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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

www.wijk-koningshof.nl 3

Inhoud

Mededeling 3

Voorwoord, Een vreemde tijd 5

Contributiebetaling 7

Kaartje voor geslaagden 9

AED/reanimatiediploma’s automatisch verlengd 9

Wijkontwikkeling 10

Wijktoezicht 11

BuurtAED op Hunze 13

Wijkactie “groendaken”; doet u mee? 14

Wijkactie “vervanging Velux-dakramen” 17

Wijkactie herstellen houten balkons 19

Waar komen de ondergrondse restafvalcontainers in onze wijk? 20

Meldpunt Leefomgeving 21

Gemeente kan meer doen tegen dumpen grofvuil! 22

Opening nieuwe bruggen in Koningshof 23

Uitslag paashaaskleurwedstrijd 25

Halloween en Trick-or-treat 25

Bewonersvereniging Koningshof en het coronavirus 26

Textielinzameling boven verwachting! 29

Leven met de anderhalve meter regel 31

Onderhoudscontracten 32

Materiaalbeheer 33

Uitleen 33

Uitleen met gebruiksvergoeding 34

Als gevolg van de coronacrisis zijn er bij ons materiaalbeheer 
nieuwe afspraken gemaakt voor het halen en brengen van spullen 
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Een vreemde tijd

Nu het coronavirus nog altijd ook in onze Koningshofwijk rondgaat, is het (nog) 
niet mogelijk alle activiteiten aan te vangen. U kunt begrijpen dat ook wij het 
liefst terug willen naar een ons normale tijd, zonder virus. Maar helaas, dat is 
nog niet mogelijk. Als bewonersvereniging volgen wij de maatregelen van de 
regering. Diverse sporten en cursussen kunnen op dit moment niet doorgaan. 
Maar wanneer weer wel? Veel vragen waarop ook wij geen antwoord hebben. 
We zijn aan het uitzoeken wat op korte en lange termijn wel mogelijk is. Als er 
weer activiteiten doorgaan, dan stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte via onze website. In dit wijkblad en op de website kunt u lezen welke 
activiteiten op dit moment wel of nog niet doorgaan.

In dit wijkblad staan een aantal activiteiten die wel zijn doorgegaan. Eén 
hiervan is de wijkactie “Groendaken” door Paul van Winden, welke een groot 
succes is. Na de geslaagde informatiebijeenkomst willen velen hun woning en/
of garage in Koningshof vergroenen. Zelfs vanuit andere wijken is er veel 
belangstelling. Naast onze wijk kunnen hierdoor ook andere wijken profiteren 
van het initiatief dat bij ons begonnen is. Ook Matthijs de Boer met zijn team 
“Wijktoezicht” heeft de wijk weer veilig gehouden, door rondes te lopen. Vindt u 
het net als ons ook belangrijk om de wijk veilig te houden en wilt u mee lopen? 
Ze kunnen namelijk nog wel wat wijktoezichthouders gebruiken. Voor vragen of 
aanmelden: wijktoezicht@wijk-koningshof.nl.

In ons mooie wijkblad van bewonersvereniging Koningshof hebben we als 
bestuur in de editie “Voorjaar 2020” een oproep gedaan, om aan te geven hoe 
wij jongeren en vrouwen meer kunnen betrekken bij de vereniging. Ook zou het 
leuk zijn als er meer leden zich zouden aanmelden om te helpen en/of mee te 
denken. Bijvoorbeeld een mogelijk wijkfeest na de coronavirus. Of als u van 
organiseren houdt en u zich hierin helemaal wilt uitleven. Of heeft u ideeën om 
bijvoorbeeld gezamenlijk iets op te zetten of te organiseren en past dat binnen 
de wijkvereniging, laat dan van u horen. Voor vragen of aanmelden: 
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

In dit wijkblad staat ook een update over de huisvesting van de Casaschool in 
het scholencomplex Koningshof. Na overleg met de gemeente door de 
werkgroep wijkontwikkeling en milieu, en bewoners uit de wijk, heeft de 
gemeente een aanvullende verkeersstudie gemaakt. Uit deze studie blijkt dat 
de verkeersafwikkeling ingrijpende gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de 
wijk. De Casaschool komt nu op een andere locatie in Pijnacker. U ziet dat door 
ons grote ledenaantal het zin heeft om als gesprekspartner te overleggen met 
de gemeente. Tegen de bewoners in de wijk Koningshof die nog geen lid zijn, 
zou ik willen zeggen: “Sluit u aan, met velen staan we sterk!“

Ik wens u ondanks het coronavirus een fijne vakantie!

Peter Huegen  
Voorzitter
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Ook dit jaar hebben veel wijkbewoners de contributie overgemaakt. Binnen 
twee maanden na ons betaalverzoek in het maart-wijkblad hebben ongeveer 
560 leden de contributie betaald. Dat is een mooi percentage! Wilt u nog even 
controleren of u bij de 20% hoort die dit nog niet heeft gedaan? Enkele weken 
na het juni-wijkblad, dat eind juni verspreid zal worden, zullen herinneringsver-
zoeken gestuurd worden naar leden die nog niet betaald hebben.

Sinds 2011 hebben de leden die op tijd de contributie betaalden een gadget 
ontvangen. Deze traditie is sinds de algemene ledenvergadering van februari 
iets aangepast. Het bestuur had verschillende signalen van wijkbewoners ont-
vangen die zich afvroegen of het jaarlijks uitdelen van gadgets nog wel nodig 
was. Wij zullen doorgaan met het uitdelen van gadgets om de contributiebeta-
ling te stimuleren, maar niet meer jaarlijks. Zo is het bij de algemene ledenver-
gadering ook afgesproken. Dit betekent dat er in 2020 geen gadgets uitgedeeld 
zullen worden. Waarschijnlijk zal voortaan om het jaar een gadget uitgedeeld 
worden aan op tijd betalende leden. Het wordt trouwens ook steeds moeilijker 
om een nieuwe leuke gadget te vinden. Wij hopen dat het niet meer jaarlijks 
uitdelen van een gadget geen negatief effect zal hebben op ons ledenaantal. In 
2020 ziet dat er niet naar uit, omdat ook dit jaar al veel leden betaald hebben.

Als uw gegevens wijzigen, wilt u dan mij hierover een e-mail  sturen
(ledenadministratie@wijk-koningshof.nl)? Wij weten dat er ook wijzigingen wor-
den doorgegeven via de omschrijving van de contributiebetaling. Echter, omdat 
wij onze administratie automatisch verwerken, missen wij deze mededelingen. 
Als u geen lid meer wilt zijn, neem dan alstublieft ook de moeite om dit met 
een e-mail aan mij bekend te maken. Dit bespaart mij en de vereniging veel 
tijd en moeite. Als u nog niet betaald heeft doe dan dus in ieder geval iets: be-
talen of opzeggen. Hiervoor alvast mijn dank!

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wilt worden: hieronder 
een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcontributie 
voor 2020 te voldoen.

Bedrag: € 10,-

Gironummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling
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Door het coronavirus is het volgen van een reanimatietraining nu niet mogelijk. 
Daarom zijn in Nederland alle reanimatiediploma’s die geldig zijn/waren tot een 
datum in 2020 met één jaar verlengd. Degenen die een HartslagNu-profiel 
hebben, zullen op de website kunnen zien dat het diploma met één jaar 
verlengd is.

Als bewonersvereniging organiseren wij twee keer per jaar een AED/
reanimatietraining in Het Baken. De eerste is op 13 februari geweest. In 
september zouden wij weer een cursus organiseren, maar dat kan dus niet 
doorgaan vanwege het coronavirus. Voor personen met een diploma heeft dat 
dus geen consequenties. Voor personen die voor het eerst willen deelnemen, is 
dat wel vervelend. Zo hopen wij dat een aantal bewoners van de Hunze en 
omliggende straten deze cursus willen volgen, omdat zij binnenkort ook een 
buitenAED hebben. Zodra het weer mogelijk wordt om een AED/
reanimatiecursus te houden, dan zullen wij dit doen en dit in het wijkblad 
aankondigen.

Het Bestuur

Sinds 2014 deelt onze werkgroep wijkcontact-
kaartjes uit aan de middelbare scholieren in 
onze wijk die slagen voor het examen. Ook dit 
jaar hebben wij in juni weer felicitatiekaartjes 
aan de geslaagden uitgedeeld. Anja Dirkse van 
ons wijkcontact is hier heel actief mee. Het was 
dit jaar wat lastiger dan in voorgaande jaren. 
In voorgaande jaren kregen de scholieren op 
een vast tijdstip te horen of ze geslaagd waren. 
Dit jaar was dat officieel op 4 juni, maar omdat 
er dit jaar geen centraal schriftelijk examen 
was, wisten sommige scholieren waarschijnlijk 
al eerder dat ze geslaagd waren. Vóór 4 juni 
hadden wij namelijk al op elf plaatsen een vlag 
met tas geconstateerd.

Uiteindelijk hebben we dit jaar bijna dertig 
kaartjes uitgedeeld. Dit is een mooi aantal, wat 
overeenkomt met het aantal kaartjes dat wij in 
voorgaande jaren hebben uitgedeeld. Dus ook 
dit jaar hebben wij een hoop knappe koppen in de wijk! De geslaagden hebben 
van ons een kaartje ontvangen.

Het Bestuur

Kaartje voor de geslaagden

Hoera ik ben geslaagd.

AED/reanimatiediploma’s 
automatisch verlengd
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Wanneer je de ontwikkelingen in de afgelopen maanden rondom het scholen-
complex in onze wijk bondig wilt samenvatten, dan kan dat misschien nog wel 
het beste als volgt: omdat er zo verschrikkelijk veel is gebeurd, gebeurt er uit-
eindelijk niets! Dat vereist enige toelichting.

In de vorige aflevering van het wijkblad schreef ik dat het College van BenW 
aan het broeden was op de verkeersproblematiek. Het college deed dat met be-
hulp van een verkeerskundig onderzoek waarom de bewonersvereniging al be-
gin 2019 gevraagd had. Bij het bestuderen van de resultaten van dat onderzoek 
kwam het college er niet uit. De conclusie was dat voor het breng- en haalver-
keer van de leerlingen en het overige autoverkeer in verband met de 
Casaschool geen oplossing mogelijk was zonder een ernstige aantasting van het 
grasveld bij Het Baken. Dat vond het college onoverkomelijk. Daarbij zal de he-
te adem van de actiegroep “Kleinere Casaschool in Koningshof” beslist een be-
langrijke rol hebben gespeeld.

April jl. kwam het college met een volledig andere oplossing: de Casaschool 
verdwijnt volledig uit Koningshof en krijgt een geheel nieuw gebouw in Pijnac-
ker-Noord. Wat er nu met het leeglopende scholencomplex in onze wijk gaat 
gebeuren – alleen de Johannesschool blijft – is nog onzeker. Langdurige leeg-
stand zou een heel vervelende situatie zijn.

Stevige wegwerkzaamheden 
waren in de afgelopen weken te 
zien bij de rotonde Tuindersweg 
op de grens van Keijzershof en 
Tuindershof. Daar moet de ver-
lengde Floralaan – die straks 
Van Buijsenlaan zal gaan heten 
– uitkomen. In dit stuk is om te 
beginnen een kunstwerk ge-
maakt dat een verbinding mo-
gelijk maakt tussen het water 
van de Plas van Van Buijsen en 
de Meander van Tuindershof. 
Ook is al te zien dat het fiets-
pad – het Oostlandpad – zal 
worden verlegd. Nu ligt het nog 
ten noorden van de toekomsti-
ge Van Buijsenlaan en dat 
wordt straks ten zuiden. Ter 

hoogte van Oosterdiep en Europalaan zal er een oversteek komen. Samen met 
de autoverkeer blokkerende ‘knip’ in de Europalaan maakt deze deel uit van het 
visieplan voor dit gedeelte van de Europalaan. Vanuit de gemeente horen wij nu 
dat afronding van het visieplan en een overleg hierover met betrokken bewo-
ners aanstaande is.

De gemeente voorziet ook spoedig overleg over het Voorlopig Schetsontwerp 
voor de laatste fase van de herinrichting van Koningshof. In deze Corona-tijden 

Zo gaat het verlegde Oostlandpad eruit zien. 
Gezien vanaf de rotonde Tuindersweg in de 
richting van de Floralaan.

Wijkontwikkeling

www.wijk-koningshof.nl 11

zal de communicatie met de bewoners hierover op een andere manier moeten 
gaan verlopen dan gebruikelijk. Verwacht dus geen informatieavonden. Veel zal 
gaan verlopen via de website van de gemeente. Voorafgaand aan de consultatie 
van alle betrokken bewoners zal nog wel een afzonderlijk overleg met de Werk-
groep Wijkontwikkeling en Milieu van de bewonersvereniging plaatsvinden.

Steven Duursma

Wijktoezicht

In corona-crisistijd was het voor de wijktoezichthouders in onze wijk even 
bekijken hoe we het in de praktijk met de rondes zouden doen. Een groot deel 
zag hier eigenlijk geen bezwaren en is de regelmatige rondes blijven lopen, 
waarbij er tijdens de wandelingen voldoende afstand van elkaar en 
voorbijgangers werd gehouden. Een aantal keken het eerst even aan, maar 
ondertussen is bijna iedereen weer beschikbaar. Helaas hebben we, gelukkig 
niet door het virus maar vanwege verhuizing recentelijk afscheid moeten 
nemen van twee wijktoezichthouders: Ger en Bep van Dongen. Zij hebben 
maar liefst 273 rondes gelopen sinds de start van hun deelname in 2013.

Op 10 mei werd in één van de Koningshof Buurttoezicht Whatsapp groepen 
gemeld dat er op het voetbalveld bij de scholen bij Duijvestein allemaal glas 
(kapotte fles wijn en bier) gevonden was. Al vrij snel ontstond toen het idee om 
een keer op zaterdagavond langs dat deel van de wijk te lopen waarna er zich 
vier mede buurtbewoners meldden om een keer mee te lopen. Dat hebben we 
met drie van de vier op de zaterdag daarna ook meteen gedaan. Zij waren alle 
drie enthousiast en hebben zich aangemeld als wijktoezichthouder. Het aantal 
wijktoezichthouders was de afgelopen tijd behoorlijk afgenomen en met de 
extra deelnemers kunnen we weer wat meer rondes inplannen.

Meer weten, deelnemen aan de buurttoezicht WhatsApp groep of een keertje 
meelopen? Laat het weten!

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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In april is door Stefan en Annemieke 
Knijnenburg en Maurice en Mandy Lakerveld 
het initiatief gestart om geld in te zamelen 
voor een buurtAED op de Hunze. Dit liep via 
de website www.buurtaed.nl, wat een 
gemeenschappelijke actie is van de 
Nederlandse Hartstichting en Philips. Een 
bedrag van ruim € 2600,- dient dan 
ingezameld te worden, waaraan Philips zo’n 
€ 1000,- bijdraagt. Hiervoor heb je een 
maand te tijd. Dit is gelukt! Door vijftig 
donaties is dit bedrag bijeengebracht! Wij 
feliciteren de initiatiefnemers van de Hunze 
met dit mooie resultaat!

Via dit stukje willen de vier initiatiefnemers 
alle donateurs bedanken voor hun bijdrage. 
Dit betreft niet alleen bewoners van de 
Hunze, maar o.a. ook van de Rivierenlaan, 
Bergse Maas, Eem en Dinkel.

Met een buitenAED op de Hunze, op de 
Peizerdiep en bij Het Baken zijn er nu drie 
buitenAED’s in de wijk. Dat is een mooie score. Zo wordt onze wijk steeds 
(hart)veiliger!

Het Bestuur

AED’s in en om Koningshof

BuurtAED Hunze 1 2641 VT (buiten AED)

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

BuurtAED op de Hunze

BuitenAED op Hunze 1.
(bron: Telstar Online) 



14

Momenteel worden de eerste groendaken aangelegd bij de deelnemers aan de 
wijkactie groendaken. Als u interesse hebt, spreekt u de aanwezige medewer-
kers van Groendakcoach en Nieuwenhuizen Daktechniek dan gerust aan met 
vragen over de aanleg en het onderhoud van het groendak of om de se-
dumplantjes van dichtbij te bekijken. En wellicht mag u van de deelnemer wel 
even via de ladder naar de aanleg of het resultaat op het dak kijken. Een 
groendak is een laag met sedumplantjes op het dak van bijvoorbeeld een uit-
bouw, garage of schuur. De sedumplantjes staan op een laag substraat en eron-
der ligt een drainagelaag met een wortelwerend doek, zodat er geen wortels in 
het dak kunnen groeien.

Een groendak heeft veel voor-
delen. Het is goed voor het mi-
lieu omdat de plantjes vogels 
en bijen aantrekken en een wa-
terbuffer vormen. Het is ook 
goed voor uw portemonnee. 
Door een groendak gaat de 
dakbedekking van bitumen bij-
na tweemaal zo lang mee. Dat 
betekent dat u op termijn kos-
ten uitspaart op de behoorlijk 
kostbare vervanging van uw 
dakbedekking. Bovendien is 
een groendak fraai voor dege-
nen die er op uitkijken. Lastig 
kan zijn dat je het, als er drie 
weken geen spat regen is ge-

vallen water moet geven en maximaal tweemaal per jaar het dak op moet om 
bij te mesten en zo nodig bladeren/onkruid te verwijderen. Overigens kan dit 
laatste ook worden uitbesteed. Op een groendak kan gelopen worden en kan 
een ladder van de glazenwasser geplaatst worden, mocht er ooit een lekkage 
zijn dan kan de mat met se-
dumplantjes en de substraat-
mat opgerold worden.

Voor de aanleg van groendaken 
in de wijk Koningshof is door de 
werkgroep als partner Groen-
dakcoach geselecteerd. Dit is 
een degelijk bedrijf dat zich ge-
specialiseerd heeft in de aanleg 
van groendaken en samenwerkt 
met een dakdekkersbedrijf om 
uit te sluiten dat er lekkages 
ontstaan. Dat laatste wordt ook 
gegarandeerd.

Wijkactie groendaken: doet u ook mee?

Groendak op schuurtjes.

Samenstelling beplanting van een groendak.
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De kosten van de aanleg van een vlak groendak tot 4 meter hoogte, bedragen 
normaal € 60 per m². Groendakcoach doet het tijdens de wijkactie voor 
€ 52,50 per m². En daar is ook nog een subsidie op te verkrijgen van het wa-
terschap Delfland van 25%! Door een groendak vindt er namelijk waterbuf-
fering plaats van 25 liter per m² en dat is het waterschap wel wat waard. Door 
de subsidie komt de prijs per vierkante meter per saldo uit op € 39,40 per m².

Al 65 mensen hebben een offerte opgevraagd voor in totaal 1050 m² en de eer-
ste groendaken worden nu aangelegd. Heeft u interesse om mee te doen met 
de wijkactie of wilt u meer informatie? Dat kan nog, meld u dan aan via: van-
windenpaul@gmail.com. 

Werkgroep groendaken,
Paul van Winden
Steven Duursma
Paul Geluk

Naschrift: De eerste groendaken zijn aangelegd; zie onderstaande foto’s.

Groendak na twee maanden, eind maart aangelegd in Koningshof.
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Vervanging van de Velux dakramen

In het winternummer van ons wijkblad heb ik u geïnformeerd over het vervan-
gen van Velux dakramen. Daarbij heb ik u gevraagd uw ervaringen met de ra-
men aan mij door te geven en aan te geven of er belangstelling is om deel te 
nemen aan een collectieve vervanging. In het voorjaarsnummer heb ik gemeld 
dat er zich toen 27 geïnteresseerden hadden gemeld met in totaal zo’n 58 ra-
men. Daarnaast heb ik aangegeven dat er is gekozen om in zee te gaan met 
Dakraam Techniek uit Berkel en Rodenrijs. Dit bedrijf gaf de gunstigste prijs 
voor het vervangen van de ramen, namelijk 20% korting op de ramen en 25% 
op accessoires. Bij de keuze heeft ook meegeteld dat twee wijkbewoners had-
den gemeld dat ze goede ervaring hadden met dit bedrijf.

Na het verschijnen van het voorjaarsnummer van ons wijkblad heeft zich nog 
een aantal personen gemeld die zijn geïnteresseerd. Het totaal aantal personen 
is opgelopen naar 42 met in totaal ca. 90 ramen. Van de aanmeldingen hebben 
zich vier mensen teruggetrokken, hebben 29 personen gemeld akkoord te zijn 
met de offerte en 18 personen hebben inmiddels opdracht gegeven voor de uit-
voering. Enkelen hebben aangegeven vanwege corona even te willen wachten 
en er staat nog een aantal offertes open. Één persoon heeft ervoor gekozen om 
de ramen zelf te vervangen, maar wel gekocht met 20% korting. Op het mo-
ment van schrijven van dit stuk – begin juni - waren bij negen personen de ra-
men vervangen. Van één van hen kreeg ik bericht dat alles naar volle tevreden-
heid was uitgevoerd. Al met al een succesvolle actie.

Bent u alsnog geïnteresseerd in de vervanging van de dakramen, dan kunt u 
contact opnemen met Deniz van Reede van DakraamTechniek. Zijn e-mailadres 
is: d.vanreede@dakraam-techniek.nl. Meld hierbij naast uw wensen ook uw 
naam en adresgegevens, (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres. Hij neemt 
dan contact met u op. Let wel dat na 1 mei de ramen door Velux standaard 
worden voorzien van HR++ veiligheidsglas (type 70) daarvoor was het gewoon 
HR++ glas. Ook heeft Velux prijswijzigingen doorgevoerd. Hierdoor kan een of-
ferte iets hoger uitvallen dan die van uw buurman.

Sjef Kickken

Oude dakraam. Nieuwe dakraam.
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Wijkactie herstellen houten balkons

Van een wijkbewoner 
kreeg ik een bericht met 
een foto van een 
aangetaste onderligger 
van de houten balkon-
balustrade. Hij vroeg zich 
af of andere woning-
eigenaren datzelfde pro-
bleem hebben en als dat 
zo is of het te overwegen 
is om een wijkactie voor 
het herstel te starten. Tot 
op dat moment had ik 
nog maar van een iemand 
gehoord dat bij hem in de onderbalk rot was opgetreden en dat hij hem zelf heeft 
gerepareerd. Wat mij wel opvalt is dat sommige mensen de bovenbalk hebben 
verwijderd. Ik denk dat deze is aangetast. Zelf heb ik deze bovenbalk twee jaar 
geleden moeten vervangen vanwege dusdanige aantasting dat repareren niet 
meer mogelijk was. Het gaat met name om de balustraden van woningen aan de 
Rivierenlaan, Bergse Maas en een deel van de Grevelingen. Maar mogelijk zijn er 
in andere straten ook houten balustrades met hout-aantasting.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan een dergelijke wijkactie dan kunt u dit 
melden op sjef.kickken@live.nl. Geef hierbij aan wat u zou willen vervangen: de 
hele balustrade, de 
onderbalk en/of de 
bovenligger of de planken 
en of u het vervangen zelf 
wilt doen of wilt laten 
uitvoeren. We zullen 
daarna inventariseren of 
een collectieve vervanging 
mogelijk is.

Denk er wel aan dat als u 
alleen de onderbalk wilt 
(laten) vervangen dat de 
hele balustrade moet 
worden gedemonteerd 
waardoor de delen mogelijk worden beschadigd. In dat geval is het te overwegen 
de hele balustrade te vervangen.

Sjef Kickken

PS. Bent u geïnteresseerd om deze eventuele wijkactie te trekken? Meldt u zich 
dan bij mij.

Rot in de onderbalk van de houten balkonbalustrade.

De balustrade waar het om gaat.
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Waar komen de ondergrondse 
restafvalcontainers in onze wijk?

In het kader van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ heeft iedereen eind april een brief van 
de gemeente ontvangen met een verwijzing naar de webpagina https://
www.pijnacker-nootdorp.nl/artikel/verder-met-het-nieuwe-inzamelen.htm 
waarin dit wordt uitgelegd. Het belangrijkste onderdeel hierbij is het plan voor 
de locaties waar ondergrondse restafvalcontainers geplaatst zullen worden. Bij 
‘Het Nieuwe Inzamelen’ (HNI) wordt de grijze kliko voor restafval een kliko voor 
PMD. We houden de kliko voor GFT en de kliko voor oud papier en karton. Het 
restafval dient voortaan weggebracht te worden naar één van de ondergrondse 
restafvalcontainers. In onze wijk wil de gemeente zeventien ondergrondse rest-
afvalcontainers plaatsen op zeven verschillende locaties. Ten behoeve van de 
bewoners van de twee appartementsgebouwen staat er al één op de Rivieren-
laan ter hoogte van de Hunze. 

In het vorige wijkblad was al aangekondigd dat we als bewonersvereniging deze 
plannen nauwgezet wilden gaan bekijken. We zijn daarom meteen aan de slag 
gegaan. Allereerst heeft de werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu samen met 
het bestuur alle beoogde locaties besproken. Een aantal locaties had onze 
goedkeuring, maar een aantal locaties ook niet. Onze bevindingen hebben we 
in een concept-zienswijze vastgelegd. Vervolgens hebben we bij alle locaties 
een wijkbewoner benaderd om als contactpersoon te fungeren namens de om-
wonenden. Met hen is de concept-zienswijze besproken, wat tot een aantal 
aanpassingen heeft geleid. De definitieve zienswijze hebben wij vervolgens in-
gediend bij de gemeente. 

Overzicht van locaties voor ondergrondse restafvalcontainers met per locatie het aantal.
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Van de zeven locaties vinden wij die bij Het Baken echt verkeerd. De gemeente 
wil vijf ondergrondse containers plaatsen op het grasveld. Om de volgende re-
denen ligt het voor de hand om juist aan de andere zijde van de Rivierenlaan –
op het parkeerterrein – een locatie in te richten:

Recent heeft het College van BenW voorgesteld om de plannen voor het scho-
lencomplex Koningshof drastisch te wijzigen. Een heel belangrijke reden daar-
voor is dat deze plannen onvermijdelijk zullen leiden tot een ernstige aantasting 
van het gezichtsbepalende grasveld bij  Het Baken. Met het plaatsen van vijf 
containers wordt alsnog een aanslag op het grasveld gepleegd!

Naar verwachting zullen veel bewoners restafval afgeven bij het per auto verla-
ten van de wijk en dan een stop maken bij Het Baken. Wanneer de vijf contai-
ners voor restafval op het grasveld worden geplaatst, riskeer je daarom dat re-
gelmatig automobilisten daar zullen stoppen om snel even restafval af te ge-
ven; dat is slecht voor de doorstroming op de Rivierenlaan en zal leiden tot ge-
vaarlijke verkeerssituaties. Des te meer omdat juist op dat punt van de Rivie-
renlaan er regelmatig auto’s het parkeerterrein verlaten en zich willen invoegen 
in de richting van de Oranjelaan;

Wij hebben al eerder bepleit om de containers voor de verschillende vormen 
van afval (straks dus restafval, glas, papier en textiel) op het parkeerterrein lo-
gisch bij elkaar te groeperen. Zo wordt gebruiksvriendelijk ingespeeld op bewo-
ners die bij het verlaten van de wijk – vaak per auto – een stop maken bij het 
milieuparkje om tegelijk verschillende soorten afval af te geven.

De volledige tekst van onze zienswijze met ook het commentaar op de andere 
voorgestelde locaties vindt u op onze website: https://www.wijk-
koningshof.nl/2020/05/zienswijze-op-ondergrondse-restafvalcontainers/. Zoals 
te verwachten viel en begrijpelijk hebben verschillende groepen bewoners 
eveneens zienswijzen ingediend over afzonderlijke locaties.

Steven Duursma en Erik de Goede

Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit 
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aandacht 
aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft over 
deze onderwerpen kenbaar te maken aan Meldpunt Leefomgeving van de ge-
meente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder uw 
meldingen indienen.
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Ook in Koningshof kennen we het probleem van het illegaal dumpen van 
grofvuil, speciaal bij de afvalcontainers op het parkeerterrein bij Het Baken. Wij 
zien op dit punt helaas een toenemende normvervaging bij onze bewoners. Het 
valt te vrezen dat het illegaal dumpen ook gaat gebeuren bij de nieuwe locaties 
voor restafvalcontainers. ‘Het Nieuwe Inzamelen’ zal daar onbedoeld aan 
bijdragen. Middelgroot grofvuil dat je nu nog met enige moeite in je grijze kliko 
kwijt kunt, krijg je met geen mogelijkheid door de rolopening van de 
ondergrondse afvalcontainer.

Je kunt dan gaan roepen dat hier sprake is van wangedrag. Dat is zonder meer 
waar, maar het helpt helaas niets. Voor een echte oplossing van dit probleem 
moet je er oog voor willen hebben dat het bewoners van Pijnacker ook wel 
lastig wordt gemaakt om middelgroot grofvuil op een gemakkelijke manier kwijt 
te raken. Je moet of een speciale afspraak maken met Avalex (maar dat doe je 
niet voor een kapotte stoel of een bloembak) of je moet speciaal naar een 
milieustraat in Nootdorp of Delft.

De gemeente kan hier stappen 
zetten! Gemeenten als Amsterdam 
en Delft laten zien dat het kan. Om 
te beginnen kan op korte termijn 
een einde worden gemaakt aan de 
niet uit te leggen situatie dat je in 
vijf van de zeven Avalex-
gemeenten niets hoeft te betalen 
wanneer je (middelgroot) grofvuil 
wilt laten ophalen en in Pijnacker-
Nootdorp wel. Helemaal vreemd is 
het dat van de twee ‘betaal-
gemeenten’ onze met afstand het 
hoogste voorrijtarief heeft: € 30,-.

Wanneer afschaffen van het 
voorrijtarief nog onvoldoende resultaat heeft, is een voor de hand liggende 
volgende stap dat op afgesproken dagen door Avalex een ophaalronde wordt 
gereden, waarbij huis-aan-huis middelgroot grofvuil wordt opgehaald. De 
gemeente zal over dit alles met Avalex afspraken moeten maken en daarvoor 
moeten betalen. Dat vinden wij het geld waard. Indien het dumpen in het 
milieuparkje bij Het Baken ook na deze maatregelen nog steeds een 
oncontroleerbaar probleem blijft, dan vinden wij dat de gemeenteraad het 
mogelijk moet maken om daar met cameratoezicht te gaan werken.

Dit stuk bevat een aantal voorstellen om illegaal dumpen van grofvuil te 
verminderen. In de zienswijze van de bewonersvereniging over de locaties voor 
de ondergrondse restafvalcontainers, waarover u elders kunt lezen in dit 
wijkblad, hebben wij ook deze voorstellen tegen het illegaal dumpen van 
grofvuil onder de aandacht van de gemeente gebracht. 

Steven Duursma en Erik de Goede

Zo hoort het zeker niet.

Gemeente kan meer doen tegen 
dumpen grofvuil! 
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Vorig jaar zijn de houten bruggen in Koningshof vervangen door nieuwe, 
bruggen. Om de bruggen rondom het scholencomplex Koningshof te versieren 
heeft de gemeente aan de leerlingen van het scholencomplex gevraagd om een 
ontwerp te maken. De dierenfiguren die de drie winnaars hebben ontworpen 
zijn in de drie bruggen zijn verwerkt. Eind mei hebben de winnaars, Mirte 
Boersen, Juanita Mimpen en Isa Knijnenburg, deze bruggen samen met 
wethouder Ilona Jense officieel ‘geopend’.

Aanvankelijk er een grootse opening gepland, maar die kon helaas niet 
doorgaan. Daarom heeft wethouder Ilona Jense met de jonge ontwerpsters elke 
brug apart geopend. Mirte opende haar brug met vogels aan de Regge, Juanita 
de brug met kikkers achter Het Baken en Isa de brug aan de Eem met konijnen 
in het hekwerk. Onderstaande foto’s geven een impressie van de opening.

Opening nieuwe bruggen in Koningshof

Foto’s: Wijkmanager Peter van der Sman
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Trick-or-treat en Halloween

Een aantal kinderen uit de wijk heeft de paashaaskleurplaat mooi ingekleurd. 
Omdat de leeftijden nogal uiteenliepen, zijn er prijswinnaars voor verschillende 
leeftijdsgroepen:

 Van 1 tot 4 jaar:
eerste prijs: Aron Stelwagen

 Van 5 tot 8 jaar:
eerste prijs: Izzy van Rijstbergen

tweede prijs: Hannah-Lynn van den Hof

 Van 9 tot 12 jaar:
eerste prijs: Myrthe Geluk

tweede prijs: Indira Stelwagen

Door het coronavirus wordt de prijsuitreiking anders dan anders. De prijs-
winnaars krijgen bericht dat ze hun prijs kunnen ophalen.

Werkgroep Jeugd

In verband met het coronavirus kan Trick-or-treat dit jaar niet doorgaan. Wij 
hopen dat Trick-or-treat volgend jaar wel weer zal plaatsvinden.

Voor de Halloween-griezeltocht is de vergunning aangevraagd, maar het is nog 
niet duidelijk of die toegekend gaat worden. Als onze griezeltocht kan 
plaatsvinden kunt u dit lezen op de website www.bibberbos.nl, facebook en op 
onze website van de bewonersvereniging Koningshof.

Bij de volgende Halloween gaan er een paar dingen veranderen. Dit waren wij 
al van plan voordat het coronavirus uitbrak. Wij gaan het als volgt doen: je 
gaat naar www.bibberbos.nl en meld je daar aan voor de griezeltocht. Kies 
daarbij een tijdvak en geeft aan met hoeveel personen je komt. Minimaal één 
week voor de griezeltocht krijg je een ticket toegestuurd. Print het ticket en 
neem het mee naar de griezeltocht. Op deze manier kunnen we zien hoeveel 
bezoekers er komen en worden lange wachttijden vermeden. Net zoals in 
voorgaande jaren is en blijft de toegang gratis!

Houd dus de websites in de gaten of Halloween door zal gaan.

De Opperheksen

Uitslag paashaaskleurwedstrijd
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Bewonersvereniging Koningshof 
en het coronavirus

Wie had begin dit jaar kunnen denken dat ons leven in de afgelopen maanden 
zo zou veranderen? Toen medio maart het coronavirus zich ook in Nederland 
verspreidde, leidde dat toch drastische veranderingen. Het draaide toen vooral 
om onze gezondheid en iedereen werd heel voorzichtig in de contacten met 
anderen.

Bij de bewonersvereniging hadden we het ‘geluk’ dat de algemene 
ledenvergadering eind februari had plaatsgevonden. Dit is ieder jaar een 
belangrijke moment voor ons, omdat we dan verantwoording kunnen afleggen 
aan onze leden en kunnen vooruitkijken naar de komende activiteiten. Dit jaar 
was er bovendien een wisseling van de voorzittershamer. Nu hebben wij op een 
gepaste en leuke wijze Herman Stikkel kunnen uitzwaaien. In het huidige 
coronatijdperk zou dat anders gegaan zijn.

Een van de consequenties was dat het volleyballen en badmintonnen in Het 
Baken meteen stopte. De sporters hebben al de contributie – voor heel 2020 –
betaald. Met hen is afgesproken dat dit verrekend zal worden. De niet 
gespeelde avonden hoeven uiteraard niet betaald te worden. Inmiddels komen 
er stap-voor-stap meer vrijheden. Het blijft echter voorlopig nog onduidelijk of 
er na de zomervakantie weer gesport kan worden. Besmettingen lijken veel 
vaker binnen dan buiten te gebeuren. Bij het volleyballen lijkt anderhalve meter 
afstand houden niet mogelijk. Als je naar medespelers roept, dan vliegen ook 
de kleine vochtdruppeltjes in het rond, met (helaas) kans op besmettingen. Wij 
wachten de verdere ontwikkelingen van de rijksoverheid af. Ons jaarlijkse 
volleybaltoernooi, dat meestal eind maart wordt gespeeld, was uiteraard ook 
niet mogelijk.

Ons materiaalbeheer is sinds de uitbraak van het coronavirus dicht. Nu de 
regels langzaam versoepeld worden, hebben we als bewonersvereniging beslo-
ten dat vanaf 19 juni het materiaalbeheer weer wordt geopend, waarbij de on-
derstaande regels in acht genomen moeten worden:

 Reserveren via website https://www.wijk-koningshof.nl/
materialen is verplicht.

 U krijg dan per e-mail bericht of reserveringen mogelijk zijn.

 Op vrijdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur de spullen ophalen.

 De spullen staan klaar in de garage, voor de ingang van het 
materiaalbeheer.
Op een tafel ligt het contract dat u dient te ondertekenen.

 De huur inclusief borg contant en gepast betalen bij ophalen 
van spullen.

 Op maandagavond tussen 20:00 tussen 21:00 uur de spullen 
terugbrengen.
De spullen neerzetten voor de ingang van ons materiaalbeheer.

 Op woensdagavond is materiaalbeheer gesloten, om o.a. de 
spullen te desinfecteren.
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 Het is voor huurders niet toegestaan om de 
materiaalbeheerruimte te betreden.

 Kijk op website https://www.wijk-koningshof.nl/materialen
voor de definitieve afspraken.

Spontaan even langslopen is niet meer mogelijk. Alle reserveringen lopen 
voortaan via de website. Alleen onze materiaalmannen mogen onze materiaal-
beheer-ruimte betreden. Alle gebruikte spullen zullen gedesinfecteerd worden. 
Het bovenstaande is een concept van begin juni. Als u iets wilt reserveren, kijk 
dan om de website voor de definitieve afspraken. De website hebt u immers so-
wieso nodig om te kunnen reserveren. Dan leest u ook of ons materiaalbeheer 
open is.

De vrijwilligersavond zal dit jaar ook anders uitzien. Misschien wordt het wel 
een vrijwilligerscadeau in plaats van een vrijwilligersavond. Het vergaderen met 
de bestuursleden heeft ook nog niet plaatsgevonden. Een digitale vergadering 
vinden wij niet zo handig. Daarom heeft onze nieuwe voorzitter Peter Huegen 
nog niet of nauwelijks kennis kunnen maken met de andere bestuursleden. We 
hebben wel veel contact met elkaar via e-mail of telefoon. Aan dit wijkblad, van 
een normale omvang, kunt u zien dat er nog steeds het nodige gebeurt bij ons. 
Dit blijkt onder andere uit de wijkacties van Paul en Winden en Sjef Kickken en 
de wijkontwikkelingszaken (zienswijze over restafvalcontainers, grofvuil) onder 
leiding van Steven Duursma. Via e-mail is daarover frequent contact met de 
andere bestuursleden.

Met het relatief hoge percentage ouderen in de wijk hebben we ook nagedacht 
of we aandacht zouden moeten besteden aan onderwerpen zoals ‘eenzaamheid 
in de wijk’. Door de intelligente lockdown met toch enige bewegingsvrijheid en 
de nu stap-voor-stap versoepelende maatregelen lijkt daar vooralsnog geen 
aanleiding toe, ook al omdat we dergelijke signalen nog niet hebben ontvangen. 
Het ‘nieuwe normaal’ waar we met z’n allen naar toe gaan, zal waarschijnlijk 
ook negatieve effecten tot gevolg hebben. Als u dat ziet en denk dat dit ook el-
ders in de wijk zou kunnen spelen, dan hopen wij dat u dit aan ons wilt melden. 
Want niet alleen landelijk maar ook lokaal in Koningshof is Rutte’s motto in de-
ze coronatijd van toepassing: “We kunnen het alleen samen!”

Erik de Goede
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Textielinzameling boven verwachting!

Sinds november 2019 staan er twee bovengrondse textielcontainers op het 
parkeerterrein van Het Baken. Die zijn van ons, zijnde de Tafeltennisvereniging 
Pijnacker, de Johannesschool, de Tweemaster en wij als bewonersvereniging, 
waarbij de inkomsten onderling worden verdeeld. De aanleiding hiervoor was 
dat de (sport)verenigingen die in onze gemeente oud papier en karton (OPK) 
inzamelen in overleg met de gemeente gezocht hebben naar andere inkomsten 
waarbij ook de afvalscheiding in onze gemeente verbeterd wordt. Door de 
blauwe minicontainers-aan-huis voor oud papier is onze inzameling gehalveerd. 
Dat geldt overigens niet voor onze inkomsten omdat met de gemeente een 
garantieregeling voor drie jaar is afgesproken. Wij zijn toen uitgekomen op 
textielinzameling. Er zit namelijk nog vrij veel textiel in ons restafval waardoor 
er dus nog het nodige te winnen valt. Daarom hebben SV Nootdorp, DSVP, 
Oliveo en Avanti (de laatste drie gezamenlijk) en wij twee textielcontainers 
gekregen. RKDEO zamelt al heel veel jaar textiel in.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en hebben we enig inzicht in de 
omvang van de textielinzameling. In het eerste kwartaal van 2020 hebben wij 
maandelijks 1500 kg textiel ingezameld. Dat is boven verwachting! Ook het 
legen van de textielcontainers verloopt prima. Avalex leegt regelmatig de 
textielcontainer. Wij hebben slechts een keer aan Avalex gevraagd om de 
textielcontainers extra te legen, wat dan altijd snel gebeurde. Met de extra 
textielinkomsten lijkt het erop dat de toekomstige afname van de OPK-
inkomsten, bij beëindiging van de garantieregeling, volledig gecompenseerd 
zullen worden door de textielinkomsten. Dat hadden wij vooraf niet verwacht. 
Onze jaarlijkse OPK-inzameling van 275.000 kg, met een opbrengst van 
€ 8.000,- per jaar, was immers enorm hoog. 

Al het textiel is welkom, ook versleten 
kleding en huishoudelijk textiel, mits 
het schoon en droog is. Oude en 
versleten schoenen mogen ook. Om 
de kleding te beschermen tegen vocht 
en vuil, is het van belang dat het 
gedoneerde textiel in een gesloten 
zak wordt aangeboden. Als het textiel 
met verf of olie besmeurd is, dan 
hoort het niet thuis in een textiel-
container. Ook matrassen, dekbedden 
en kussens horen er niet in. Op de 
textielcontainers zelf staat ook 
beschreven wat er wel en niet in mag.

Tot slot, wij weten dat u als wijkbewoner al jarenlang veel OPK en glas inlevert 
bij het parkeerterrein van Het Baken. Zodra de textielcontainers er stonden, 
bent u dat onmiddellijk ook gaan doen voor het textiel. Daarvoor willen wij u 
bedanken. Dit bewijst opnieuw dat in Koningshof de motivatie tot het goed 
scheiden van afval hoog is!

Erik de Goede

Onze textielcontainers
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Als gevolg van de corona-uitbraak in maart heeft de overheid ons diverse 
maatregelen opgelegd, waaronder zoveel mogelijk binnenblijven en de 1,5 m 
regel. Nu zou je zeggen dat dat geen probleem zou moeten zijn, maar met het 
mooie voorjaar krijg je toch het gevoel dat je naar buiten moet, een straatje 
om wilt of een rondje fietsen. Dit geeft dan een aparte beleving. Bij het 
wandelen lopen de tegenliggers aan twee kanten van de weg en om de 1,5 m 
regel aan te houden loop je dansend van links naar rechts over de straat. 
Oppassen met hardlopers, die nemen het niet zo nauw en passeren je 
rakelings. Maar het leukste beleef je als je een eindje gaat fietsen. Je komt dan 
drie soorten tegen, de gewone fietser zoals ik, de mensen met een e-bike en de 
wielrenners. De eerste soort houdt zich redelijk aan de afstandsregel, voor de 
e-bikers is het al moeilijker, maar veel van de zogenaamde wielrenners, soms 
in een groepje, kunnen door de hoge snelheid bij het passeren geen afstand 
houden. Willen ze passeren dan hoor je soms een belletje, maar meestal een 
brul waarmee ze waarschijnlijk bedoelen “Opzij, ik wil er langs”. Maar soms 
vliegen ze zonder bel of gil in volle vaart rakelings voorbij om je vervolgens ook 
nog eens te snijden. Op die momenten krijg ik nostalgische gevoelens en moet 
ik denken aan Herman van Veen die in 1979 met zijn lied “Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijke haast”, al een 
aanklacht indiende tegen de gejaagdheid.

Wat ik mij wel eens afvraag bij dit soort snelle sportievelingen is, of er bij de 
gemaakte investering, vaak rijden ze op een fiets van meerdere duizenden 
euro’s, inclusief bijpassende kleding en schoenen en ook nog een fietscomputer, 
geen belletje van nog geen euro meer af kan. Of wordt dan de fiets te zwaar, 
gaat het ten koste van de stroomlijning of van de snelle uitstraling? Maar of dit 
nou wel of niet belangrijk is, zonder bel zouden ze toch de 1,5 m afstandsregel 
in acht kunnen nemen, of gaat dat ten koste van die ongelofelijke haast.

Zefke

Mijn naam is haas(t)

Leven met de anderhalve meter regel
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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 mechanische 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 (maximaal drie dagen 
of in overleg). Ophalen van spullen kan alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 
21.00 uur, in de parkeergarage onder Het Baken. Terugbrengen van spullen kan 
alleen op maandagavond tussen 20.00 en 21.00 uur. 

Reserveren via onze website https://www.wijk-koningshof.nl/materialen is ver-
plicht. Inlichtingen zijn mogelijk per telefoon (015-3696605) of e-mail 
(materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl).

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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