico nemen dat bij het toernooi, waar veel 
lichamelijk contact kan voorkomen, er mensen besmet zouden kunnen worden.

Het bestuur
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Op donderdag 20 februari is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehou-
den, waarbij negenentwintig leden aanwezig waren. Ook onze wijkmanager Pe-
ter van der Sman van de gemeente Pijnacker-Nootdorp was aanwezig. 2019 
was ook een mooi verenigingsjaar met de nodige jaarlijkse activiteiten zoals 
Halloween, Trick-or-Treat en het jaarlijkse volleybaltoernooi. Bij de ledenverga-
dering werd ook dit jaar een jaaroverzicht gepresenteerd, dat op onze website 
te bekijken is; zie: https://www.wijk-koningshof.nl/wp-content/uploads/ 2020/ 
02/jaaroverzicht_2019_2020.pdf.

De financiën zijn een vast onderdeel van de ledenvergadering. Penningmeester 
Marijke Tetteroo gaf een toelichting op de financiën over 2019 die er goed uit 
zien. Er was een saldo-overschot van € 1.131,-. De begroting voor 2020 wijkt 
op één onderdeel af van begrotingen uit voorgaande jaren. Er is in 2020 geen 
budget gereserveerd voor een gadget. Het bestuur wil doorgaan met het uitde-
len van gadgets om de contributiebetaling te stimuleren, maar niet jaarlijks. 
Het wordt ook steeds moeilijker om een leuke gadget te vinden. Waarschijnlijk 
zal voortaan om het jaar een gadget uitgedeeld worden. Omdat onze financiën 
er goed uitzien, was er geen reden om de contributie te verhogen. In 2020 be-
draagt de contributie daarom € 10,-.

Voorzitter Herman Stikkel trad af en was niet-herkiesbaar. Voorafgaande aan de 
algemene ledenvergadering hebben zich geen kandidaten hiervoor gemeld. In 
de vergadering stelde Peter Huegen zich beschikbaar en werd gekozen tot voor-
zitter. Na een ´zoektocht´ van bijna twee jaar is er een nieuwe voorzitter ge-
vonden! Voorzitter Herman Stikkel wenst Peter veel succes.

Secretaris Erik de Goede sprak vervolgens namens onze bewonersvereniging 
Herman toe om hem te bedanken voor zijn vele werkzaamheden. Hij is van 2014 
tot 2020 voorzitter geweest en was een gezellige en actieve voorzitter die zich 
met veel zaken heeft bezig gehouden. Tijdens zijn voorzitterschap was er één 
wijkfeest (in 2018), toen ons 40-jarig bestaan gevierd werd. Een ander hoogte-
punt was een Koninklijke onderscheiding voor Herman in 2017 voor zijn vele vrij-
willigerswerk voor de politie (45 jaar!) en voor onze bewonersvereniging. 

Impressie algemene ledenvergadering

Impressie van de Algemene Ledenvergadering
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Als afscheidscadeau ontving Herman twee museumjaarkaarten, voor hem en 
zijn echtgenote Maatje. Wijkmanager Peter van der Sman overhandigde na-
mens de gemeente een cadeau aan Herman. In zijn dankwoord benadrukte 
Herman dat hij het voorzitterschap met veel plezier heeft vervuld bij onze be-
wonersvereniging en bedankte hij iedereen voor de prettige samenwerking.

Bij de ledenvergadering werd gevraagd naar de planning voor fase 7 en 8 van 
de herinrichting. Hierbij is vertraging opgetreden, o.a. door personele wijzigin-
gen bij de gemeente. Recent hebben de bewoners van fase 7 en 8 een flyer 
over de uitvoering ervan ontvangen. Wijkmanager Peter van der Sman meldde 
dat in april de tweede informatieavond gehouden zal worden, waarvoor bewo-
ners tijdig uitgenodigd zullen worden. Een extern bureau werkt momenteel aan 
een schetsontwerp. De huidige planning is dat de herinrichting van fase 7 en 8 
voor het einde van 2021 afgerond is.

Ook werd er naar de planning voor Tuindershof gevraagd. Recent zijn de grond-
werkzaamheden begonnen, waaronder het uitgraven van de waterwegen en het 
aanbrengen van de voorbelasting van de grond. Naar verwachting zal begin 2021 
begonnen worden met het bouwen van woningen. Het staat nog niet vast hoe 
hoog de woningen zullen worden en het is aan de projectontwikkelaar om dit te 
bepalen. Steven Duursma meldde dat de ‘knip in de Europalaan’ een belangrijk 
aandachtspunt voor ons is. Voor de woningen die dicht bij onze wijk liggen, zal 
een klein aantal woningen via de Verlengde Europalaan Tuindershof in en uit 
gaan. Voor de meeste woningen loopt de ontsluiting via de aan te leggen door-
steek van de Floralaan. Hierdoor zal de Verlengde Europalaan autoluw blijven.

Aan het einde van de vergadering bedankte voorzitter Herman Stikkel onze vrij-
willigers voor de inzet in het afgelopen jaar. Hij wenste de nieuwe voorzitter 
Peter Huegen veel succes. 

Na afloop van de algemene ledenvergadering waren er korte presentaties over 
de wijkactie ‘groendaken’ door Paul van Winden en over de wijkactie 
‘vervanging van Velux-dakramen’ door Sjef Kickken.

Paul van Winden trekt onze wijkactie ‘Groendaken’ met ondersteuning van Ste-
ven Duursma en Paul Geluk. Paul’s presentatie was een ‘opwarmer’ voor de in-
formatieavond over groendaken in Het Baken die op donderdag 5 maart gehou-
den is. Elders in dit wijkblad kunt u meer lezen hierover. 

Cadeaus van de bewonersvereniging en van de gemeente voor onze 
aftredende voorzitter
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Sjef Kickken trekt onze wijkactie voor 
‘het vervangen van Velux-dakramen’. 
In het wijkblad heeft hij hierover al 
eerder geschreven. De woningen in 
onze wijk zijn zo’n 40 jaar oud en de 
levensduur van kozijnen en (dak)
ramen is ongeveer 25 jaar. Hierdoor 
zijn de nodige dakramen in onze wijk 
aan vervanging toe. 24 Wijkbewoners 
hebben interesse getoond in deze wijk-
actie Het betreft in totaal ongeveer 55 
ramen. Elders in dit wijkblad is er een 
apart artikel van Sjef hierover.

Het volledige verslag van de algemene 
ledenvergadering is te vinden op onze website, zie https://www.wijk-
koningshof.nl/wp-content/uploads/2020/02/notulen_ALV2020_Koningshof.pdf.

Erik de Goede

Paul (links) en Sjef (rechts) leggen uit

Wijkschouw op 26 mei

Op dinsdag 26 mei zal de jaarlijkse wijkschouw van onze wijk gehouden 
worden. De wijkschouw begint om 19:00 uur. Tijdens de wijkschouw zullen 
onze wijkmanager Peter van der Sman, wijkbewoners en de bewonersver-
eniging verbeterpunten in de wijk inventariseren; zie ook http://www.pijnacker
-nootdorp.nl/artikel/wijkschouwen-pijnacker.htm. Deze aandachtspunten wor-
den verwerkt in een actielijst. De wijkschouw vormt ieder jaar een mooi (meet)
moment om te beoordelen hoe onze wijk erbij ligt.

Uit eerdere wijkschouwen is ons 
opgevallen dat de nodige punten ook 
direct aangemeld zouden kunnen 
worden bij Meldpunt Leefomgeving. 
Dan hoeft u niet te wachten tot de 
jaarlijkse wijkschouw. Het aanmelden 
bij Meldpunt Leefomgeving geschiedt 
door het invullen van een formulier 
op de website https://www.pijnacker-
nootdorp.nl/loketten/meldpunt-
leefomgeving.htm. Het invullen van 
dit formulier is vrij eenvoudig. Ook 
kan er een foto van de locatie 
bijgevoegd worden.

Voor de wijkschouw dient u zich aan te melden bij onze wijkmanager Peter van 
der Sman via het telefoonnummer 015-3626648 of via een e-mail naar 
p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Wij hopen op een goede opkomst!

Het bestuur

Wijkschouw 2019
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Relatief rustige periode

De wijktoezichthouders hebben de afgelopen tijd hun rondes zonder problemen 
kunnen lopen. De bijzonderheden beperkten zich tot een verlaten fiets, defecte 
straatverlichting en voordeuren die openstonden of waar de sleutels er nog in 
zaten. Een aantal van de wijktoezichthouders vernamen van de politie dat er in 
februari in Pijnacker kort een piek was van fietsendiefstallen.

Wist u trouwens dat u zelf ook informatie bij de politie op kunt vragen, bijvoor-
beeld hoeveel (pogingen tot) woninginbraken er in de buurt zijn geweest? Dit 
gaat via de website van de politie. Gebruik op politie.nl de menu-optie “Mijn 
buurt” en dan “Misdaad in Kaart”.

Wijktoezicht statistieken over het jaar 2019

Aantal wijktoezichthouders: 14

Aantal gelopen rondes: 155

Gemiddeld aantal rondes per week: 3

In het vorige wijkblad heeft u kennis kunnen maken met de wijktoezichthouder 
met het hoogste aantal rondes op haar naam. Lies heeft 53 keer gelopen. Ge-
volgd door Truus met 48 keer.

De twee grote buurttoezicht Whatsapp groepen hebben niet veel activiteit, 
waarbij we positief uitgaan van “geen bericht is goed bericht”, maar een onver-
minderd aantal leden van 129 bij elkaar.

Postcodegebied 2641

Woninginbraak
Datum 16-02-2020

Woninginbraak
Datum 24-12-2019

Postcodegebied 2642

Woninginbraak
Datum 27-02-2020

Woninginbraak
Datum 27-02-2020

Poging tot woninginbraak   
Datum 02-01-2020

Postcodegebied 2643

Woninginbraak
Datum 01-03-2020

Poging tot woninginbraak
Datum 21-01-2020

Poging tot woninginbraak   
Datum 31-12-2019

www.wijk-koningshof.nl 21

Meer weten over of aanmelden voor wijktoezicht of een van de WhatsApp groe-
pen? Stuur een mailtje naar wijktoezicht@wijk-koningshof.nl.

Matthijs de Boer

Buurttoezicht KH oost

58 deelnemers

Buurttoezicht KH west

71 deelnemers
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Mijlpalen van ons materiaalbeheer

Het is leuk om af en toe in het verleden van onze bewonersvereniging te duiken. 
In dit stukje doen wij dat over ons materiaalbeheer. Een tweede reden is dat de 
gezondheid van Leo Donck achteruitgaat. In 1980 is Leo begonnen bij onze bewo-
nersvereniging, toen hij toetrad tot de evenementencommissie. Dat was een zeer 
actieve commissie, want bijvoorbeeld van 1979 t/m 1990 werd er jaarlijks een 
groot(s) wijkfeest georganiseerd! Dit kwam de saamhorigheid in de toen nog jon-
ge wijk Koningshof erg ten goede. In de evenementencommissie zaten o.a. Leo’s 
vrouw Ineke, Aad Welbie en Edwin Feenstra. De hele familie Feenstra was in die 
tijd trouwens erg actief, net zoals de familie Gosses.

In 1983 is Leo bij hem thuis be-
gonnen met het materiaalbeheer. 
Het rad van avontuur en de grote 
sjoelbak van 7 meter waren de 
eerste attributen. In 1984 kreeg 
het een officieel tintje. Toen zijn 
Leo Donck en Aad Welbie met het 
materiaalbeheer begonnen als ac-
tiviteit van de bewonersvereniging. 
Voor degenen die het nog weten, 
in de parkeergarage onder Het Ba-
ken, meteen aan de linkerkant, 
was onze materiaalbeheerruimte. 
Op een oppervlak van één(!) par-
keerplaats was ieder hoekje in ge-
bruik. In een middenruimte van de garage stonden de grotere attributen opge-
steld. In de beginjaren was het materiaalbeheer vijf dagen per week open, van 
maandag t/m vrijdag. Sinds 1991 is Leo’s schoonzoon Dirk van Reenen hierbij 
betrokken. Personen die ook heel veel hebben gedaan zijn John van de Putte en 
na diens veel te vroege overlijden zijn broer Corné van de Putte. Michel Blom 
programmeerde alle elektronica van onze spellen.

Rond 2005 was er even een 
moeilijke periode, omdat onze 
materiaalruimte dreigde te 
verdwijnen voor extra 
parkeerruimte. Met medewerking 
van de gemeente, van o.a. wet-
houder Ton van der Stoep die ook 
vele jaren schooldirecteur was van 
Nieuw Koningshof in onze wijk, 
zijn wij ‘verhuisd’ naar onze huidi-
ge en veel grotere ruimte in de 
parkeergarage van Het Baken.

Een dieptepunt was de brand in de 
parkeergarage van Het Baken op oudejaarsavond 2006. De hele parkeergarage 
stond toen in brand, met veel schade aan alle auto’s en ook onze 

30 jaar materiaalbeheer in 2014

Heropening materiaalbeheer in 2007
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materiaalruimte. Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers is toen de ma-
teriaalruimte in vier maanden herbouwd. Ook moest er veel gepoetst om de 
roetdeeltjes in alle hoeken en gaten te verwijderen. Dat was een enorme klus.

Ons materiaalbeheer bleef ook bui-
ten de wijk niet onopgemerkt. Zo 
werd Leo Donck in 2008 Koninklijk 
onderscheiden voor al zijn vrijwilli-
gerswerk, waaronder met name 
ons materiaalbeheer. In 2013 zijn 
Leo Donck en Dirk van Reenen tot 
erelid benoemd van onze bewo-
nersvereniging. In 2016, na 32 
jaar, is Leo gestopt met ons mate-
riaalbeheer, al was hij daarna nog 
regelmatig aanwezig. Gelukkig 
heeft zich daarna een aantal nieu-
we materiaalmensen aangemeld 
waardoor we ook nu nog een be-

hoorlijke groep van vrijwilligers hebben voor het materiaalbeheer.

Kortom, ons materiaalbeheer is al meer dan vijfendertig jaar een activiteit 
waarin onze bewonersvereniging uniek is. Veel materialen en spellen kunnen 
door onze leden en scholen geleend worden. Mede hierdoor hebben wij jaarlijks 
een prachtig ledenaantal, met ongeveer 70% van de huishoudens in onze wijk. 
Het is bijzonder dat ons materiaalbeheer al zo lang bestaat en wij zijn van plan 
dit nog lang vol te houden!

Het Bestuur

Lintje voor Leo in 2008

De werkgroep Jeugd heeft helaas moeten besluiten geen paashaasspelen meer 
te organiseren. Dit komt omdat er de afgelopen jaren te weinig kinderen mee-
deden en het toch de nodige voorbereiding vergt. Dat vinden wij erg jammer.

Maar wij gaan wel door met de paashaaskleurwedstrijd! Kinderen van 1 t/m 10 
jaar kunnen meedoen. Op de volgende bladzijde staat een kleurplaat. Als je de 
kleurplaat inlevert, zet dan je naam, leeftijd en telefoonnummer erop zodat wij 
je kunnen bereiken als je een prijs gewonnen hebt. Je mag ook een kopie van 
de kleurplaat maken voor als je broertje(s) en/of zusje(s) ook wil(len) meedoen 
of als je ouders het wijkblad nog niet hebben gelezen. 

Je kan je kleurplaat of een kopie daarvan tot en met zondag 23 mei inle-
veren op Keizershof 14. Wij hopen op heel veel kleurplaten!

Sylvia van Reenen

Paashaaskleurplaat maar geen 
paashaasspelen
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Impressie van de Cursus ‘AED en reanimatie’ 
op 13 februari

Op donderdagavond 13 februari 
hebben we voor de elfde keer een 
cursus ‘AED/reanimatie’ georgani-
seerd. Dit was een vervolg op de 
cursusavonden die in de afgelopen 
drie jaren gegeven zijn. Het was 
leuk dat er zich ook een aantal 
nieuwe cursisten had aangemeld. 
Enkele cursisten hadden al eerder 
meegedaan en kwamen dus op 
herhaling. Zij kunnen dus mee-
doen met het initiatief ‘hartveilig 
wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) 

Hoe moet ik borstcompressies uitvoeren?

Ook dit jaar was voor de jongere wijk-
bewoners in het decembernummer van 
het wijkblad een kleurplaat opgenomen 
die door een aantal kinderen enthousiast 
is ingekleurd. Er zijn twee winnaars, Riva 
van der Werff (links) en Camilla van 
Oppen (rechts)! Anja Dirkse van wijk-
contact heeft de twee winnaars verrast 
met een leuk cadeautje, waarmee de 
kinderen erg blij waren.

De kerstpuzzel van 2019 was dit jaar een beetje pittiger dan normaal. 
Ontbrekende woorden uit een aantal spreekwoorden/gezegdes moesten in een 
tabel ingevuld worden waarna in een gearceerde kolom de oplossing “Gezocht 
een voorzitter” verscheen. 14 wijkbewoners hebben de juiste oplossing inge-
stuurd. De prijswinnaars zijn:

Familie van Baarsel (cadeaubon van € 25,-)

Bep van Dongen (cadeaubon van € 15,-)

Anita Kokx (cadeaubon van € 10,-)

Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Nogmaals van harte 
gefeliciteerd hiermee.

Het Bestuur

Uitslag kleurwedstrijd en kerstpuzzel
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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

en kunnen opgeroepen worden als er in onze omgeving een situatie met hartfa-
len optreedt. Hiervoor is het namelijk vereist dat je jaarlijks een herhalingscur-
sus volgt. 

Op donderdagavond 13 februari hebben we voor de elfde keer een cursus ‘AED/
reanimatie’ georganiseerd. Dit was een vervolg op de cursusavonden die in de 
afgelopen drie jaren gegeven zijn. Het was leuk dat er zich ook een aantal nieu-
we cursisten had aangemeld. Enkele cursisten hadden al eerder meegedaan en 
kwamen dus op herhaling. Zij kunnen dus meedoen met het initiatief ‘hartveilig 
wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en kunnen opgeroepen worden als er in onze 
omgeving een situatie met hartfalen optreedt. Hiervoor is het namelijk vereist 
dat je jaarlijks een herhalingscursus volgt. 

De cursus van STAR-EHBO 
(www.star-ehbo.nl) stond onder 
leiding van ons bestuurslid Sylvia 
van Reenen. Het lesmateriaal werd 
op een duidelijke manier uitgelegd 
en er konden volop vragen gesteld 
worden. Iedereen oefende zowel 
het gebruik van een AED als de 
manier waarop gereanimeerd moet 
worden. Het was een leerzame 
cursusavond, waarvan wij er in het 
najaar weer één zullen organise-
ren.

Wij zijn benieuwd of er interesse is 
voor een cursus ‘Reanimatie van 
kinderen’, te volgen door volwasse-

nen’. Dit zal een aparte cursus worden, omdat op één cursusavond er niet vol-
doende tijd is om zowel de standaardcursus als de cursus voor ‘reanimatie van 
kinderen’ te geven. De cursus ‘reanimatie voor kinderen’ duurt immers ook drie 
uur. Hierbij leert u o.a. wat u moet doen bij een verstikking. Deze cursus zal 
ook door Sylvia van Reenen gegeven worden. Als u hierin interesse heeft, wilt u 
dan een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koninghof.nl? Bij voldoende be-
langstelling zullen wij in het najaar niet alleen de standaardcursus, maar ook 
een cursus voor reanimatie van kinderen organiseren.

Erik de Goede

Ademt het slachtoffer nog?
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‘Tour de Frans’ start in Koningshof

‘Met uw eigen fiets rondtoeren in het buitenland en zonder te veel sores 
vertrekken? Dus dicht bij huis opstappen? Dat kan. Wijkbewoner Frans Lettinga 
organiseert voor de vijfde keer vakantiereizen met een fietsbus. De eerste 
opstapplaats is het Oranjeplein en de tweede opstapplaats is meestal het 
parkeerterrein bij de Viergang. Vanaf hier rijdt de luxe touringcar met de 
fietstrailer rechtstreeks naar het vakantiegebied. In die trailer staat de eigen 
hybride of elektrische fiets gezekerd en veilig.

Wie is die wijkbewoner die sinds 1977 in Koningshof woont en onder 
zijn deelnemers menig mede-wijkbewoner heeft?

Sinds 2007 begeleidde ik voor 
‘Fital vakantiereizen’ 35 fietsreizen 
in Oostenrijk en Duitsland. Het 
begon als een hobby en dat is het 
nog steeds. In 2016 kreeg ik het 
idee om mijn eigen reizen op te 
zetten en hiervoor belangstellen-
den te vinden in mijn eigen woon-
plaats en omgeving. Het begon 
met de pareltjes aan de Donau, 
van Passau naar Wenen. Dit is een 
traject dat ik in totaal 14 keer 
fietste. Op elke reis fiets ik zelf 
mee om, waar nodig, hulp en 
bijstand te verlenen. Dit jaar staan 
er opnieuw drie negendaagse 
“Tour de Frans”-reizen op het 
programma. Naast de Moezel met 
een stukje Rijn erbij, zijn er de reizen naar de Main en de Tauber, wat wel wordt 
aangeduid met de Romantische Strasse. Ook is er een reis naar het Spreewald, 
het natuurgebied ten oosten van Berlijn.

Vormen de reizen een herhaling van vorig jaar?

Dat is deels het geval, als de toeloop het jaar ervoor groot was, zoals het geval 
was voor de Moezel en Rijn. Dit jaar, in juli, fiets ik de Moezelroute voor de 12e 
keer. Omdat ongeveer tweederde van de deelnemers opnieuw meegaat, zijn er 
dit jaar twee nieuwe fietsgebieden bijgekomen. Dat is het Spreewald waarbij 
we onder leiding van Nederlandstalige stadsgidsen met de fiets ook Berlijn en 
Potsdam verkennen. Dit bleek de deelnemers erg aan te spreken want binnen 
een week was deze reis vol. We hebben het dan over 38 deelnemers. De Main 
en Tauber is ook een nieuwe reis. Dit is een prachtig gebied met oude stadjes. 
Het middeleeuwse Bamberg is het beginpunt en natuurlijk verblijven we in 
Rothenburg ob der Tauber. Deze plaats is als het ware een openluchtmuseum. 
Voor deze reis, die eind juni van start gaat, zijn nog plaatsen beschikbaar. De 
routes lopen overwegend langs rivieren en zijn gemakkelijk te fietsen.

Frans als steun en toeverlaat wijst de weg
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Waarom heb je het niet groter aangepakt, als een kleine touroperator?

Dat had gekund. De reiswereld is mij niet onbekend. Ik heb in het toerisme 
gewerkt maar dan wel op beleids- en bestuursniveau. Nu, gepensioneerd, ga ik 
niet op de ondernemerstoer maar als je me zo bezig ziet, zou je denken aan 
werken. Het kost toch aardig wat tijd aan administratieve rompslomp naast het 
voorbereiden van de reizen. Maar, ik heb er plezier in en reizen doe ik graag. 
Een website heb ik niet want aan telefoontjes en mailtjes uit alle hoeken en 
gaten van dit land zit ik niet te wachten. Ik houd het liever lokaal.

Waarom wil je vooral lokale 
deelnemers?

Na de jaren van het begeleiden 
van fietsers uit alle delen van 
het land maar ook uit België, 
leek het me een uitdaging om 
met plaatsgenoten te gaan 
fietsen op de door mij zelf 
samengestelde reizen. Dat is 
gelukt. Het ons-kent-ons-
gevoel op deze reizen spreekt 
mij aan. Ik merk dat die lokale 
oriëntatie een zekere klik geeft.

Je werkt samen met Fital Vakanties uit Alblasserdam. Wat is hun rol?

Zij zorgen ervoor dat de bus, de aanhanger en de chauffeur klaar staan en 
kopen de hotel-accommodatie in die ik zelf of in overleg met hen selecteer. Dit 
zijn goede drie- en viersterrenhotels, bij voorkeur met een lift. Zij wikkelen 
vervolgens het factureerproces af en ik kan bij de organisatie terecht voor hulp-
en bijstand als dat aan de orde zou zijn.

Hoe fietsen jullie, als één groep of individueel?

We gaan niet als één grote groep op de pedalen. Er is geen peloton en demar-
reren doen we niet. De deelnemers maken zelf uit met wie in kleine groepjes op 
pad te gaan. Zij ontvangen het nodige informatiemateriaal voor onderweg en 
de routes die we fietsen zijn goed bewegwijzerd. Als iemand het spoor bijster 
dreigt te raken of als er fietspech is, dan biedt een mobieltje uitkomst. Ik ben 
en-route en de touringcar is de hele reis bij ons. De fietsafstand per dag ligt 
tussen de 30 en ruim 50 km. Het programma biedt ruimte voor genoeg gezel-
ligheid onderweg en voor het bezoeken van de bezienswaardigheden. Is het 
weer duidelijk niet om naar huis te schrijven, dan passen we het programma 
aan. Dan staat de bus voor ons klaar en gaan we op excursie. Zo simpel is het!

Het startschot voor de eerste ‘Tour de Frans‘-reis is op 27 juni en dat begint 
met inladen op het Oranjeplein. De bestemming is Bamberg aan de Main. De 
reisprogramma’s zijn digitaal of op papier op te vragen bij mij. Informatie op-
vragen over de reizen en aanmelden kan door mij te bellen of een e-mail te 
sturen (Frans Lettinga; 06-14798270; frans.lettinga@gmail.com).

Frans met een groep fietsers uit Pijnacker
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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 € 10,00

Barbecue € 2,50

Disco Lampenset € 20,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Geluidsinstallatie 1 (met microfoon), nieuw € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 25,00

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Karaoke-set € 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

* Rijbewijs BE verplicht
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

Partytent 4 x 3 m € 15,00

Portofoon € 10,00

Rad van avontuur (automatisch) € 10,00

Rad van avontuur (handbediend met nummerplaatjes) € 10,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 (alleen voor automatisch) € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Rookmachine € 10,00

Rookmachine vloeistof € 5,00

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 4,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak (5 meter) € 10,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m € 55,00

Springstokken € 2,50

Statafels (3 hout, 2 aluminium) per stuk € 6,00

Statafels (hout met rok) per stuk € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Suikerspin € 35,00

Suikerspinstokjes (per 50 stuks met suiker) € 10,00

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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