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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt vier keer per jaar in een 
oplage van ± 1100 exemplaren.

Internet

www.wijk-koningshof.nl

Redactie en advertentie-exploitatie

redactie@wijk-koningshof.nl

Vormgeving kaft en logo

Anja Brand-Heemskerk
www.anjaranja.nl

Disclaimer

De redactie van het wijkblad besteedt veel 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet uit te sluiten.

Druk en afwerking

nldrukwerk.nl

Verspreiding

Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie

De contributie in 2020 is € 10,00 per huis-
houden. Lid worden kan door € 10,00 over 
te maken naar rekeningnummer
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging 
Koningshof onder vermelding van uw 
adres.

Wie, Wat en Waar

Advertentietarieven 
per jaar = vier nummers

1/1 pagina € 250,- 
1/2 pagina € 150,- 
1/4 Pagina € 90,- 

Uw advertentie gratis
opgemaakt! Kijk op pag. 6

Bestuur

Voorzitter

Peter Huegen (2010470)
voorzitter@wijk-koningshof.nl

Penningmeester

Marijke Tetteroo (3640370)
penningmeester@wijk-koningshof.nl

Secretaris

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

Redactie, advertenties wijkblad

Sjef Kickken
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie

Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Website

Bas Lijster
website@wijk-koningshof.nl

Wijkcontact

Anja Dirkse
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd

Sylvia van Reenen (06-53497329)
jeugd@wijk-koningshof.nl

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu

Steven Duursma (3696810)
steven.duursma@xs4all.nl

Werkgroep Sport & Spel

vacature
sport&spel@wijk-koningshof.nl

Materiaalbeheer

Magazijn (3696605)

open: ma., wo. en vr. van 20.00 - 21.30
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Matthijs de Boer 
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Voorwoord

Corona, corona en nog eens corona. Ja, door de coronamaatregelen van de re-
gering konden er bij onze bewonersvereniging ook veel activiteiten geen door-
gang vinden, zoals Halloween. Maar als Bewonersvereniging Koningshof zitten 
wij niet stil! Wij dachten bijvoorbeeld mee over het jaar 2050, ja dus over 30 
jaar. Als Bewonersvereniging Koningshof hadden we van de gemeente Pijnacker
- Nootdorp de uitnodiging gekregen om mee te praten over hoe de gemeente in 
2050 er uit zou moeten zien. We hebben op vrijdag 20 november 2020 aan de-
ze digitale bijeenkomst meegedaan. Ook andere bewoners– en buurtverenigin-
gen vanuit heel de gemeente deden mee. Via een leidraad van een digitale Pa-
norama website, met teksten en beelden zijn diverse onderwerpen besproken. 
Zoals hoe de gebouwde omgeving van de gemeente er uit moet komen te zien 
in 2050. Hoe moeten de straten er dan uitzien i.v.m. het parkeren van de auto’s 
en het groen? Wat voor woningen zouden er in de toekomst gebouwd moeten 
worden: ééngezinswoningen, flats of bijvoorbeeld flats met een tuinderskas bo-
ven op het platte dak? Wat jammer genoeg niet aan bod kwam, was hoe de be-
woners- en buurtverenigingen in 2050 er uit zouden kunnen zien. Als bewo-
nersvereniging Koningshof hebben we met twee personen onze ideeën kunnen 
inbrengen en nu is het aan de gemeente om er verder mee te gaan. 

De veiligheidsrondes door de wijk door de Werkgroep Wijktoezicht van Matthijs 
de Boer gaan gewoon door en als u wat coronakilo’s kwijt wilt, zou ik zeggen: 
sluit u aan. Over de te lopen tijden is met Matthijs te praten.

Materiaalbeheer is weer open. Maar omdat veel van de uit te lenen materialen 
nog gekeurd moeten worden, kan niet alles worden uitgeleend. Via een lijst is 
gekeken welke materialen hersteld, afgekeurd of wel goedgekeurd kunnen wor-
den. Materiaalbeheerder Dirk van Reenen is met zijn ploeg de materialen aan 
het herstellen en na herstel kunnen de materialen ter goedkeuring worden aan-
geboden. Voor die goedgekeurde materialen krijgen we dan van de firma Ferry 
van Velzen certificaten. Ook moeten er goede gebruiksomschrijvingen komen 
(hoe te gebruiken). De werkgroep Materiaalbeheer zal de aanwezige gebruiks-
omschrijvingen zo nodig aanpassen of hele nieuwe maken. Over de afgekeurde 
materialen zal het bestuur een oordeel moeten vellen. Dit alles voor het veilig 
uitlenen van de materialen.

De werkgroep wijkontwikkeling van Steven Duursma heeft al heel veel tijd be-
steed om samen met de gemeente ook de laatste fasen van de wijk, 7 en 8, op 
de schop te krijgen. Maar helaas er is vanuit de gemeente een brief aan de be-
woners van fase 7 en 8 geschreven, dat er enkele bijzondere soorten vleermui-
zen in de bomen van de wijk zitten. Eerst moet er volgens de Wet Natuurbe-
scherming onderzoek naar worden gedaan, wat voor extra vertraging zorgt. Wel 
is ‘Het Nieuwe Inzamelen’ van onze reststoffen (afval) op 18 november van 
start gegaan, en nu maar hopen dat de reststof in de bak komt waar het thuis-
hoort. 

Hopende op een goede gezondheid zonder corona, 

Peter Huegen
Voorzitter
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De herinrichting van de laatste fase in Koningshof zal waarschijnlijk opnieuw 
een jaar vertraging oplopen. In een ecologisch onderzoek is geconstateerd dat 
er naast de al bekende vleermuizen twee extra soorten beschermde vleermui-
zen leven in bomen langs de Rivierenlaan. Half november jl. ontvingen de be-
woners van het gebied fase 7+8 daarover een brief van projectleider Fred 
Maas. Het gebied bevat ongeveer 175 huizen, van het begin van de Rivieren-
laan – aan beide kanten – tot aan de Grevelingen.

De brief is hard aangekomen bij de bewoners in het fase 7+8 gebied. Dit ge-
bied moet dringend op de schop. Niet alleen om dit deel van de wijk op te fris-
sen maar zeker ook vanwege de problemen die de doorgaande verzakkingen 
zullen veroorzaken bij de ondergrondse infrastructuur. Verder zijn o.a. de par-
keervoorzieningen met te kleine afmetingen gedateerd.

De brief is ook op veel onbegrip gestuit. Niet omdat de gemeente zich aan de 
Wet natuurbescherming moet houden. Wel omdat deze regelgeving dit allemaal 
kan veroorzaken. Hoe valt te verdedigen dat enkele bijzondere vleermuizen en 
enkele bomen zo veel overlast en kosten kunnen veroorzaken? De regelgeving 
in Nederland is (helaas) zo streng dat er op geen enkele manier een andere af-
weging van belangen mogelijk is. Hierdoor kan een klein en vluchtig - niet altijd 
honkvast - zoogdier een grote impact hebben op een groot herinrichtingspro-
ject.

De brief van Fred Maas laat ook nog wel vragen open over hoe de gemeente is 
omgegaan met deze tegenslag. Wij hebben daarover vragen gesteld, maar die 
zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet allemaal beantwoord. Zo zouden 
wij als bewonersvereniging graag de beschikking krijgen over het onderzoeks-
rapport dat in de afgelopen maanden is opgesteld en heeft geleid tot naar 
schatting een jaar uitstel. Was het ook niet mogelijk geweest om de werkzaam-
heden van de herinrichting door te laten gaan in afwachting van een goedkeu-
ring door de provincie, waarbij dan voor lief wordt genomen dat werkende weg 
nog enige aanpassing nodig zal blijken?

Op dit moment is een adviesbureau bezig met het opstellen van een nader rap-
port. Met behulp daarvan wil de gemeente toestemming krijgen van de provin-
cie om de laatste fase van de herinrichting uit te voeren. In dit rapport zal wor-
den onderzocht of er rondom de bomen waar de bijzondere vleermuizen zijn 
gesignaleerd voldoende groen aanwezig is voor voedsel, onderkomen en door-
gaande vliegroutes. Deze wat ruimere probleemstelling betekent dat het nog 
steeds mogelijk is dat de betreffende bomen worden gekapt. Maar dan moet 
worden aangetoond dat er na het kappen voldoende groen overblijft of dat het 
kappen op een andere manier kan worden gecompenseerd. Het is daarmee on-
zeker of en hoe ingrijpend de plannen moeten worden aangepast. Wat wel vast-
staat, is dat de vleermuizen bij de gemeente hoge (advies)kosten veroorzaken 
en dat een groot aantal bewoners van Koningshof nog langer moeten wachten 
op een gerenoveerde wijk.

Steven Duursma

Vleermuizen vertragen laatste fase 
herinrichting 
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Vanwege covid-19 zijn we genoodzaakt de algemene ledenvergadering op een 
andere manier te organiseren dan gebruikelijk. Een ledenvergadering met tien-
tallen aanwezigen in de multifunctionele ruimte in Het Baken is op dit moment 
niet mogelijk en zal hoogstwaarschijnlijk in de komende maanden ook niet mo-
gelijk worden. We willen onze algemene ledenvergadering, die altijd in de twee-
de helft van februari liever niet uitstellen omdat we jaarlijks verantwoording 
willen afleggen over het afgelopen kalenderjaar. Wij hebben overwogen om de 
algemene ledenvergadering online te 
houden, maar hebben gemerkt dat 
niet iedereen daar een voorstander 
van is, mede omdat niet iedereen er-
varing heeft met online vergaderen. 
Bovendien past het ook niet zo goed 
op de informele manier waarop wij 
onze algemene ledenvergaderingen 
houden, waarbij iedereen altijd uitge-
breid het woord krijgt om onderwer-
pen toe te lichten. Daarom doen we 
het in 2021 als volgt:

Per e-mail de algemene ledenvergadering op donderdag 19 februari; 
(optioneel als covid-19 dit toestaat een informele algemene ledenver-
gadering later in 2021).

Twee weken vóór de algemene ledenvergadering (op 5 februari) zullen de vol-
gende stukken toegestuurd worden naar leden die hierom vragen. Leden kun-
nen dit tot uiterlijk 4 februari per e-mail opvragen aan secretariaat@wijk-
koningshof.nl. De stukken bestaan uit:

 Een terugblik op 2020 en een vooruitblik naar 2021 inclusief personele wijzi-
gingen;

 Verslag van de algemene ledenvergadering in 2020;

 Het verslag van de kascommissie;

 Financieel overzicht over 2020;

 Begroting voor 2021;

 Voorstel om de contributie in 2021 niet te verhogen en vast te stellen op €10,-.

Tot en met 19 februari kunt u uw reactie en vragen e-mailen naar secretari-
aat@wijk-koningshof.nl. Het bestuur zal de reacties bundelen en uiterlijk 
1 maart de beantwoording hiervan toesturen naar de leden die om de boven-
staande informatie gevraagd hebben. In het wijkblad van juni 2021 zullen zij 
ook uitgebreid verslag hiervan doen.

Bestuurswijziging

Bij de algemene ledenvergadering stopt Steven Duursma met zijn activiteiten 
voor de Werkgroep Wijkontwikkeling. In 2021 hoopt Steven 75 jaar te worden 
en dat vindt hij een passend moment om de voorzittershamer van de werkgroep 
over te dragen. Sinds 2009 is Steven betrokken bij onze wijkontwikkeling, waar- 

Algemene ledenvergadering op 
19 februari 2021 per e-mail
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van sinds 2012 als voorzitter van de werkgroep. 
Daarvoor was hij al vele jaren een stuwende kracht 
bij de acties om de verlengde Europalaan te behou-
den als een rustige weg voor spelende kinderen, 
wandelaars, hondenuitlaters, joggers en fietsers.

Wijkontwikkeling is een omvangrijke activiteit die 
Steven met grote deskundigheid en communicatieve 
vaardigheid leidt. Zo speelt momenteel de herin-
richting van de wijk (fase 7 & 8), de uitrol van ‘Het 
Nieuwe Inzamelen’, het autoluw houden van de Ver-
lengde Europalaan bij de aanleg van Tuindershof, verkeersveilige doorsteken 
naar Keijzershof bij het doortrekken van de Floralaan en de aanleg van de keer-
voorziening bij de RandstadRail. Tot voor kort was de Casaschool en de daarbij 
horende verkeersproblematiek ook een belangrijk dossier. Ook is Steven samen 
met Erik de Goede zeer actief betrokken bij de afvalinzameling, niet alleen in 
Koningshof maar ook in onze gemeente. Op gepaste wijze zullen wij Steven be-
danken voor zijn grote inzet voor onze bewonersvereniging!

Bij de algemene ledenvergadering is de afspraak dat een lid van het dagelijks 
bestuur zijn of haar functie ter beschikking stelt. In 2021 is secretaris Erik de 
Goede aftredend en herkiesbaar. Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen 
voor een bestuursfunctie kunnen zich tot drie dagen voor de algemene verga-
dering (d.w.z. uiterlijk 16 februari) melden bij secretaris Erik de Goede 
(secretariaat@wijk-koningshof.nl).

2020, een bijzonder covid-19-jaar

Het is duidelijk dat 2020 door covid-19 een heel ander verenigingsjaar voor ons 
is. Zo konden veel activiteiten niet georganiseerd worden. Ons materiaalbeheer 
is ook geruime tijd gesloten geweest. De financiën zien er dit jaar dan heel ook 
anders uit dan in voorgaande jaren:

 Er zijn wel inkomsten voor sport en spel op de woensdagavond, omdat de 
sporters voor het hele jaar de contributie betaald hebben. Er is echter veel 
minder zaalhuur betaald, omdat veel sportavonden door covid-19 zijn uitge-
vallen. Dit zal in 2021 met onze sporters verrekend worden.

 In 2020 was er nauwelijks huur van materialen bij materiaalbeheer en daar-
door ook weinig inkomsten.

 Er zijn geen cursusavonden “Reanimatie en gebruik AED’ georganiseerd.

 Halloween en Trick-or-Treat kon dit jaar niet georganiseerd worden. Wel zijn 
er al veel voorbereidingen uitgevoerd voor het volgende Halloweenfeest, dat 
hopelijk in 2021 zal plaatsvinden. 

 Er is geen jaarlijks volleybaltoernooi georganiseerd.

 Er is geen vrijwilligersavond georganiseerd, maar in plaats daarvan zijn ca-
deaubonnen voor bloemen of vis (bij de kramen op het parkeerterrein van 
Het Baken) uitgedeeld aan onze vrijwilligers.

 Uiteindelijk zal dit leiden tot een fors saldo-overschot voor 2020, waarbij er 
wel een reservering is voor de te veel betaalde contributie door de sporters, 
die in 2021 gecompenseerd zal worden.

Het bestuur

Steven Duursma
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voor de 
Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof
op donderdag 19 februari 2021

per e-mail

1. Opening

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2020

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

3. Financieel verslag over 2020

De financiële stukken kunnen opgevraagd worden bij secretaris 
Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl).

4. Verslag en verkiezing van de kascommissie

5. Verkiezing / benoeming bestuursleden

Erik de Goede (secretaris) treedt af en is herkiesbaar.

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

6. Begroting voor 2021

7. Vaststellen contributie 2021

Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2021 bedraagt 
de contributie dan € 10,- per jaar.

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 
(wijkontwikkeling, wijktoezicht, wijkcontact, redactie, materiaal-
beheer, jeugd, sport en spel, website, woningen).

9. Rondvraag

10. Sluiting

Uitnodiging
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Vanuit Koningshof kunnen we op het ogenblik op de voet volgen wat er allemaal 
komt kijken bij het aanleggen van een nieuwe wijk. Wanneer je af en toe een 
wandeling maakt rondom de Plas van Van Buijsen, dan komt het allemaal voor-
bij. Neem je komend vanaf de verlengde Europalaan de afslag Oostlandpad dan 
zit je op het raakvlak van het laatste stuk Keijzershof dat nog moet worden 
aangelegd en de nieuwe wijk Tuindershof in wording.

Het begint met het verplaatsen van enorme hoeveelheden grond, het graven 
van waterwegen en het verticaal de grond inbrengen van een groot aantal lan-
ge drainagepijpen voor het afvoeren van het water dat door de voorbelasting 
uit de venige ondergrond wordt geperst. In november was men druk in de weer 
om een netwerk van leidingen en buizen onder de grond te krijgen voor o.a. 
elektriciteit, leidingwater en riolering. Maar niet voor gas! De huizen in het laat-
ste stuk Keijzershof en in Tuindershof worden gasvrij.

Isolatie, aardwarmte en warmtepompen moeten er voor zorgen dat het in deze 
huizen plezierig toeven is. Het warmtenet bestaat o.a. uit een stelsel van bui-
zen en van putten waar het warmere water wordt opgepompt. Bij de putten zie 
je, zoals bij de kruising Zuidweg-Oosterdiep-Floralaan, nu een stukje boven-
gronds komen: vierkante betonnen bakken met daarop een houten deksel. 

Gasvrij en warmtenet zijn zaken die horen bij de grote energietransitie die op 
termijn de energievoorziening fossielvrij moet maken. Bij de aanleg van nieuwe 
wijken kan daar vanaf het begin rekening mee worden gehouden en is het al 
een grote uitdaging. Dat zal helemaal het geval zijn in bestaande wijken, als 
daar in de komende decennia die transitie zijn beslag moet krijgen. Ik denk dat 
we er in Koningshof heel blij om moeten zijn dat in onze gemeente Klapwijk 
hier het spits moet afbijten. Bij zulke zaken is het aantrekkelijk om dankbaar te 
kunnen profiteren van de lessen die worden geleerd bij het overwinnen van de 
aanvangsproblemen die de voorhoede ongetwijfeld voor zijn kiezen krijgt.

Op het raakvlak van Koningshof en Keijzershof ligt nog een stuk op te lossen 
verkeersproblematiek. Hoe worden de Floralaan (die vanaf het Oosterdiep als 
Van Buijsenlaan verder gaat) en het naastliggende fietspad (Oostlandpad) ver-
lengd richting de rotonde in de Tuindersweg? Hoe worden de twee oversteek-
plaatsen vormgegeven bij het ‘ooievaarseiland’ en het Oosterdiep? Op 12 no-
vember jl. was daarover een video-overleg tussen een aantal omwonenden en 
ambtenaren van de gemeente. Het overleg vond plaats aan de hand van een 
kaart die op de volgende pagina is bijgevoegd (de grote gele lijnen zijn geen 
wegen maar ondergrondse pijpleidingen). 

De realisatie van de voorziene oversteekplaatsen en de reconstructie van Flora-
laan en Oostlandpad evenals de aanleg van de Van Buijsenlaan worden thans 
voorzien rond de jaarwisseling 2021-2022. De aanpak daarbij is dat eerst de 
aanleg van het stuk wijk tussen scholencomplex Het Nest en Koningshof ver 
gevorderd moet zijn vanwege het daarmee samenhangende bouwverkeer. De 
voorgelegde tekening (zie bovenaan pagina 14) en de verdere toelichting lieten 
bij ons een goed gevoel achter. Verschillende details moeten nog wel worden 
ingevuld.

Steven Duursma

Wijkontwikkeling
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Plattegrond laatste stuk Keizershof dat grenst aan het Oostlandpad

Half november is in Koningshof Het Nieuwe Inzamelen (HNI) begonnen. Behal-
ve in Koningshof ook in vier andere wijken in Pijnacker-Nootdorp, te weten: Tol-
hek, Keijzershof en Centrum-Dorp in Pijnacker en De Venen in Nootdorp.

In het vorige wijkblad schreven we al dat we niet blij 
waren met de reactie van de gemeente op onze in-
gebrachte zienswijze op de voorgestelde locaties 
voor nieuwe ondergrondse containers. Zo kreeg 
geen enkele van de gedane suggesties voor de loca-
ties langs de Delflanddreef enige weerklank. Bij de 
realisatie van de plannen werden we nog voor een 
verrassing geplaatst. 

Tot voor kort stonden op de locatie Delflanddreef / 
Klingendaal twee ondergrondse containers voor OPK 
en glas. Nu staan daar twee containers voor restaf-
val. Tot verbazing van de omwonenden en van ons. 
Met de ruil restafval in plaats van OPK heeft nie-

mand moeite. De 
ruil restafval in 
plaats van glas 
roept echter reacties op. Bewoners voelen 
zich – terecht – overvallen en willen in het 
Delflanddreefgebied graag gemakkelijk glas-
afval kwijt kunnen. Nu riskeren we meer 
glas bij het rest- en het PMD-afval en dat is 
niet de bedoeling. De gemeente gebruikt als 
argument dat er volgend jaar plannen zullen 
komen voor een ander beleid bij het inza-
melen glas. Dat moet zoveel mogelijk uit de

Het Nieuwe Inzamelen in Koningshof

De restafvalcontainers
foto: Peter Huegen 

Plaatsing van de restafvalcontainers
foto: Peter Huegen 
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woonwijken verdwijnen vanwege de overlast 
die containers daar geven (geluid, scherven 
op straat, verwonden van kinderen die in de 
straat spelen etc.). Het argument van minder 
lawaaioverlast in de wijk is met de onder-
grondse containers zo goed als geheel ko-
men te vervallen. Wij vinden dat gemeente 
en Avalex hier te veel voor de muziek uitlo-
pen. Over een ander inzamelingsbeleid voor 
glas is – bij ons weten – nog niet gecommu-
niceerd en het is nog maar de vraag of daar 
voldoende draagvlak voor zal bestaan.

Wij dringen er daarom krachtig op aan dat één van de twee restafvalcontainers 
wordt omgeruild voor een glascontainer. Zeker wanneer blijkt dat bij de Delfland-
dreef – wat wij verwachten –zes containers voor restafval voldoende blijken te 
zijn. Het goed inzamelen van glas is nog verder onder druk komen te staan door-
dat bij Het Baken een glascontainer is weggehaald. In Koningshof zijn we zo van 
drie glascontainers naar één gegaan. Dat is om problemen vragen. 

In het herinrichtingsgebied fase 7+8 zijn de 
locaties nog niet vastgesteld. Onze voorstel-
len voor aanpassingen in dit gebied zullen 
nog beoordeeld en met ons besproken wor-
den. Op het parkeerterrein van Het Baken 
staan daarom nu twee tijdelijke ondergrond-
se restafvalcontainers. Ter hoogte van Rivie-
renlaan 38-40 is niets gedaan in afwachting 
van nader overleg over een permanente lo-
catie. Dat levert onbedoeld een mooi prak-
tijkexperiment op of het ontbreken daarvan 
echt een probleem is voor de bewoners in dit 
gebied. 

De locaties Delflanddreef / Duivestein en Delflanddreef / Hennenberg kunnen al-
leen maar buitenom worden bereikt waarbij de bewoners gedwongen worden om 
op de Delflanddreef te lopen. Wij vinden dit een verkeersonveilige situatie. Wij 
zien graag dat er olifantenpaadjes komen, ook wel aanstekertjes of niet-officiële 
wandelpaden genoemd, zodat je niet via de Delflandreef naar deze ondergrondse 
restafvalcontainers hoeft te lopen, maar vanaf de stoep daarbij kunt komen.

De nieuwe ondergrondse containers kunnen gemakkelijk worden gewisseld om 
de locatie voor een andere soort afval te benutten, zoals een wisseling van rest-
afval naar glas. Dit biedt mogelijkheden om bij voldoende aanleiding verdere ac-
tie richting de gemeente en Avalex te ondernemen. Daarom horen wij heelgraag 
feedback van bewoners over het voorgaande op steven.duursma@xs4all.nl.

Steven Duursma en Erik de Goede

PS. Als gevolg van krachtig aandringen door de bewonersvereniging zijn bij 
Het Baken twee extra containers voor glasafval geplaatst!

Geplaatste restafvalcontainer

Nog maar één glascontainer bij Het 
Baken bleek te weinig.
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De maand december is een maand van gezelligheid. Helaas worden er op en 
rond de feestdagen veel woninginbraken gepleegd. Dat gebeurt het vaakst op 
tweede kerstdag. Het is éen van de kortste dagen van het jaar. Dan is het dus 
al vroeg donker buiten en velen van ons gaan op bezoek bij vrienden of familie. 
Ik wens u fijne, gezellige feestdagen toe en geef u daarom de volgende tips om 
de kans op een inbraak te voorkomen.

Tip 1: Doe ramen dicht en de deur op slot als u weggaat

Trekt u de voordeur alleen dicht? Dan kan iemand die zo openmaken met een 
creditkaart of hard stuk plastic. Draai ’m dus altijd op slot en doe alle ramen 
dicht, ook als u maar even weggaat. Als u een achterom heeft, vergeet dan de 
achterdeur niet. Leg de sleutel niet onder een deurmat of bloempot.

Tip 2: Zorg dat uw huis er bewoond uit ziet

Zorg voor een lichtschakelaar die af en toe een lamp aanzet of laat gewoon een 
lichtje branden. Maak afspraken met de buren, bijvoorbeeld om de gordijnen te 
sluiten en te openen en bij langere afwezigheid de post niet op te laten stape-
len.

Tip 3: Laat geen kostbare spullen (in het zicht) thuis

Als het bekend is dat er iets waardevols bij u te halen is, is dat voor een inbre-
ker een reden voor een poging tot inbraak. Sierraden of geld zijn een aantrek-
kelijke buit, want dat is gemakkelijk mee te nemen. Het beste is om dit niet in 
huis te laten liggen, en zeker niet in het zicht.

Matthijs de Boer – wijktoezichtcoördinator

wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht
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2020 zal een jaar zijn dat we ons lang zullen heugen. Waarschijnlijk wordt het 
zo’n jaar waarop je in de loop van de tijd terugkomt in gespreken: “weet je 
nog, dat was nog vóór de coronacrisis” of “volgens mij was dat net na de co-
ronacrisis”. 

Het was een jaar waarin ook de bewonersvereniging vrijwel stillag. Geen Trick-
or-Treat, geen reanimatiecursussen, geen Halloween, geen volleybaltoernooi, 
sporten in het Baken kende veel Lock downs en Materiaalbeheer moest ook 
vaak de deuren dichthouden.

Wij hebben geen idee hoe de toestand er bij het verschijnen van het wijkblad 
uit ziet. Tijdens het opstellen van dit stukje zaten we nog midden in de tweede 
coronagolf. Maar er was wel wat licht aan het eind van de tunnel: de besmet-
tingscijfers gingen omlaag en er leek een doorbraak in de ontwikkeling van een 
vaccin te zijn.

Hoe 2021 eruit zal gaan zien is uiteraard moeilijk te voorspellen, we hebben 
nou eenmaal geen glazen bol. Maar laten we optimistisch zijn. Laten we ervan 
uitgaan dat er ofwel een goed werkend vaccin komt of dat het virus muteert in 
één onschuldige variant. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft zich al 
heel voorzichtig het onderwerp “wat doen we in 2021” ter sprake gebracht en 
wil, naast de activiteiten die al georganiseerd worden en die hopelijk in 2021 
weer volop door kunnen gaan, graag iets extra’s organiseren. Daarbij hebben 
we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar ideeën. Bij één van de weinige overleg-
gen die we als bestuur dit jaar hadden kwam de gedachte naar boven, als het 
mogelijk is, een extra kinderfeest te organiseren in de zomer van 2021.

Maar wellicht leven er onder de bewoners van de wijk ook goede ideeën om 
2021 extra glans te geven. Daarom vragen wij u uw ideeën door te geven aan 
onze secretaris (e-mail: secretariaat@wijk-koningshof.nl). Uiteraard is de uit-
werking van alle ideeën afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis 
maar laat u zich daar niet door weerhouden uw ideeën kenbaar te maken. De 
crisis gaat voorbij. Wij zijn zeer benieuwd naar uw ideeën en hopen ze in gro-
ten getale te krijgen.

Een gezond 2021!

Marijke Tetteroo 

GEZOCHT: ideeën om (indien mogelijk) de 
coronacrisis in 2021 te vergeten
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In ons vorige wijkblad schreven wij al over dit onderwerp. In oktober heeft de 
gemeenteraad ingestemd met een ja-ja-sticker. Ondanks een poging van on-
dernemers in onze gemeente, via een prima inspraak in de gemeenteraad door 
Sabine Zondag, en een grote ingezonden brief in de Telstar/Eendracht van onze 
bestuursleden Steven Duursma en Erik de Goede, is het niet gelukt om uitstel 
te bewerkstelligen. De gemeenteraad was behoorlijk verdeeld maar een kleine 
meerderheid stemde uiteindelijk voor de invoering van een ja-ja-sticker. Dit be-
tekent dat vanaf het voorjaar 2021 alleen ongeadresseerd drukwerk en folders 
in de brievenbus worden gestopt als er een ja-ja-sticker op de brievenbus zit.

De invoering van een ja-ja-sticker heeft gelukkig geen impact op het versprei-
den van ons Koningshof wijkblad. Wij kunnen doorgaan dit huis-aan-huis te 
verspreiden, ongeacht of er een ja-ja-sticker op de brievenbus zit. In het raads-
besluit is namelijk vastgelegd dat huis-aan-huisbladen met een vaste frequentie 
gratis verspreid mogen worden in een beperkt geografisch gebied als tenminste 
10% van de inhoud bestaat uit informatie over het eigen verspreidingsgebied. 
Aan deze 10% voldoet ons wijkblad ruimschoots, omdat het voor het overgrote 
deel aan Koningshof-informatie gewijd is. Naast informatie over onze wijk bevat 
ons wijkblad advertenties. 

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 wijk-
blad 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 dus blij dat wij door kunnen gaan om iedereen in Koningshof ieder 
kwartaal een wijkblad met lezenswaardige informatie over Koningshof te bezor-
gen. Dit vinden wij een belangrijk communicatiemiddel met onze wijkbewoners, 
waarmee wij nog heel lang willen doorgaan.

Het Bestuur

Ja-ja-sticker in 2021

Wel of geen ja-ja-sticker?
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Uiteraard ontbreekt de puzzel in het laatste wijkblad van het jaar niet. De 
opgaven hebben allemaal betrekking op Pijnacker met nadruk op onze wijk en 
vereniging. Na beantwoording van alle vragen verschijnt in de gekleurde kolom 
een zin. Stuur deze zin vóór 31 januari 2021 naar secretariaat@wijk-
koningshof.nl of lever de oplossing in op Geesterwijk 4. Onder de goede 
oplossingen worden drie cadeaubonnen (van € 25, € 15 en € 10) verloot. Veel 
puzzelplezier! 

1 Te huur bij Materiaalbeheer maar pas op dat je niet zeeziek 
wordt.

2 Hoe noemde de gemeente de actie om de deksels van de grijze 
bakken te vervangen?

3 Welk populair oktoberfeest is afgelast wegens Covid-19?

4 Bij welk meldpunt kun je meldingen aan de gemeente 
doorgeven?

5 U ontvangt het elk kwartaal.

6 Wat wordt door Velux vervangen?

7 Achternaam van een wethouder

8 Achternaam van organisator van een wijkactie in 2020 en tevens 
redacteur wijkblad

9 Wijkactie die in 2020 heeft plaatsgevonden.

10 Naam van winkelcentrum in Pijnacker

11 Welke groep vrijwilligers loopt regelmatig speurend door de 
buurt?

12 Materiaalbeheer verhuurt lampen voor de …

13 Welke straat in Koningshof heeft geen eigen huisnummers?

14 Zij kregen dit jaar een kaart van de bewonersvereniging.

15 Hoe heet de huisartsenpraktijk aan het begin van de wijk?

16 Wat is de naam van de zorgkwekerij aan de Europalaan?

17 Wat wordt er gebouwd bij RandstadRail?

18 Hoe heet de nieuwe wijk ten westen van Koningshof?

19 Wie huisden er vóór de gemeente in het Bestuurscentrum?

20 Naam van de R.K.-kerk aan de Oostlaan (alleen voornaam).

21 Wie haalt ons afval op?

22 Welke tweetalige school is er (nog) gevestigd in onze wijk.

23 Welke cursus heeft dit jaar door de coronacrisis niet kunnen 
plaatsvinden?

Kerstpuzzel
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Hieronder staat een leuke kleurplaat voor kinderen tot 12 jaar. Knip de plaat uit, 
kleur hem in jouw favoriete kleuren en lever hem in, met jouw naam en adres, 
op Geesterwijk 4. Onder de inzendingen worden drie leuke prijzen verloot.

Kerstkleurplaat 
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Aanleg keervoorziening RandstadRail

Onze wijkbewoners aan de kant van de RandstadRail zal het niet ontgaan zijn 
dat momenteel de keervoorziening wordt aangelegd. Over de werkzaamheden, 
die al maanden aan de gang zijn, worden omwonenden netjes per brief geïnfor-
meerd door de RET. De keervoorziening is een extra (derde) spoor zodat me-
tro’s kunnen keren. De conducteur stapt dan uit, loopt naar de andere kant en 
rijdt weer terug. Op de onderstaande illustratie van de gemeente is te zien dat 
het keerspoor aan de linkerkant ligt, aan de kant van Klapwijk.

Deze keervoorzie-
ning wordt aange-
legd om de drukte 
op het RandstadRail
-traject tussen 
Pijnacker-Zuid en 
Rotterdam te ver-
minderen. De RET 
verwacht dat er in 
de toekomst op dit 
deel van het Rand-
stadRail-traject te 
weinig metrocapaci-
teit zal zijn. Dat 
verwacht men niet 
tussen Pijnacker en 
Den Haag. Daarom 

wordt niet over de gehele RandstadRail de capaciteit verhoogd, maar alleen 
voor het traject tussen Pijnacker-Zuid en Rotterdam.

De planning was dat de keervoorziening in het eerste kwartaal van 2021 in 
gebruik genomen zou worden. Echter, door de covid-19-situatie reizen er mo-
menteel veel minder personen met het openbaar vervoer. Daarom gaat de fre-
quentieverhoging via de keervoorziening voorlopig niet door. Dit is een van de 
maatregelen die de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) heeft geno-
men, ook om kosten te besparen.

Naast de aanleg van de keervoorzie-
ning is er ook een geluidsscherm 
geplaatst. De reden hiervoor is dat de 
keervoorziening meer geluid zal ople-
veren, omdat de metro’s zullen rem-
men en weer optrekken. De verwach-
ting is dat het geluidsscherm meer 
geluid zal reduceren dan de toename 
van het geluid door de keervoorzie-
ning. Hierdoor zal hopelijk het geluid 
door de RandstadRail afnemen.

Het Bestuur

Illustratie van de keervoorziening
Foto: website Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Geluidsscherm aan de kant van Koningshof 
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Eind oktober heeft de gemeente op elf 
locaties bladkorven geplaatst. Vorig jaar 
waren dat nog zeven locaties. De blad-
korf is een brenglocatie om alleen bla-
deren af te voeren. Als u een grote tuin 
met bomen heeft, dan is de kans groot 
dat niet alle bladeren in uw groene kliko 
kunnen. Dan zijn de bladkorven een pri-
ma optie om de overtollige bladeren te 
deponeren. Bij elke bladkorf is veegma-
teriaal aanwezig in de vorm van een be-
zem en een schep. Zo kunt u de omge-
ving van de bladkorven netjes houden. 
In een bladkorf mogen alleen bladeren en dus niet het andere groenafval zoals 
takken. De gemeente leegt de korf één keer per week en haalt de korven voor 
de jaarwisseling weer weg. Het blad zal uiteindelijk als compost weer terugge-
bracht worden in de natuur. 

Van de elf bladkorven zijn er vier in 
Nootdorp, twee in Delfgauw en vijf in 
Pijnacker geplaatst. Van de vijf bladkor-
ven in Pijnacker staan er vier in Konings-
hof! Met zo veel groen in onze wijk is dat 
een verstandige keuze! De vier locaties 
in onze wijk zijn op de Hofzicht (bij de 
platanen), op de Rivierenlaan ter hoogte 
van het Peizerdiep, in de Zuiderstraat en 
bij de brug bij het Baken nabij de scho-
len in Koningshof. Het is ‘eervol’ dat er 
zo veel bladkorven in onze wijk neerge-
zet zijn. Hopelijk heeft u in de afgelopen 

maanden veelvuldig gebruik gemaakt van deze bladkorven! 

Het Bestuur

Bladkorven in Koningshof

Meldpunt leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit 
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, 
bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij 
merken 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 gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u 
rechtsonder uw meldingen indienen.

Bladkorf Hofzicht

Bladkorf in de Zuiderstraat
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AED’s in en om Koningshof

Textielinzameling

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

Sinds november 2019 staan er twee bovengrondse textielcontainers op het par-
keerterrein van Het Baken. Die zijn van ons, zijnde de Tafeltennisvereniging 
Pijnacker, de Johannesschool, de Tweemaster en wij als bewonersvereniging. 
De aanleiding is dat de invoering van ‘Het Nieuwe Inzamelen’ onze inkomsten 
zal verminderen. Sinds januari 2019 is de mogelijkheid om via een blauwe mi-
nicontainer-aan-huis oud papier en karton (OPK) in te zamelen. Dit heeft geleid 
tot een forse vermindering van de inzameling van het OPK door de (sport)
verenigingen in onze gemeente. Daartoe behoren wij ook. Onze inzamel-
inkomsten zitten op 60% van de situatie toen er nog geen blauwe minicontai-
ner-aan-huis was om OPK in te zamelen.

Daarom zijn de (sport)verenigingen in onze gemeente begonnen om, naast het 
OPK, ook textiel in te zamelen. Bij o.a. SV Nootdorp,  de sportvelden in Pijnac-
ker-Noord (gezamenlijk door DSVP, Oliveo Voetbal en Avanti) en bij ons op het 
parkeerterrein van Het Baken staan er nu bovengrondse textielcontainers.

De inzameling overtreft al onze verwach-
tingen! Maandelijks zamelen wij 2.000 kg 
textiel in. Wekelijks zitten beide textiel-
containers propvol. Daarvoor willen wij u 
hartelijk bedanken! Dit is goed voor de 
afvalscheiding, voor het milieu en voor 
onze inkomsten. Onze verminderde op-
brengst bij de OPK-inzameling wordt 
meer dan gecompenseerd door onze tex-
tielinzameling. Sterker nog, de opbrengst 
van de textielinzameling is zelfs hoger 
dan de opbrengst van het OPK. 

Daarom hopen wij dat u doorgaat met 
het grootschalig inleveren van oud papier 
en karton, textiel en glas bij het parkeerterrein van Het Baken. Daar staan ook 
twee (tijdelijke) ondergrondse restafvalcontainers voor de bewoners aan het 
begin van de Rivierenlaan. 

Het Bestuur

De textielcontainers op de parkeerplaats 
bij Het Baken



30 www.wijk-koningshof.nl 31

Rode deksels en vleermuizen

Wat is de relatie tussen rode deksels en vleermuizen. Om in cryptische termen te 
blijven is het antwoord: “vallende bladeren”. Ik zal het toelichten. In mijn jeugd 
hoorde ik in de herfst van oudere mensen vaak: “de bladeren beginnen te vallen, 
dan krijgt hij het weer”. Oftewel: in de herfst krijgt hij de kolder in de kop.

Ik moest hieraan denken toen begin november een schrijven in de bus viel 
waarin stond dat binnenkort de grijze kliko’s werden omgedekseld tot PMD-bak. 
Om te beginnen heb ik VanDale geraadpleegd wat omdekselen is, maar deze 
gaf me geen uitsluitsel. Vervolgens kwam een tweede schrijven waarin werd 
gemeld dat we op 18 november onze restbak als gewoonlijk moesten buiten 
zetten om te legen waarna deze werd voorzien van een nieuw deksel. Hèhè, 
eindelijk duidelijk wat ze met omdekselen bedoelen. Toen ik ‘s-avonds de bak 
binnen haalde had deze een nieuw PMD-deksel met een ondefinieerbare kleur. 
Het is geen rood en ook geen paars. Eigenlijk vraag ik me af waarom er een 
nieuwe deksel op moest: was het niet eenvoudiger en zeker goedkoper geweest 
om op de bestaande deksel een sticker te plakken met de tekst “PMD”. Om in 
financiële termen te spreken: “dit is een vorm van kapitaalvernietiging”. Ik heb 
me er overigens niet van kunnen vergewissen of deze dekselse deksels van ge-
recycled kunststof zijn gemaakt.

De tweede keer dat ik aan die spreuk moest denken was toen ik ’s-ochtends 
vroeg wakker schrok. Een tweetal personen was met een bladblazer, aangedre-
ven door een lawaaierige, stinkende en vervuilende tweetaktmotor, de gevallen 
bladeren aan het verplaatsen. Ze hadden er blijkbaar veel lol in want ze lieten me 
denken aan de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toen we met onze 
brommer continu het gas open en dicht draaiden om op te vallen bij de meisjes.

Dat drie keer recht scheepsrecht is bleek op het moment toen er een gemeente-
lijk schrijven van de heer Fred Maas in de bus viel over de laatste fase van de 
herinrichting Koningshof. Hierin werd aangekondigd dat er een vertraging van 
minimaal een jaar zou zijn als gevolg van het ontdekken van enkele soorten 
vampiers, eh sorry beschermde vleermuizen waardoor het kappen van enkele 
bomen onmogelijk werd en het herin-
richtingsplan niet verder kan worden uitge-
werkt. Op dat moment denk ik: wat is nou 
het probleem om die paar bomen te laten 
staan? Wees creatief, pas het plan iets aan 
en plaats om deze bomen een be-
schermende bak en zet er een bordje bij met 
de tekst: “Hier wonen beschermde vleermui-
zen volgens de Habitatrichtlijn (Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 in-
zake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna)”.

Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken 
waarom “vallende bladeren” de oplossing is van de cryptische vraag “wat is de 
relatie tussen rode deksels en vleermuizen”. 

Zefke
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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 2021 is het tarief € 35,00 
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 2021 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! 

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen in 2021 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 106,00 € 115,45

Onderhoudsbeurt € 64,00 € 70,20

Onderhoud mechanisch ventilatie € 32,60 € 33,27
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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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