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Colofon
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blad verschijnt vier keer per jaar in een 
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De schoolvakantie voorbij

Nu de schoolvakantie voorbij is, komen we weer in ons eigen patroon terug. 
Heeft u dan ook dat u denkt: ‘Hoe gaan we hiermee om?’ Voor de bewonersver-
eniging spelen er met name Covid-19 (corona) maatregelen. Voor het lenen 
van materialen is, na een sluiting van enkele maanden, ons materiaalbeheer 
weer open. Wel met de nodige extra maatregelen om een besmetting tegen te 
gaan. Zo dient u van tevoren te reserveren via de website en mag u onze ma-
teriaalruimte niet betreden. U kunt als lid dus weer voor niets, en als u geen lid 
bent tegen een gebruiksvergoeding, de materialen lenen.

Wat niet doorgaat, is de jaarlijkse ‘Trick or Treat’ met De Griezel Express voor 
de kinderen van 2-8 jaar en de ‘Halloween’ griezeltocht door het Bibberbos. 
De werkgroep Jeugd onder leiding van Sylvia van Reenen was al heel ver met 
de organisatie hiervan. Maar door een mogelijke besmetting van Covid-19 is, 
na veel vorens en tegens, besloten deze activiteiten een jaar door te schuiven. 
De hoop is dat deze drukbezochte activiteiten volgend jaar wel door kunnen 
gaan.

De werkgroep Wijkontwikkeling heeft vele actiepunten binnen en buiten de 
wijk. Zoals het meedenken met de gemeente over de inrichting van de nieuwe 
wijk ‘Tuindershof’ en de locaties voor de nieuwe ondergrondse restafvalcontai-
ners in de wijk voor “Het Nieuwe Inzamelen” van ons afval. In het afval komen 
veel reststoffen die hergebruikt kunnen worden. De gemeenteraad van Pijnac-
ker-Nootdorp heeft ervoor gekozen dat de burgers hun huisafval beter moeten 
gaan scheiden, zodat er meer herbruikbare reststoffen zijn. Ze noemen dat ‘Het 
Nieuwe Inzamelen’ (HNI). Het argument is een meer duurzame leefomgeving 
en de vervuiling van het milieu tegen te gaan.

Bewoners in de wijk die ik spreek, snappen niet hoe je het afval precies moet 
scheiden. Er is wel informatie, maar dat is globaal. Om alle losse stoffen van 
één soort te scheiden is niet zo moeilijk, maar hoe zit het bij een samenstelling 
van aan elkaar vastzittende verschillende soorten stoffen? De kans dat reststof-
fen in de verkeerde bak of zak gaan is groot. Deskundigen van de TU Delft en 
op TV zeggen wat anders over deze reststoffen dan de gemeente. Die zeggen: 
1. Vervuiling moet bij de bron aangepakt worden. De fabrikant en/of leveran-
cier is met al zijn verpakkingsmateriaal de bron en die zou minder moeten pro-
duceren en verpakken. 2. De consumenten (bewoners) kunnen het afval beter 
niet zelf scheiden. In een verwerkingsfabriek is dat scheiden veel efficiënter en 
is er daardoor meer opbrengst aan reststoffen. Als bewoner vraag je je dan af, 
of er wel goed over het scheiden is nagedacht. Zo ook over de milieuvervuiling 
omdat alle bewoners van Pijnacker met de auto naar een depot van Avalex in 
Delft of Nootdorp moet rijden om daar hun restafval (grofvuil) in te kunnen le-
veren. Het zou toch milieutechnisch beter zijn dat er in Pijnacker (opnieuw) een 
inleverpunt komt? Nu zien we steeds vaker dat reststoffen naast de containers 
in de wijk worden gedumpt en dat willen wij als bewoners niet.

Hopende op een schoon milieu.

Peter Huegen
Voorzitter
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Het was de afgelopen maanden in Koningshof opnieuw geen ‘op de plaats rust’ 
bij de wijkontwikkeling. Zowel aan de randen van als binnen onze wijk was er 
het nodige aan de hand.
Oostelijk wordt de keervoorziening van de Randstad Rail aangelegd en in sa-
menhang daarmee is een lang geluidscherm geplaatst. Spannend om nu te er-
varen of het scherm niet alleen het aantal decibellen vermindert, maar ook in 
de beleving van de omwonenden een verbetering oplevert.
Aan de zuidzijde zien we grond- en 
bouwwerkzaamheden in het laatste 
nog te realiseren deel van Keijzershof. 
Dit is het gebied bij scholencomplex 
‘Het Nest’ en de Plas van Van Buijsen. 
Rondom de plas wordt een wandelpad 
gerealiseerd dat ons vast aantrekke-
lijke mogelijkheden gaat bieden om 
‘een frisse neus te halen’. Zeker in 
combinatie met het toekomstige wan-
delpad langs de Meander van Tuin-
dershof, het speelse water dat de wijk 
parallel met de Tuindersweg gaat 
doorsnijden.
In Tuindershof zitten we al aan de 
westzijde van Koningshof. Sinds het 
begin van dit jaar hebben ook daar grootschalig grondwerkzaamheden plaats 
gevonden. Rond de komende jaarwisseling begint men naar verwachting met 
bouwen. Sinds kort is er ook een speciale website waarop projectontwikkelaars 
kopers proberen te interesseren met gelikte teksten en afbeeldingen van te re-
aliseren woningen: https://www.nieuwbouw-tuindershof.nl.

De werkzaamheden in Keijzershof en Tuindershof maken het nu urgent om nog 
een aantal openstaande verkeerspuzzels op te lossen. Om te beginnen is er de 
vraag hoe met ‘een knip’ sluipverkeer op de verlengde Europalaan kan worden 
voorkomen. Daarover is met de gemeente overlegd en we zijn er nog lang niet 
rustig op (zie de afzonderlijke bijdrage in dit wijkblad). Andere puzzels zijn hoe 
de twee oversteekplaatsen worden vormgegeven tussen Koningshof en Keij-
zershof bij het ‘ooievaarseiland’ en het Oosterdiep. Voor de bewoners van het 
Oosterdiep is daarbij ook van belang hoe de verkeerstromen tussen de twee 
wijken verder zullen worden gestuurd. De gemeente heeft toegezegd dat hier-
over binnenkort een overleg met omwonenden plaatsvindt.

Binnen de wijk vraagt de komst van ondergrondse containers voor Het Nieuwe 
Inzamelen aandacht. In de hele gemeente staat dit te gebeuren en zo zullen er 
in Koningshof bij deze operatie op 8 locaties 17 worden geplaats. Over het 
voorgestelde locatieplan hebben we als bewonersvereniging eind mei jl. een 
zienswijze ingestuurd. Het was niet fijn om eind augustus te moeten vaststellen 
dat de gemeente helemaal niets gaat doen met onze suggesties voor de loca-
ties langs de Delflanddreef (zie de afzonderlijke bijdrage in dit wijkblad).

Wijkontwikkeling

Tuindershof is nu nog een grote zandvlakte. 
De contouren van het speelse water dat be-
gint bij de Plas van Van Buijsen zijn vanaf de 
nieuwe brug goed zichtbaar.
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De beslissingen over twee locaties langs de Rivierenlaan werden door de ge-
meente uitgesteld. Daarover wil men nader overleg dat plaats zal vinden in ver-
band met het eind juni jl. gepresenteerde Voorlopig Ontwerp voor de laatste fa-
se van de herinrichting Koningshof. Net als in het locatieplan wordt in het Voor-
lopig Ontwerp voorgesteld zes ondergrondse containers te plaatsen in het gras-
veld bij Het Baken. En opnieuw namen heel veel wijkbewoners en de bewoners-
vereniging de moeite om de gemeente duidelijk te maken dat zij dit een heel 
fout voornemen vinden. Het heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat 
de gemeente het uitzonderlijk hoge aantal van 230 reacties ontving op het 

Voorlopig Ontwerp (zie ook hierover een afzonderlijke bijdrage in dit wijkblad). 
Wij hebben enige hoop dat dit signaal deze keer zijn effect niet zal missen.

Bij het doen van voorstellen aan de gemeente moet je overigens kunnen leven 
met de Engelse uitdrukking ‘you win some and you lose some’. Dat laatste was 
zeker van toepassing op de suggesties van de verenigingen welke in onze ge-
meente betrokken zijn bij het inzamelen van oud papier en karton (OPK). Het 
waren suggesties om het illegaal dumpen bij de OPK-containers tegen te gaan. 
Allereerst door Avalex grofvuil gratis op te laten halen, net als in vijf van de ze-
ven Avalex-gemeenten. Wanneer dat onvoldoende werkt, door Avalex periodiek 
ophaalrondes te laten rijden. Tot slot als uiterste middel cameratoezicht. In het 
vorige wijkblad werd daarover geschreven. Eind juli jl. eindigde een overleg 
met de wethouders Jense en Hennevanger met de volgende conclusie van 
laatstgenoemden: ‘wij zien er helemaal niets in’…

Steven Duursma

Ondanks covid-19 
een mooi ledenaantal in 2020!

Ook in 2020 hebben veel huishoudens de contributie betaald, waarvoor dank! 
Ons ledenaantal is per half september 689. Dit is nauwelijks minder dan in 
voorgaande jaren, waarbij het ledenaantal rond de 700 lag. Door covid-19 kun-
nen wij dit jaar minder activiteiten organiseren. Van onze trouwe leden heeft 
echter vrijwel iedereen ook in 2020 de contributie overgemaakt. Wij zijn er erg 
blij mee dat u ons blijft steunen door in grote getalen de contributie te betalen. 
Meer dan twee derde van de huishoudens in de wijk is lid van onze bewoners-
vereniging, wat een heel mooi percentage is!

Ook dit jaar zien wij dat het betalingsgedrag van de contributie verschilt tussen 
huiseigenaren en huurders. Het is verheugend dat bijzonder veel huiseigenaren 
lid zijn van onze bewonersvereniging. Bij huurhuizen is dat minder het geval. 
De bewonersvereniging behartigt de belangen van alle inwoners van de wijk, 
waarbij we geen onderscheid maken tussen koop- en huurhuizen. Dat willen we 
hierbij graag nog een keer onder uw aandacht brengen.

Marit de Boer
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Op 18 september hebben de Johannesschool, de Casaschool en de Tweemaster 
een opschoonactie gehouden in de wijk. 110 kinderen hebben met materiaal 
van de gemeente een groot gedeelte van de wijk Koningshof opgeruimd door 
papiertjes, blikje, flesjes en andere troep te verzamelen. De gemeente heeft al-
le vuilniszakken afgevoerd. Wethouder Ilona Jense heeft meegelopen met de 
opruimactie en heeft de kinderen beloond met een praktisch cadeau voor de 
school zoals papierbakken, scheidingsstations en doppers. De wijk ziet er nu 
weer spik en span uit. Het is de bedoeling dat deze opschoonactie elk jaar ge-
daan zal worden. En in de tussentijd kunnen we natuurlijk ook zelf onze wijk 
mooi schoon houden door al het afval in de prullenbakken te gooien.

Arwen Westerhoff
Ouderraad Johannesschool

Opschoonactie in Koningshof
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Geen cursus ‘AED en reanimatie’ in najaar: 
certificaat één jaar langer geldig

Twee keer per jaar organiseren wij een cursus ‘AED/reanimatie’, waarin men 
leert te reanimeren en een AED te gebruiken. In 2015 zijn we daarmee gestart. 
Zo hadden wij op donderdagavond 13 februari jl. voor de elfde keer een 
cursusavond georganiseerd in de multifunctionele ruimte van Het Baken. Door 
het covid-19 virus is deze traditie helaas doorbroken. Als bewonersvereniging 
willen wij geen enkel risico nemen op besmettingen en hebben we besloten in 
het najaar geen cursusavond te organiseren.

Een deel van de cursisten komt 
jaarlijks op herhaling. Op deze manier 
blijft hun certificaat geldig en kunnen 
zij blijven meedoen aan het initiatief 
‘hartveilig wonen’ 
(www.hartveiligwonen.nl). Hierbij kan 
je opgeroepen worden als er een 
situatie met hartfalen optreedt in 
onze omgeving. Vanwege het covid-
19 virus zijn alle certificaten 
automatisch een jaar verlengd. De 
cursisten die vorig jaar september 
hebben meegedaan en dus tot 
september 2020 een geldig certificaat 
hadden, hebben nu een geldig 
certificaat tot september 2021. Deze automatische verlenging maakte het voor 
ons nog makkelijker om geen cursusavond ‘AED/reanimatie’ te organiseren. 
Hopelijk kunnen wij in februari 2021 weer een cursusavond ‘reanimatie en het 
gebruik van een AED’ organiseren.

Het Bestuur

Impressie van AED cursusavond. 
Zo dicht op elkaar zitten kan niet meer.

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
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De bewoners in het gebied laatste fase herinrichting Koningshof (weerszijden 
van de Rivierenlaan van Het Baken tot aan de Krammer) kijken er al jaren naar 
uit. Wanneer gaat men bij ons beginnen, vragen zij zich af. Eind juni jl. kregen 
zij een concreet bewijs van vooruitgang in de brievenbus in de vorm van een 
Voorlopig Ontwerp met toelichting. Ook werd aangegeven dat zij zich konden 
aanmelden voor een inloopspreekuur op 8 juli.

Het Voorlopig Ontwerp schoot echter op één onderdeel – het plaatsen van zes 
ondergrondse containers voor afval in het grasveld bij Het Baken – als een 
graat in de keel. Dat voornemen botst namelijk op een duidelijk nee dat de be-
woners van Koningshof daarover mei jl. al hadden uitgesproken. Hetzelfde plan 
was ook al onderdeel van het locatieplan voor ondergrondse afvalcontainers dat 
de gemeente april jl. had gepresenteerd als volgende stap bij het uitrollen van 
Het Nieuwe Inzamelen in onze gemeente (zie elders in dit wijkblad meer daar-
over in ‘Teleurstelling over containerlocaties langs de Delflanddreef’). 
Meer dan 80 bewoners uit onze wijk en ook de bewonersvereniging hadden in 
zienswijzen de moeite genomen om zich daar krachtig tegen dit locatieplan uit 
te spreken. Nog in afwachting van een reactie van de gemeente voelden zij zich 
dan ook volstrekt overvallen door een Voorlopig Ontwerp dat erop leek dat hun 
bezwaren bij de gemeente volledig werden genegeerd. Gelukkig werd van de 
kant van de gemeente naderhand toegelicht dat dit niet de bedoeling was. Er 
werd de verzekering gegeven dat het Voorlopig Ontwerp ook voor wat betreft 
de containers op het grasveld van Het Baken voor wijziging vatbaar is.

Na deze valse start hebben bewoners en bewonersvereniging volop gebruik ge-
maakt van de inspraakmogelijkheden. Het vanwege Corona in een tent bij Het 

Veel reacties op plannen 
laatste fase herinrichting

Alternatief plan voor het grasveld en de parkeerplaats
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Baken geïmproviseerde inloopspreekuur werd druk bezocht. Datzelfde gold voor 
de marktkraam van de bewonersvereniging die daarnaast was geplaatst. Daar 
wilden we horen op welke punten bewoners graag wijzigingen wilden in het 
Voorlopig Ontwerp. Ook konden we het via een ingezonden brief in de Telstar 
voorgestelde alternatieve plan voor grasveld en parkeerterrein bij Het Baken 
verder toelichten.

Kern van dat alternatieve plan (https://www.wijk-koningshof.nl/2020/07/
alternatief-plan-voor-grasveld-en-parkeerterrein-bij-het-baken/) is dat de af-
valcontainers voor OPK (oud papier en karton), textiel, glas en restafval allen 

worden gegroepeerd op het parkeerterrein. Dus niet zes ondergrondse contai-
ners voor restafval en glas op het grasveld van Het Baken. En ook niet een spe-
ciale ‘kiss and ride’ parkeerhaven voor het bezoeken van deze containers op het 
grasveld. De marktkramen krijgen in het plan – zoals nu – enkele dagen van de 
week een plek op een aantal parkeerplaatsen. Dus geen speciale open opstel-
plaats bij de hoek Oranjelaan-Rivierenlaan die het grootste deel van de week 
parkeerplaatsen kost en een rommelige en kale entree zal opleveren voor onze 
groene wijk.

Het alternatieve plan van de bewonersvereniging heeft heel veel bijval gekre-
gen. Ook van de wijkbewoners buiten het herinrichtingsgebied. Dat is begrijpe-
lijk want het grasveld en het parkeerterrein bij Het Baken – met inbegrip van 
het milieuparkje – raken hen ook.

Het aantal reacties op het Voorlopig Ontwerp was ongekend hoog. De gemeen-
te ontving in totaal rond 230 (!) reacties. Van het digitale formulier hebben 140 
bewoners gebruik gemaakt, 50 hebben per post een formulier opgestuurd en 
40 hebben een e-mail verstuurd. In deze aantallen is nog niet gecorrigeerd 
voor enkele verdubbelingen: bewoners die op twee manieren hun reactie heb-
ben verstuurd. Behalve over het grasveld en het parkeerterrein waren er na-
tuurlijk ook reacties die betrekking hadden op andere punten. Ook de bewo-
nersvereniging stuurde een reactie: www.wijk-koningshof.nl/wp-content/
uploads/2020/07/Reactieformulier-Herinrichting-Koningshof-website.pdf

De bal ligt nu bij de gemeente. Op korte termijn verwachten we overleg over de 
ondergrondse containers in het herinrichtingsgebied. Verder heeft de gemeente 
een overleg met de bewonersvereniging toegezegd over de voorgenomen wijzi-
gingen in het Voorlopig Ontwerp zoals die ter uitwerking zullen worden voorge-
legd aan het ingeschakelde adviesbureau.

We hopen op een snel en succesvol overleg. We kijken uit naar het begin van 
de werkzaamheden die ook het laatste deel van onze wijk een geweldige verbe-
tering zullen opleveren. Stevige kritiek op een belangrijk onderdeel van het 
Voorlopig Ontwerp neemt niet weg dat wij grote waardering hebben voor het 
ontwerp in zijn totaliteit. Elders in de wijk zijn bewoners heel tevreden over het 
resultaat van de herinrichting en dat tekent zich hier ook af. Helaas bleek juli jl. 
dat nieuwe vertraging kan ontstaan door de signalering van bijzondere zwalu-
wen bij de Rivierenlaan … Volgens de geldende milieuvoorschriften vereist dat 
nader onderzoek.

Steven Duursma
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In het vorige wijkblad schreef ik over de wijkactie 
voor de aanleg van groendaken. Inmiddels zijn er 
47 daken voor een aantrekkelijke prijs met se-
dumplantjes aangelegd. Op de foto’s enkele fraaie 
én goed zichtbare voorbeelden aan het begin van 
de Delflanddreef, in de Duivestein en de Driehui-
zen. Zo’n groendak is natuurlijk een mooi gezicht, 
maar wat is het belang voor natuur en milieu?

Een groendak bestaat uit 12 tot 18 soorten win-
terharde sedumplantjes, elk met een verschillende 
bloeiperiode. Daardoor staat het dak regelmatig in 
bloei. De meest gebruikte soorten zijn 5 tot 15 cm 
hoog, met een uitschieter van 30 cm. De plantjes 
doen het vooral goed in de zon en halfschaduw. 
Een groendak is goed voor vogels, vlinders, bijen 
en andere insecten. Vooral in een intensief ge-

bruikte stedelijke omgeving is een groendak uit-
stekend voor het milieu. De vegetatie en onder-
grond zorgen voor waterbuffering van 25 liter per 
m2 en voor luchtzuivering. De sedumplantjes filte-
ren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuur-
stof. Groendaken maken door de waterbufferende 
functie deel uit van klimaatbestendig bouwen. Ook 
zorgt het dak voor warmteregulatie en voor verla-
ging van de omgevingstemperatuur. Het zonlicht 
wordt voor 50% geabsorbeerd. Zo wordt buiten 
een koeler en aangenamer klimaat gecreëerd. Bin-
nen blijft het op warme dagen tot 4 graden koeler. 
Daarnaast vermindert een groendak het omge-
vingsgeluid buiten en binnen. Het werkt als een 
soort geluidsbarrière en geeft meer omgevings-
rust. Niet voor niets voelen mensen zich veel pret-
tiger in een groene omgeving dan in een grijze!

Al met al heel veel redenen om de aanleg 
van een groendak te overwegen. Het door 
de werkgroep van de wijkactie geselecteer-
de bedrijf Groendakcoach biedt een korting 
van 10%. Bovendien heeft het waterschap 
vanwege de waterbuffering een subsidiere-
geling van 25%, waardoor de netto kosten 
ca. €46 per m2 bedragen. Meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar: 
vanwindenpaul@gmail.com.

Paul van Winden

Wijkactie groendaken: 
voor de natuur en het milieu

Schuurdak aan de Geerbron.

Dak aan de Duivestein.

Dakje aan de Delflanddreef.
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Op 8 september jl. was er tussen ambtenaren van de gemeente en omwonen-
den van de (verlengde) Europalaan een overleg over ‘de knip’ in de Europalaan. 
Wat wordt er ook alweer bedoeld met ‘de knip’? Deze ‘knip’ moet veiligstellen 
dat het stuk Europalaan tussen de rotonde Oranjelaan-Tuindersweg en het Oos-
terdiep een veilige weg blijft voor spelende kinderen, hondenuitlaters, wande-
laars, joggers en fietsers. En dus niet een sluiproute wordt voor automobilisten 
die een minimale tijdwinst willen boeken. De snelle voortgang van de straten-
aanleg van het stuk Keijzershof rondom de Plas van Van Buijsen en de start van 

de aanleg van de nieuwe wijk 
Tuindershof maken het nood-
zakelijk dat over ‘de knip’ nu 
knopen worden doorgehakt.

Over de wenselijkheid van 
een ‘knip’ zijn gemeente en 
omwonenden na vele acties 
van de laatstgenoemden het 
al jaren met elkaar eens en er 
zijn door de gemeente her-
haaldelijk verbindende toe-
zeggingen gedaan. Aan die 
laatste hoeft niet te worden 
getwijfeld. Maar ook hier 
schuilt ‘de duivel in het de-
tail’: waar precies komt de 
‘knip’ en hoe robuust wordt 
deze vormgegeven?
Over de plaats bestaat inmid-
dels overeenstemming, De 
‘knip’ gaat beginnen tussen 
de voetgangers- en fietsers-
doorsteek van de Grevelingen 
naar de Europalaan en de 
duiker die de sloot langs de 
Grevelingen verbindt met de 
haaks daarop staande sloot 
naar de Overgauwseweg. Het 
einde van de ‘knip’ komt een 
stukje zuidelijker. Om precies 
te zijn: kort voor de ont-
sluiting van de laatste één of 
twee hofjes  van de in totaal 
zes of zeven hofjes die zullen 
worden gerealiseerd ten wes-
ten van de Europalaan en de 
al gegraven Meander die Tuin-
dershof doorsnijdt.

Ongerustheid over ‘de knip’ in de Europalaan

Deze tekening geeft een goede indruk van de plannen 
voor het stuk Tuindershof tussen verlengde Europa-
laan en Tuindersweg. De plannen kunnen nog worden 
bijgesteld.
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De hofjes verdienen enige toelichting om beter te begrijpen waarom een ro-
buuste knip zo belangrijk is. Vanaf de rotonde Oranjelaan-Tuindersweg zullen er 
langs de Europalaan in Tuindershof hofjes komen. Vijf vóór de knip met in to-
taal 35 nieuwe woningen. Na de knip komen één of twee hofjes met in totaal 26 
woningen. De hofjes krijgen vijf toegangen naar de Europalaan. De hofjes zonder 
een directe toegang zijn bereikbaar via een ander hofje. 
Hoewel de Europalaan vanaf de rotonde een fietsstraat wordt, zal autoverkeer 
van en naar de rond 65 woningen (er staat nu ook al een aantal woningen) als 
gast worden toegestaan. Dit aantal maakt duidelijk hoe belangrijk de ‘knip’ 
straks zal zijn. Er moet echt worden voorkomen dat van en naar de eerste drie 
hofjes de fietsstraat wordt benut omdat je zo iets sneller bij de N470 kunt ko-
men dan via de Tuindersweg. Even zo goed dat van en naar het zesde en moge-
lijk zevende hofje een sluipweg ontstaat naar het centrum van het dorp.

Wat van de kant van de gemeente over de robuustheid van ‘de knip’ werd ge-
zegd, stelde ons als omwonenden verre van gerust. ‘De knip’ moet volgens hen 
gemakkelijk gepasseerd kunnen worden door brandweerauto’s, politieauto’s en 
ambulances, en door de vuilniswagens van Avalex. Wanneer deze auto’s dat 
kunnen doen, laat zich raden dat dit ook door sluipverkeer zal worden gedaan!
Voor een afdoende oplossing kun je denken aan een paal die door de alarmcen-
trale/verkeersleiding op afstand wordt bediend. Of met een afstandsbediening 
vanuit de brandweerauto’s etc. zelf. Een voorziening waarbij sluipverkeer kan 
worden ‘geflitst’ is vast ook mogelijk. 
Veel zinvoller lijkt het echter om eerst na gaan of het in de toekomst nog wel 
nodig is om de verlengde Europalaan te benutten voor doorgaand calamiteiten-
verkeer. De brandweer kan locaties in Keijzershof dan net zo snel bereiken via 
de Tuindersweg in combinatie met de nieuwe Van Buijsenlaan (het verlengde 
van de Floralaan). Datzelfde gaat gelden voor het hiervoor aangeduide zesde en 
mogelijk zevende hofje van Tuindershof. De bereikbaarheid van de eerste vijf 
hofjes blijft ongewijzigd omdat ze bij aanrijden vanuit het dorp vóór ‘de knip’ 
liggen.
Het argument dat de vuilniswagens van Avalex ‘de knip’ zouden moeten kunnen 
passeren overtuigt evenmin. Volgens Avalex moeten deze kunnen doorrijden 
omdat ze niet zouden kunnen keren bij de hofjes vijf, zes of zeven. Om te be-
ginnen kan dit probleem alleen spelen wanneer er binnen de hofjes geen op-
stelplaatsen voor minicontainers komen. Het is echter heel moeilijk voor te stel-
len dat de bewoners van de 65 woningen in de hofjes straks wekelijks twee-
maal een wandeling met een mini-container moeten maken naar en van de 
Europlaan. Wanneer dit hen toch door de gemeente en Avalex wordt aange-
daan, moet het voor de vuilniswagens toch eenvoudig mogelijk zijn om te keren 
bij de aangeduide hofjes. Zo nodig met een kleine aanvullende voorziening.

Het veilig houden van de verlengde Europalaan voor kinderen, hondenuitlaters, 
wandelaars, joggers en fietsers heeft een lange voorgeschiedenis. Meer dan 15 
jaar hebben omwonenden daarvoor gestreden en bij de gemeente begrip on-
dervonden. Er zijn op verschillende momenten daarover ook goede beslissingen 
genomen en afspraken gemaakt. Het zou heel erg triest zijn wanneer in het 
zicht van de haven ‘de knip’ toch nog ernstige averij gaat oplopen!

Steven Duursma
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Doordat we meerdere wijktoezichthouders hebben, worden rondes op verschil-
lende dagen en tijdstippen gelopen. Mijn wijktoezichtronde begin ik meestal 
rond acht of negen uur ’s avonds. De laatste weken merk ik dat het weer don-
ker begint te worden als ik met een andere toezichthouder door de wijk loop. 
De zaklamp gaat weer mee! Elk jaar waarschuwt de politie ons weer voor de 
piek in woninginbraken als we richting de herfst gaan. We zijn nu nog gewend 
om ’s avonds nog lekker een paar ramen open te zetten en de gordijnen pas 
dicht te doen als we naar bed gaan. Als het aan het begin van de avond donker 
begint te worden, hoef je maar door de wijk te lopen om de huizen eruit te pik-
ken waar niemand thuis is. De gemiddelde inbreker is een zogenaamde 
‘gelegenheids-inbreker’ die als het even kan kiest voor de gemakkelijke en 
snelle klus, zal op zoek gaan naar een donker verlaten huis waar er nog een 
raampje open staat. Het kan zeker geen kwaad om dit in uw achterhoofd te 
houden als u nog even boodschappen gaat doen terwijl het buiten begint te 
schemeren. Doe een lichtje aan (bijvoorbeeld met een timer), de ramen dicht 
en draai de deur op slot. Handig om te weten: Zonsondergang is op 1 oktober 
om 19:16 uur, op 1 november om 17:10 uur en op 1 december om 16:31 uur 
(Bron: http://www.zonsondergangtijden.nl).

Wist u dat op de website van de politie veel informatie is te vinden over allerlei 
onderwerpen, dus ook over woninginbraken? Er staat ook een lijstje met tips 
die helpen bij verkleinen van de kans op een inbraak. Een paar daarvan noem-
de ik al. Op nummer 1 staat overigens: ‘Bel altijd 112 bij een verdachte situa-
tie. U kent uw eigen buurt het beste. Dus als u het niet vertrouwt, is dat niet 
voor niets’. De buurttoezicht WhatsAppgroepen in onze wijk zijn hierop een 
mooie aanvulling. We kunnen elkaar daarmee informeren over verdachte situa-
ties. Zo kunt u navragen of het wel klopt dat er iemand voor de tweede keer bij 
een huis naar binnen kijkt waarvan u het vermoeden heeft dat er niemand thuis 
is. De buurman weet misschien wel dat het om familie gaat of dat er een klus-
jesman zou komen, dus niets aan de hand. En anders gewoon 112 bellen.

Om verdachte situaties te signaleren, proberen we altijd kriskras door de wijk 
te lopen en veel ongebruikelijke routes te kiezen zoals zijstraten en achterpa-
den. Iedereen die we tegenkomen zeggen we vriendelijk gedag en de reactie 
van de persoon geeft automatisch een bepaald gevoel over zijn of haar inten-
ties. Ik hoop altijd dat deze goed en oprecht zijn. Hebben we het gevoel dat er 
iets vreemds aan de hand is, dan bellen we met de politie om dit te melden. 
Mochten we te maken hebben met een goede toneelspeler dan hoop ik altijd 
dat we, doordat we de persoon hebben aangesproken, bepaalde criminele plan-
nen hebben verstoord. Dit is overigens iets wat u ook kunt doen! 

Ik ben ervan overtuigd dat deze tactiek de kans op het signaleren of voorko-
men van verdachte situaties vergroot en dat dit alleen maar groter wordt met 
meer wijktoezichthouders. Om verschillende redenen, zoals verslechterende ge-
zondheid en verhuizing, moeten we het echter met steeds minder toezichthou-
ders doen. Dat is heel jammer. Dus… denkt u er wel eens aan om vaker te be-
wegen? Of om een eenvoudige bijdrage te willen leveren aan het welzijn van de 
wijk? Loop dan een keer vrijblijvend met ons mee! Alleen al vanwege het rond-
lopen en rondkijken in de mooie wijk waarin wij wonen is het de moeite waard.

Matthijs de Boer – wijktoezichtcoördinator

wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht
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In de voorgaande nummers van ons wijkblad heb ik u geïnformeerd over het 
vervangen van Velux dakramen. Nadat er zich eerst 27 geïnteresseerden had-
den gemeld met in totaal zo’n 58 ramen hebben zich later nog meer personen 
bij mij gemeld, waarmee het totaal was opgelopen naar 41 met in totaal ca. 90 
ramen. Voor de vervanging zijn we zoals eerder gemeld in zee gegaan met het 
bedrijf DakraamTechniek uit Berkel en Rodenrijs. Omdat ik in het zomernum-
mer heb aangegeven dat verdere geïnteresseerden zich rechtstreeks kunnen 
melden bij DakraamTechniek ben ik helaas niet meer op de hoogte van de hui-
dige stand van zaken. Wel heb ik van een aantal mensen een bericht gekregen 
dat ze zeer tevreden waren over de werkwijze van DakraamTechniek.

Een van de deelnemers wist mij te melden dat er, als gevolg van het aanpassen 
van de dakopening, toch wel wat meer stof was ontstaan dan verwacht. Zij 
hadden helaas een type dakraam, GGL-5, dat niet één-op-één kon worden ver-
vangen. Bij dit type raam moet de dakopening iets worden versmald en is er 
een rijtje nieuwe dakpannen nodig. Dat laatste was bij mij helaas niet bekend. 

Met DakraamTechniek is afgesproken dat de wijkactie nog enige tijd doorloopt. 
Als u alsnog bent 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.

Sjef Kickken

Wijkactie ‘Vervangen van Velux dakramen’, 
een nieuwe update

In het vorige nummer van ons wijkblad heb ik gevraagd of er interesse was in 
een gezamenlijke vervanging of herstel van de houten balustrade van balkons. 
Hierop zijn slechts vijf reacties binnengekomen, allen met heel uiteenlopende 
wensen. De één wilde alleen de onderbalk vervangen, twee anderen alleen de 
bovenbalk en een vierde een enkele plank. Tenslotte was er ook iemand die 
geïnteresseerd was in deelnemen aan een wijkactie maar heeft niet vermeld 
welke. 

Helaas is het niet zinvol om een wijkactie hiervoor te gaan organiseren, omdat 
je gewoonweg geen aannemer vindt die voor de uitvoering hiervan nog een 
korting zal geven. Ik heb de vijf mensen geïnformeerd dat er geen wijkactie zal 
komen, maar dat wanneer ze de vervanging zelf gaan doen ze met vragen bij 
mij mogen aankloppen. 

Sjef Kickken

Geen Wijkactie ‘herstellen houten balkons’
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Op 30 september jl. is de Kinderboekenweek gestart. Kinderzwerfboek, dat on-
derdeel is van het Nationaal Fonds Kinderhulp, vindt dat er boeken moeten zijn 
voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder 
kind. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Hierdoor 

hebben ze later meer kans op een goede 
toekomst. Bovendien is lezen ook erg leuk 
en ontspannend. Kinderzwerfboek wil daar-
om alle kinderen de mogelijkheid bieden om 
leuke boeken te lezen. Het idee van Kinder-
zwerfboek is simpel: kinderboeken met een 
zwerfsticker worden overal achtergelaten. 
Kinderen mogen ze gratis meenemen om te 
lezen. Ze moeten ze daarna wel weer laten 
zwerven.

Het is bijzonder leuk dat in onze wijk Izzy 
van Rijsbergen (8 jaar) van de Linge 10 
meegedaan heeft aan deze actie. Izzy is we-
ken bezig geweest met het bouwen van 
haar eigen KinderzwerfboekStation. Het 
‘Izzy's Kinderboekenhuisje’ heeft heel wat 

uurtjes knutselen gekost, maar het resultaat mag er zijn! Naast het feit dat het 
een mooi KinderzwerfboekStation is geworden, is het tevens een insectenhotel! 
Bijna alle materialen zijn gerecycled.

Op de Linge 10 in Koningshof staat dus een 
KinderzwerfboekStation. Kinderen kunnen 
hier een boek halen om thuis te lezen en 
het weer ergens achter te laten voor een 
ander kind. Een zwerfboek kan je ook te-
genkomen in wachtkamers, treinen, hotels, 
kinderboerderijen en natuurlijk in een Kin-
derzwerfboekStation. Hier vind je ook de 
speciale zwerfstickers. Deze kan je op de 
boeken plakken die jij hebt meegenomen en 
wilt laten zwerven. De zwerftocht van boe-
ken kan worden gevolgd op 
www.kinderzwerfboek.nl, waar ook de 
adressen van KinderzwerfboekStations te 
vinden zijn.

Wij vinden het erg leuk dat Izzy aan deze 
landelijke actie meedoet. Wij hopen dat veel 
kinderen uit onze wijk en daarbuiten Izzy’s 
KinderzwerfboekStation zullen bezoeken en 
veel boeken door Koningshof zullen laten 
zwerven!

Het Bestuur

Izzy’s kinderzwerfboekStation op Linge 10

Izzy’s KinderzwerfboekStation met 
insectenhotel.

Izzy aan de slag.
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Ja-ja sticker en het rondbrengen
van ons wijkblad

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp is momenteel bezig met een plan voor 
de invoering van een ja-ja-sticker. Deze sticker is bedoeld om ongeadresseerd 
drukwerk en reclamefolders tegen te gaan. Hiermee kan veel (?) papier bespaard 
worden, wat zal leiden tot minder afval.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de ja-ja-sticker veel commotie oplevert in onze 
gemeente. In de Telstar heeft u waarschijnlijk al het nodige hierover gelezen. Zo 
was de Telstar Uitgeverij erg bezorgd of de Telstar/Eendracht nog wel bezorgd 
mocht worden bij huizen die geen ja-ja-sticker hebben. Het plan schijnt in te 
houden dat kranten wel bezorgd mogen blijven worden, maar reclamemateriaal 
niet. Hierdoor is de zorg van de Telstar Uitgeverij een stuk minder geworden.

Hoe zit het met een ja-ja-sticker 
en het verspreiden van ons 
Koningshof wijkblad? Dit is immers 
ongeadresseerd drukwerk. Wij 
verspreiden dit huis-aan-huis en 
willen dit graag blijven doen. Via 
Twitter hebben wij contact met 
een aantal raadsleden. Hierbij 
werd onmid-dellijk aangegeven 
dat zij absoluut willen dat ons 
wijkblad huis-aan-huis verspreid 
blijft worden.

Medio september, vlak voor de 
deadline van de kopij van dit 
wijkblad, zagen wij op de website van de gemeente het collegevoorstel voor de 
ja-ja-sticker, dat in oktober in de gemeenteraad behandeld zal worden. De 
definitie van het college van een huis-aan-huisblad is een ‘ongeadresseerd blad 
dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een 
geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 10% van de inhoud bestaat uit 
informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied’. Aan deze 10% 
voldoet ons wijkblad ruimschoots, omdat het voor de volle 100% aan 
Koningshof-informatie gewijd is. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij 
een woning of bedrijf tenzij de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft 
gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan. Dus alleen als er op de 
voordeur staat dat men ons wijkblad niet wil ontvangen, dan moeten we ons 
wijkblad niet door de brievenbus doen. Wij hopen en verwachten dat niemand 
in Koningshof dit zal doen.

Wij zijn de enige wijkvereniging die nog een gedrukt wijkblad verspreidt. Wij 
zijn er best trots op dat wij ieder kwartaal een blad met lezenswaardige 
informatie over Koningshof verspreiden. Dit vinden wij een belangrijk 
communicatiemiddel met onze wijkbewoners, waarmee wij nog heel lang willen 
doorgaan en na de invoering van de ja-ja-sticker ook kunnen doorgaan!

Het Bestuur

Wel of geen ja-ja-sticker?
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Ook in dit bijzondere jaar 2020 willen wij onze vrijwilligers bedanken voor de 
inzet voor de bewonersvereniging Koningshof. Normaliter organiseren wij jaar-
lijks een vrijwilligersavond om onze vrijwilligers te bedanken. Zo waren wij vo-
rig jaar bij jeu de boules-vereniging Folâtre aan de Sportlaan, waar het erg ge-
zellig was, zoals op de onderstaande foto te zien is.

Door de huidige covid-19 maatregelen 
van de overheid is een vrijwilligers-
avond nu niet mogelijk. Bij een vrijwil-
ligersavond is het namelijk erg lastig 
om anderhalve meter afstand te hou-
den. Daarom hebben we besloten on-
ze vrijwilligers dit jaar op een heel an-
dere manier te bedanken. Wij hebben 
onze vrijwilligers een cadeaubon van 
€ 17,50 aangeboden, waarbij een keu-
ze gemaakt moest worden uit viswa-
ren van Burger’s Fish (woensdag op 

parkeerterrein van Het Baken) of bloemen van Elzes Bloemen Boutique (vrijdag 
en zaterdag op parkeerterrein van Het Baken).

Uit de reacties bleek dat veel vrijwilligers dit een leuk cadeau vonden. Men 
vond het niet alleen een leuk gebaar, maar waardeerde ook dat het ten goede 
kwam aan ondernemers die wekelijks in onze wijk staan. Daar waren wij blij 
mee, want voor ons was het ook een ‘zoektocht’ om een goede invulling te vin-
den om onze vrijwilligers te bedanken. Voorzitter Peter Huegen en penning-
meester Marijke Tetteroo hebben dit samen bedacht.

Het was bijzonder aardig dat Burger’s Fish en Elzes Bloemen Boutique deze ac-
tie sponsorden met € 2,50 per cadeaubon. Als bewonersvereniging betaalden 
wij dus € 15,- aan hen, terwijl onze vrijwilligers voor € 17,50 kunnen besteden. 
In 2021 is het covid-19 virus hopelijk onder controle en hopen wij weer een 
‘gewone’ vrijwilligersavond te organiseren.

Erik de Goede

Vrijwilligerscadeau in plaats van 
vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond bij Folâtre in 2019.

Elzes Bloemen Boutique. Burger’s Fish.
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In vorige wijkbladen schreven we er al over. In het kader van Het Nieuwe 
Inzamelen gaan we restafval deponeren in 17 ondergrondse containers die in 
onze wijk op 8 locaties een plaats krijgen. Thuis kunnen we dan drie 
minicontainers benutten voor PMD (plastic, metaal en drinkpakken), GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval) en OPK (oud papier en karton).
April jl. presenteerde de gemeente een locatieplan voor de restafvalcontainers. 
Samen met andere bewoners hebben de Werkgroep Wijkontwikkeling en het 
bestuur daar grondig naar gekeken en dat resulteerde eind mei jl. in een aan 
de gemeente gestuurde zienswijze (www.wijk-koningshof.nl/2020/05/) met 
grotere en kleinere wijzigingsvoorstellen voor 6 van de 8 voorziene locaties. 
Eind augustus jl. reageerde de gemeente in een Nota van beantwoording op de 
ontvangen zienswijzen.

Bestudering van de nota maakte ons niet blij. Zo kreeg geen enkele van de 
gedane suggesties voor de locaties langs de Delflanddreef  enig weerklank.

Eén van onze voorstellen was om bij Duivestein geen restafvalcontainer te 
plaatsen en in de plaats daarvan één extra bij Klingendaal. Dit in aanvulling op 
de daar al door de gemeente voorziene restafvalcontainer. Naar ons oordeel 
was daar plaats voor vier containers (nu staan er al containers voor OPK en 
glas). In plaats daarvan trekt de gemeente heel verrassend zijn eigen voorstel 
terug, met als argument dat de invalidenparkeerplaats daar dit bij nader inzien 
onmogelijk maakt. Dit is echter nog niet het einde van deze saga. 

Teleurstelling over containerlocaties langs 
de Delflanddreef

Overzicht van de vijf vastgestelde locaties voor restafvalcontainers 
(Rivierenlaan 87, Peizerdiep 1, Duivestein 1, Hennenberg 1, Pasgelt 1)
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Naar verwachting komt er op korte termijn toch een restafval-container bij 
Klingendaal, namelijk in de plaats van de huidige OPK-container. Op langere 
termijn worden dat er misschien wel twee wanneer in het kader van een 
heroverweging van de glasinzameling (zie hierna) ook de huidige glascontainer 
een restafvalcontainer wordt. Na al deze omzwervingen zouden we toch weer 
uit kunnen komen bij het voorstel van de bewonersvereniging: bij Klingendaal 
twee restafvalcontainers i.p.v. één en dan kan die bij Duivestein vervallen. 
Helaas zal dit niet gebeuren…

We kunnen blijven hopen op meer resultaat bij twee andere wijzigings-
voorstellen die wij hebben gedaan: geen restafvalcontainers op het grasveld bij 
Het Baken maar op het parkeerterrein en een andere locatie dan heel dicht bij 
de woningen Rivierenlaan 38 en 40. De gemeente heeft een beslissing daarover 
aangehouden om te kunnen overleggen met de betrokken bewoners. Dat zal 
gebeuren in het kader van het opstellen van een Definitief Ontwerp voor de 
herinrichting laatste fase Koningshof (fase 7+8). De hier te maken keuzes 
zullen pas gerealiseerd kunnen worden bij de uitvoering van de laatste fase 
herinrichting en dat zal nog wel even duren. Dat spoort niet met het voornemen 
om nog dit jaar over te gaan op Het Nieuwe Inzamelen in de hele wijk 
Koningshof. Met tijdelijke opstelplaatsen voor restafvalcontainers zal hier een 
mouw aan worden gepast.

Het werd hiervoor al even aangestipt: de gemeente is van plan om de wijze van 
glasinzameling tegen het licht te houden. Leidende gedacht zal hierbij zijn om glas 
minder in te zamelen in de wijken en meer bij winkelcentra. Zo hoopt men 
geluidsoverlast in de wijken te verminderen. Voor ons in Koningshof is daarbij één 
heel belangrijk aandachtspunt: het milieuparkje bij Het Baken. Wij hebben er in 
de afgelopen jaren krachtig voor geijverd dat bewoners op het parkeerterrein 
terecht kunnen voor verschillende vormen van afval. Nu voor glas, PMD, OPK en 
textiel en over enige tijd voor glas, OPK, textiel en restafval. Zodat u met één stop 
al uw gescheiden afval in één keer kwijt kunt.

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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Sinds de algemene ledenvergadering van 20 februari jl. heeft het bestuur een 
aantal maanden niet ‘fysiek’ met elkaar kunnen vergaderen. Nadat het 
coronavirus half maart ook in Nederland toesloeg, was het niet meer mogelijk 
om bij een bestuurslid thuis te vergaderen, wat wij normaliter doen. De corona 
lockdown betekende ook dat onze nieuwe voorzitter Peter Huegen nog 
nauwelijks had kunnen kennismaken met de andere bestuursleden.

In de afgelopen maanden is er 
overigens wel veelvuldig contact 
geweest tussen de bestuursleden 
onderling en met onze werkgroepen. 
Dat liep meestal per e-mail of 
telefoon. Met name over het locatie-
plan van de gemeente met de 
beoogde locaties voor de onder-
grondse restafvalcontainers hebben 
wij bijzonder veel e-mails naar elkaar 
verstuurd. Elders in dit wijkblad leest 
u meer over dit onderwerp.

Om te kunnen vergaderen hadden we 
de multifunctionele ruimte in Het Baken in gedachten. Tot 1 juni was dat sowie-
so niet mogelijk. Toen de covid-19 regels vanaf 1 juni en later op 1 juli versoe-
peld werden, bleef Het Baken gesloten voor bijeenkomsten in de multifunctio-
nele ruimte. In de zomermaanden kon wel weer gesport worden, waar onze 
volleyballers en badmintonners af en toe gebruik van gemaakt hebben. Vanaf 1 
september is echter ook de multifunctionele ruimte weer open. Meteen op die 
avond hebben we als bestuur weer vergaderd. Op de foto’s is te zien dat ieder-
een een eigen tafel had, zodat we 
voldeden aan een onderlinge afstand 
van minimaal anderhalve meter. 

Het vergaderen ging prima. We waren 
om half elf klaar. In het verleden lukte 
het vrijwel nooit om vóór elf uur een 
bestuursvergadering af te ronden. Het 
vergaderen in de multifunctionele 
ruimte van Het Baken is voor herha-
ling vatbaar. Dat laatste lijkt onver-
mijdelijk, want we zijn met zijn allen 
(helaas) voorlopig nog niet van het 
covid-19 virus af.

Erik de Goede

Bestuursvergadering met gepaste afstand.

Bestuursvergadering. Op de voorgrond de 
nieuwe voorzitter.

Covid-19: veilig vergaderen
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Geen Halloween en Trick-or-treat in 2020

Met een traan op ons griezelgezicht moeten wij mededelen dat Halloween 2020 
niet doorgaat. Dit is besloten door het bestuur van de bewonersvereniging Ko-
ningshof vanwege het coronavirus. Wij hopen jullie griezelvrienden en -
vriendinnen volgend jaar weer te kunnen ontvangen in het Bibberbos, om weer 
lekker te griezelen. Kijk op www.bibberbos.nl en op de website van bewoners-
vereniging Koningshof voor informatie over volgend jaar.

De opperheksen

Naschrift Bestuur:

Halloween vergt altijd een enorme voorbereiding. Zo maakt Sylvia van Reenen 
de kledij van de griezels en de attributen van het griezelfeest zelf. Ondanks de 
covid-19-situatie waren Sylvia en Jim Lijten ook dit jaar al vele maanden bezig 
met de voorbereiding van het volgende Halloweenfeest. Daarbij worden ze 
geholpen door Ronald, Graciela, Veronique en Marc. Daar willen wij onze grote 
waardering voor uitspreken. Echter, als bewonersvereniging willen wij geen 
enkel risico nemen op een mogelijke covid-19 besmetting en bij een Halloween-

Enkele creaties van Sylvia.
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Halloweenfeest zijn risico’s onvermijdelijk. Zo is het niet mogelijk om in het 
donker anderhalve meter afstand te garanderen, en komen er altijd veel men-
sen op af. De griezels produceren geluid, wat in een voetbalstadion niet is toe-
gestaan. Daarom hebben we als bestuur moeten besluiten om dit jaar geen 
Halloween te organiseren. Het vele werk dat Sylvia en Jim al verricht hebben, is 
niet voor niets geweest en kan gebruikt worden bij het volgende Halloween-
feest. Hopelijk is dat volgend jaar weer het geval, als er hopelijk ook een vaccin 
is tegen het covid-19 virus.

Nog enkele creaties van de andere leden van de crew.

Geocachers ruimen de wijk Koningshof op

Op dinsdagavond 22 september liepen er zo’n 
30 mensen met vuilniszakken door Koningshof 
om vuil op te rapen. Ze waren om 19.00 uur 
bij Het Baken vertrokken alwaar de “SCHOON 
kar” van de gemeente stond. Rond 20.00 uur 
werden de zakken ingeleverd, evenals een 
fietsstandaard, oude fiets, step en grote 
cementbak die in de bosjes/sloot bij de 
parkeerplaats van Het Baken gevonden 
werden.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door 
twee geocachers die woonachtig zijn in de wijk 
Koningshof. Hun geocachenaam is Xiefehl & 
Mozique en ze trekken er regelmatig op de 
fiets op uit om geocaches te gaan zoeken.
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Wat is Geocachen? Geocachen is een wereldwijde 
schattenzoektocht waar digitaal en de echte 
wereld elkaar tegenkomen. Geocachen is een 
schatzoektocht op basis van GPS-coördinaten. Via 
deze coördinaten en je GPS (of smartphone) kan 
je aan de slag gaan met geocachen. Waar je naar 
op zoek gaat tijdens het geocachen is steeds een 
raadsel, en dat is juist het leuke van deze mooie 
buitensport. De schat wordt ook wel een ‘cache’ 
genoemd. Een cache is gewoonlijk een kleine 
waterdichte doos, voorzien van een ‘logboek’ en 
de ‘schat’. Wanneer 
de schat gevonden 
is, is het niet de 
bedoeling de exacte 
ligplaats van de 
schat te vertellen. 
Deze locatie moeten 
de andere geo-
cachers zelf vinden. 
Het is juist de sport 

dat men een beetje moeite moet doen om de 
schat te vinden.

Naast het zoeken worden er ook Events 
(bijeenkomsten) georganiseerd. Op 22 september 
was er een zogenoemd CITO event. De “CITO” 
oftewel “Cache In Trash Out” is een samenkomst 
van geocachers waarbij er steevast leuke babbels 
gemaakt worden. Er is een fundamenteel verschil 

met een gewoon 
event: ze steken er 
ook de handen uit de 
mouwen. Ze doen de 
handschoenen aan 
en nemen een grijpstok en een zwerfvuilzak ter 
hand en gaan op zoek naar alles wat niet thuis 
hoort in de natuur. Het is natuurlijk handig 
meegenomen als je onderweg ook nog een paar 
caches kunt vinden. Maar gooi deze niet per 
vergissing in de zwerfvuilzak! Als bewijs voor hun 
aanwezigheid zetten ze hun naam in het logboek, 
in dit geval een vuilniszak van Schoon. Meer 
weten over geocaching? Kijk dan op
www.geocaching.com. Er zijn heel wat van deze 
schatten in onze wijk verstopt!

Dan en Monique Segijn

De geocachers vissen de sloot 
leeg.

De ‘SCHOON-kar’.

Zwerfvuil of caches?
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Record aantal kaartjes voor de geslaagden

Ook dit jaar hebben wij weer felicitatie-
kaartjes aan geslaagden uitgedeeld. Anja 
Dirkse van ons wijkcontact deelt kaartjes 
uit aan de middelbare scholieren in onze 
wijk die geslaagd zijn voor het examen. 
Het was dit jaar lastiger dan in voor-
gaande jaren, toen de scholieren op een 
vast tijdstip te horen kregen of ze ge-
slaagd waren. Dit jaar was dat anders, 
omdat er geen centraal schriftelijk exa-
men was. Hierdoor wisten sommige 
scholieren soms al eerder dat ze ge-
slaagd waren. Het viel op dat niet alleen 
in juni maar zelfs ook in juli vlaggen met 
tassen verschenen in onze wijk. Wij ver-
moeden dat de geslaagden in juli HBO-
en MBO-studenten waren. Hierdoor bleef 
Anja kaartjes uitdelen. Uiteindelijk lever-
de dit zelfs een nieuw record op! Maar 
liefst 33 kaartjes zijn er dit jaar uitge-
deeld aan geslaagden in Koningshof.

Het Bestuur

De vlag kon uit voor de geslaagden
in Koningshof.

Foto: Sjef Kickken
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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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