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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van 

Bewonersvereniging Koningshof. Het wijkblad 

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 aan-

dacht 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 2021 is € 10,00 per huishouden. 

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

vacature

wijkontwikkeling@wijk-koningshof.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

Heeft u in februari ook genoten van de sneeuw en het ijs en heeft u met uw kinderen en/of 
kleinkinderen sneeuwpoppen gemaakt en/of geschaatst? Het was maar een weekje, maar 
we konden er even uit. Want wie weet niet dat het coronatijd is en dat we als vereniging al-

les gesloten moeten houden? Met het schrijven van deze editie, weten we nog niet of we 
weer alles mogen doen.

Wat we wel weten, is dat op 28 januari jl. ons erelid Leo Donck van de bewonersvereniging 

Koningshof overleden is. Naast leden hebben wij als bewonersvereniging Koningshof ook 
enkele ereleden. Dat zijn personen die veel voor de vereniging doen of hebben gedaan. 

Omdat de voormalige voorzitter Herman Stikkel met Leo voor de vereniging veel heeft ge-
daan en hij kort voor het overlijden nog bij hem was geweest, had ik hem benaderd. Door 
het beperkt aantal aanwezigen op de crematie, was het namelijk voor het bestuur of leden 

niet mogelijk om bij de crematie aanwezig te zijn en Leo een laatste eer te bewijzen. Geluk-
kig was Herman gevraagd om bij de crematie aanwezig te zijn en heeft hij op verzoek van 

Leo een toespraak gehouden. In Hermans toespraak kwam ook Leo’s vele werk voor de 
bewonersvereniging aan bod. Als vereniging hebben we een advertentie in de Telstar ge-

plaatst en een mooi bloemstuk laten bezorgen. We wensen de nabestaanden sterkte met 
het verlies en Leo zal altijd in onze herinnering blijven.

Wat (nog) niet door kon gaan was de Algemene Ledenvergadering (ALV). De kascommis-
sie kon niet bij elkaar komen om de kas te controleren. Volgens de statuten moet voor of tij-

dens de te houden ALV de kas gecontroleerd en goedgekeurd zijn. Dat was dus niet moge-
lijk. Volgens de statuten moet een ALV binnen een half jaar na het voorgaande boekings-

jaar worden gehouden. Dat is dus voor juli. Wij hebben daarom besloten de Algemene Le-
den Vergadering naar uiterlijk juni te verplaatsen. Hopelijk kan de ALV dan wel gehouden 

worden.

Over de lopende zaken zoals bijdragen van de contributie aan de bewonersvereniging en 
de bijdragen voor de niet-gespeelde sporten leest u verder in het blad meer. Materiaalbe-
heer heeft, ondanks dat ze dicht zijn, niet stilgezeten. De materialen zijn bekeken en her-

steld voor de keuring. Voor het uitlenen van de materialen moet nog gekeken worden naar 
goede gebruiksaanwijzingen, zodat het duidelijk is hoe u er veilig mee om kunt gaan.

Verder kunt u lezen dat het bestuurslid en voorzitter van de werkgroep ‘wijkontwikkeling en 

milieu’, Steven Duursma, na velen jaren en goede inzet de functie neer gaat leggen. Wij 
vinden dat heel jammer maar begrijpen dit wel. Heeft u interesse in deze functie, schroom 
niet en laat het ons als dagelijks bestuur weten. Wijkontwikkeling en milieu is heel belang-

rijk voor de wijk Koningshof en u weet als eerste vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
wat er in de wijk gaat spelen.

Sporten mag op dit moment ook niet, maar als er weer gesport mag worden, is de hoop dat 

we weer nieuwe sporters erbij krijgen. Door het niet meer mogen sporten hebben een aan-
tal leden gezegd dat ze stoppen, wat natuurlijk jammer is voor de coronakilo’s. Maar wilt u 

met ons mee sporten, meld u dan aan. Het is zo gezond en u bouwt weerstand op. Hopelijk 
dat we weer snel ons oude gewoon terug hebben, dus nog even volhouden.

Peter Huegen
Voorzitter
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Op 28 januari jl. is ons erelid Leo Donck overleden. Leo heeft een bijzonder grote bijdrage 
geleverd aan onze bewonersvereniging. Dat heeft hij samen met echtgenote Ineke, dochter 
Sylvia en schoonzoon Dirk gedaan, die allen ook zeer actief waren en nog steeds zijn voor 

onze vereniging.

Vanaf het begin van onze bewonersvereniging in 1978 zat Leo samen met Ineke en ande-
ren in de evenementencommissie en werd er jaarlijks een groot wijkfeest georganiseerd 
met honderden deelnemers. In 1984 is Leo samen met Aad Welbie begonnen met het ma-

teriaalbeheer in de parkeergarage van Het Baken, wat hij tot eind 2016 heeft gedaan. In 
het begin was het materiaalbeheer vijf(!) avonden per week open; later werd dat drie avon-

den per week. Heel veel leuke spellen zijn zelfgemaakt. In 1991 sloot schoonzoon Dirk van 
Reenen aan bij het materiaalbeheer. 

IN MEMORIAM
Leo Donck

Erelid in 2013Koninklijke onderscheiding in 2008

Evenementencommissie bij wijkfeest in jaren ’80; Leo staat 
linksachter
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Algemene ledenvergadering uitgesteld

Oorspronkelijk zou er op 19 februari een Algemene Ledenvergadering per e-mail plaatsge-
vonden hebben. Één van de stukken zou het verslag van de kascommissie zijn. Een con-
trole door de kascommissie was echter niet mogelijk door de corona-lockdown. Op dit mo-

ment kan de controle maar door één persoon uitgevoerd worden en dat vinden wij te wei-
nig. Zodra weer twee personen ontvangen mogen worden, zal de kascontrole plaatsvinden. 

De derde persoon van de kascommissie levert dan bevindingen per e-mail aan. Hopelijk 
kan de Algemene Ledenvergadering wel in het tweede kwartaal van 2021 gehouden wor-

den. Penningmeester Marijke Tetteroo heeft overigens het financiële overzicht over 2020 al 
geruime tijd op orde. Dat ziet er volgens ons prima uit, maar dit is aan de kascommissie ter 
beoordeling. In het wijkblad vindt u een apart stukje over onze financiën. 

Contributie in 2021

In het vorige wijkblad heeft u al kunnen lezen dat het bestuur heeft voorgesteld om de con-

tributie in 2021 niet te verhogen en dus vast te stellen op € 10,-. Dit dient formeel door de 
Algemene Ledenvergadering bekrachtigd te worden. Wij nemen als bestuur een voorschot 

hierop door aan te nemen dat dit geaccordeerd zal worden. Daarom zal in het maart-2021-
wijkblad de (jaarlijkse) contributiebrief zitten. Zie ook het stuk van onze ledenadministratie 

in dit wijkblad.

Wijkschouw in 2021

Normaliter vindt er in het tweede kwartaal een wijkschouw plaats, maar vanwege de corona
-maatregelen is dit voorlopig niet mogelijk. Zodra dit wel weer mogelijk wordt, verwachten 

wij dat onze wijkmanager Peter van der Sman een wijkschouw zal organiseren. Dit zullen 
we dan via ons wijkblad aankondigen.

Materiaalbeheer voorlopig gesloten

Vanwege de huidige coronamaatregelen – per eind februari – is ons materiaalbeheer ge-
sloten. Als u iets bij ons wilt lenen, kijk dan op onze website https://www.wijk-koningshof.nl/

materialen/ of de situatie veranderd is en ons materiaalbeheer mogelijk weer open is.

Het bestuur

Mededelingen van het bestuur

Leo heeft veel functies bij ons vervuld; bijvoorbeeld voor het wijkblad, de 
advertentiewerving en Sylvia helpen bij de Halloweengriezeltochten. In 2008 is Leo 

Koninklijk onderscheiden voor al zijn vrijwilligerswerk, waaronder voor onze bewoners-
vereniging. In 2013 is Leo bij ons tot erelid benoemd, tegelijkertijd met Dirk.

Leo was een vriendelijke man die voor iedereen klaar stond. Wij kijken met bijzonder veel 

waardering terug op al het werk dat Leo voor ons heeft verricht en zullen deze goede 
herinneringen bij ons blijven dragen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur bewonersvereniging Koningshof



10

Feestdagen, de jaarwisseling en een week heuse winter, dat zijn niet bepaald omstandig-
heden voor nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Het voor twee maanden afsluiten van de 
Tuindersweg lijkt voor de bewoners van Koningshof slechts beperkte overlast te geven. In 

deze aflevering beperk ik me daarom tot een terugblik op twee onderwerpen: de vertragen-
de kracht van vleermuizen en een succesvolle actie voor het terugplaatsen van een glas-

container bij Klingendaal.

In het vorige wijkblad schreef ik er al over hoe zorgen over vleermuizen in de Rivierenlaan 
de laatste fase van de herinrichting van Koningshof waarschijnlijk een jaar gaan vertragen. 

Dat leverde de nodige reacties op. Bewoners deelden hun verbazing over de gang van za-
ken en gaven aan dat de vertraging inderdaad extra problemen veroorzaakt, bijvoorbeeld 

afvoeren naar het riool die afbreken net voordat ze zullen worden vernieuwd. Er was ook 
een reactie met het verwijt dat we te gemakkelijk voorbijgingen aan het belang van vleer-
muizen voor een goed ecologisch evenwicht.

Van de gemeente ontvingen we het advies dat tot de vertraging heeft geleid. Het maakt 
duidelijk dat bij de vleermuizen niet over één nacht ijs is gegaan. Het advies (dat 26 pagi-
na’s telt plus 9 bijlagen) concludeert het volgende over de vleermuizen in het fase 7+8 ge-

bied: er zijn twee baltsterritoria van gewone dwergvleermuizen waarbij het groen wordt ge-
bruikt. Hetzelfde geldt voor twee essentiële vliegroutes van gewone dwergvleermuizen. 

Verder zijn er mogelijk essentiële foerageergebieden van de rosse vleermuis en de laatvlie-
ger. De kraamverblijfplaats bij een schoorsteen op de Bergse Maas van de gewone dwerg-

vleermuis vereist ook groen in de onmiddellijke omgeving.

De grondigheid waarmee het onderzoek is verricht, valt verder af te leiden uit het feit dat 
men behalve de genoemde kraamverblijfplaats ook één paarverblijfplaats met twee gewo-

ne dwergvleermuizen in een woning en een zomerverblijfplaats van één laatvlieger op de 
Hunze heeft gesignaleerd. Het is natuurlijk ook heel fijn om nu zeker te weten dat bij de bo-
men met holten in het fase 7+8 gebied geen van die holten als zomerverblijfplaats dient 

voor een gewone of ruige dwergvleermuis. Het onderzoek van augustus 2020 was al het 
derde onderzoek naar vleermuizen in Koningshof.

Wat mij verbaast, is het statische denkpatroon bij dit alles. Waarom moet bij de vleermui-

zen ten koste van alles – zo lijkt het tenminste – het bestaande behouden blijven? In het 
geografische gebied waar nu de wijk Koningshof ligt, waren er vroeger op de weilanden 

vast geen vleermuizen. Ze zijn gekomen nadat de bebouwing en het groen van de nieuwe 
wijk voor hen aantrekkelijke (tijdelijke) verblijfplaatsen gingen bieden. Die nieuwe verblijf-

plaatsen moeten ze zelf hebben gevonden. Waarom zouden dan de vleermuizen, die nu 
een schoorsteen op de Bergse Maas een ideale kraamkamer vinden, niet in staat zijn om 
ergens anders in de wijk een nieuwe plek te vinden? Of op wat langere termijn langs de 

Meander van Tuindershof?

Bij de container voor glas bij Klingendaal was niet bepaald sprake van vertraging. Opeens 
was deze verdwenen en waren er twee ondergrondse containers voor restafval. Dit tot 

grote verbazing en teleurstelling van de bewoners in het Delflanddreef gebied. Gelukkig 
leidde een snelle actie van de bewonersvereniging en bewoners tot onmiddellijk resultaat. 

Wijkontwikkeling
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Gemeente en Avalex toonden zich gevoelig en zo stond er opeens ook weer een boven-
grondse container voor glas bij Klingendaal. De bewoners die deze glascontainer graag be-

nutten, mogen echter niet te vroeg opgelucht ademhalen. Eind dit jaar komt de gemeente 
waarschijnlijk met plannen om de inzameling van glas minder in de wijken te laten plaats 

vinden en meer te concentreren bij winkelcentra en supermarkten. De glascontainer bij 
Klingendaal loopt dan opnieuw gevaar.

Dit stukje over wijkontwikkeling is het laatste van mijn hand. Ik begon er mee in 2012 en 

vele interessante ontwikkelingen in onze wijk heb ik zo met de bewoners kunnen delen. 
Regelmatig bood het ook een goede mogelijkheid om signalen vanuit de wijk tot in het ge-

meentekantoor te laten doordringen. Ik dank de lezers voor de waardering die ik daarvoor 
kreeg.

Steven Duursma

Gewone dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Ruige dwergvleermuis
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Bij dit wijkblad zit weer een brief met het verzoek om de contributie te betalen. Als u geen 
brief heeft ontvangen, dan heeft u voor dit jaar al betaald. Ook niet-leden hebben een aan-
bod gekregen om lid te worden door het voldoen van de jaarcontributie van € 10,-.

Vanwege de lockdown is onze algemene ledenvergadering uitgesteld, maar hebben we als 
bestuur aangenomen dat de contributie, conform ons voorstel, dit jaar niet verhoogd zal 
worden en daarom ook dit jaar € 10,- bedraagt.

De bewonersvereniging Koningshof heeft ook voor dit jaar weer diverse activiteiten op het 
programma staan. Deze activiteiten worden mede door uw lidmaatschap financieel moge-
lijk gemaakt, waarvoor wij u hartelijk bedanken. 

Het lidmaatschap levert enkele directe voordelen op, zoals korting op de uitleen van spul-
len van ons materiaalbeheer, korting op onderhoudscontracten voor bijvoorbeeld een cv-
ketel en deelname aan wijkacties voor het onderhoud aan uw huis.

Daarnaast kunnen dankzij uw lidmaatschap de belangen van onze wijk behartigd worden. 

Zo is er vanuit onze vereniging via de werkgroep ‘wijkontwikkeling’ regelmatig contact met 
vertegenwoordigers van de gemeente. Dan worden zaken besproken als de inrichting van 

de wijk, de verkeersveiligheid en het onderhoud door de gemeente. De werkgroep 
‘redactie’ houdt u van de ontwikkelingen in de wijk op de hoogte door vier keer per jaar een 

wijkblad uit te brengen. Het wijkblad verschijnt in onze hele wijk huis-aan-huis. Ook via 
onze website www.wijk-koningshof.nl houden wij u op de hoogte. Mocht u gaan verhuizen, 

wilt u dat dan melden via ledenadministratie@wijk-koningshof.nl? 

Mocht de brief op naam van de vorige bewoners staan en u wilt lid worden van de vereni-
ging, dan kunt u het lidmaatschap betalen en uw gegevens invullen zoals hieronder staat 
beschreven.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is een goede omschrijving in te vullen bij de 
contributiebetaling. Het is belangrijk dat uw omschrijving begint met uw straatnaam en 
uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie 2021” en/of uw naam mogen wel, 

maar dit is overbodige informatie. U maakt het mij makkelijker als u hier rekening mee 
houdt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling,

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Hieronder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw contributie in 
2021 te voldoen:

Bedrag: € 10,- 

IBAN-nummer: NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Contributiebetaling in 2021
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Vorig voorjaar werd de wijkactie ‘groendaken’ gestart. Al direct vanaf het begin bleek er 
veel interesse te zijn, zelfs van buiten de wijk kwamen aanmeldingen binnen. Uiteindelijk 
zijn er meer dan 50 daken voorzien van een groendak.

Partner voor dit project was Groendak-
coach. Wanneer de dakbedekking her-
steld of vervangen moest worden voor-

dat het groendak er op kon, dan werk-
ten zij samen met Nieuwenhuizen Dak-

techniek. Achteraf kan gesteld worden 
dat het twee buitengewoon goede be-

drijven zijn. De enkele keer dat er iets 
niet helemaal naar tevredenheid was 
gedaan, werd dat heel servicegericht 

hersteld. Voor Groendakcoach, specia-
list in de aanleg van groendaken en het 

bedrijf dat de meeste groendaken in 
Nederland aanlegt, was deze actie door 

de omvang toch heel bijzonder. Nooit 
eerder hadden zij bij één actie zoveel groendaken kunnen aanleggen. 

Met Groendakcoach is afgesproken dat ook in 2021 een bijzonder actietarief geldt voor de 

wijk Koningshof. Dit tarief is € 54 in plaats van normaal € 64 per m². Wil je een extra dikke 
substraatmat dan kost dit € 7,45 extra. Dat is aan te bevelen als je dak op het zuiden ligt. 
Het waterschap geeft vanwege de waterbuffering een subsidie van 25%, waardoor de kos-

ten € 40,50 per m² bedragen.

Maar waarom zou je een groendak nemen? Een 
groendak is een mooi gezicht, heel wat mooier dan 

kale dakbedekking. Het bestaat uit verschillende 
soorten winterharde sedumplantjes, die elk een ver-

schillende bloeiperiode hebben. Daardoor staat het 
dak regelmatig in bloei. Een groendak is goed voor 

vogels, vlinders, bijen en andere insecten. Het is 
goed voor het milieu, want de vegetatie en de on-
dergrond zorgen voor waterbuffering van 25 liter per 

m² en voor luchtzuivering. De sedumplantjes filteren 
fijnstof uit de lucht en zetten koolstofdioxide (CO2) 

om in zuurstof. Ook zorgt het dak voor warmteregu-
latie en voor verlaging van de omgevingstempera-

tuur. Binnen blijft het op warme dagen tot 4 graden 
koeler. Daarnaast vermindert een groendak het om-

gevingsgeluid buiten en binnen. Het werkt als een 
soort geluidsbarrière en geeft meer omgevingsrust.

Succesvolle wijkactie groendaken

Groendak met diversiteit aan plantjes

Groendak Duivestein, juni 2020
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Een groendak is een soort extra tuintje dat zo af en 
toe onderhoud nodig heeft. Bij een hittegolf moet er 

water gegeven worden en tweemaal per jaar moet 
er zo nodig onkruid gewied en bijgemest worden. En 

voor de helderheid, je kan er overheen lopen en 
zelfs kan een ladder erop geplaatst worden.

Al met al heel veel redenen om de aanleg van een 

groendak te overwegen. Mocht u meer informatie 
willen of een groendak willen bekijken neem dan 

contact op met vanwindenpaul@gmail.com. Wilt u 
een geheel vrijblijvende offerte ontvangen, vul dan 
het aanvraagformulier in op de website van Groen-

dakcoach en vermeld ‘wijkactie Koningshof, Pijnac-
ker’

Paul van Winden

Dakje aan de Delflanddreef
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Al jaren treft u in het eerste wijkblad van het jaar onder de kop “Financieel overzicht….” de 
financiële stand van zaken van de bewonersvereniging aan. Helaas is dat dit jaar niet het 
geval. De coronacrisis heeft ook bij uw bewonersvereniging toegeslagen. Allereerst werd 

het begin februari niet mogelijk de driekoppige kascommissie te ontvangen om alle 
financiële stukken te controleren. Er mochten nog maar twee personen langskomen. Na 

overleg ging de kascommissie akkoord met een tweekoppige delegatie maar de 
aangescherpte coronamaatregelen gooiden één dag voor de afspraak met de kascom-

missie roet in het eten door met onmiddellijke ingang het aantal bezoekers terug te 
brengen tot slechts één persoon. Een éénkoppige kascommissie: dat was niet mogelijk. Na 

overleg is besloten de controle van de financiën uit te stellen tot er weer meer mensen bij 
elkaar mogen komen. We hopen binnen afzienbare tijd de controle alsnog te kunnen laten 
plaatsvinden. 

De financiële controle is noodzakelijk om de stukken voor goedkeuring aan de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) voor te leggen. Omdat deze goedkeuring een belangrijk onderdeel 
is van de ALV is besloten deze uit te stellen tot later in dit jaar. Elders in dit blad vindt u 

meer informatie over het uitstel van de ALV.

Maar ik kan u wel alvast geruststellen. De vereniging is nog steeds financieel gezond. 
Zodra de financiële controle over 2020 heeft kunnen plaatsvinden en de ALV haar 

goedkeuring heeft gegeven zal in het eerstvolgende wijkblad nogmaals een stukje 
verschijnen met de titel “Financieel overzicht 2020”, dit keer met een uitroepteken, waarin 

het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2020 beschreven wordt.

Marijke Tetteroo

Financieel overzicht 2020
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Al jarenlang kent onze wijk een sportieve traditie. Op de woensdagavond komen zo’n 27 
sportieve mensen, al dan niet wijkbewoner, in het Baken bijeen om te gaan volleyballen of 
badmintonnen. Met de contributie, die voor niet-wijkbewoners en niet-leden € 10,- hoger is 

dan voor leden van de bewonersvereniging, wordt het grootste deel van de huur voor de 
sportzaal betaald. De rest betaalt de bewonersvereniging.

Met veel genoegen wordt gevolleybald of gebadmintond. Gemiddeld zo’n 44 woensdagen 

per jaar. Door de in 2020 ingestelde coronamaatregelen was ook Het Baken vele weken 
gesloten en hebben de sporters in dat jaar maar 24 keer de bal of het raket kunnen hante-

ren.  De gemeente, die Het Baken verhuurt, brengt de avonden waarop niet gesport kon 
worden niet in rekening waardoor de sporters een deel van de contributie over 2020 ge-

woon meenemen naar 2021. Voorlopig wordt over 2021 geen contributie gerekend. Pas als 
er meer dan 20 keer gesport kan worden in 2021 zullen we een aangepaste contributie 
vaststellen. Voor de sporters hopen we dat er vele sportieve woensdagavonden zullen zijn 

in 2021.

Het bestuur

Sporten in coronatijdperk
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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

AED’s in en om Koningshof

Ondanks corona en de avondklok konden we zonder problemen doorgaan met Wijktoe-
zicht. We lopen in tweetallen, waarbij we voldoende afstand van elkaar kunnen houden. 
Het enige waar we bij het ingaan van de avondklok even op moesten letten, is dat we onze 

rondes niet meer na 21:00u mogen lopen. Via ons contact bij de gemeente hebben we in 
een veiligheidsoverleg laten navragen of er voor de wijktoezichthouders een uitzondering 

gemaakt zou kunnen worden. Dit is besproken door politie en de burgemeester, maar er 
werd geen noodzaak gezien voor deze uitzondering. Ondanks deze beperking zijn er in de 

eerste twee maanden van dit jaar met ongeveer tien wijktoezichthouders gemiddeld vier 
rondes per week gelopen.

Er heeft zich gelukkig niets bijzonder geks of gevaarlijks voorgedaan. Eind van het jaar 

hebben we een bewoner van onze wijk nog wel gewezen op een brandgevaarlijke situatie 
vanwege een hoop spullen in dozen die voor het huis stonden. Door de brandweer zijn wij 
gevraagd om hier op te letten, aangezien een verdwaalde vuurpijl die hierin terecht komt 

veel ellende kan veroorzaken. Verder is het in januari een keer opgevallen dat twee perso-
nen zich verdacht lang ophielden op het parkeerterrein. Dat hebben we voor de zekerheid 

doorgeven aan de politie. Wat we op verzoek van de politie ook doorgeven, zijn groepen 
jongeren die zich in onze wijk gezamenlijk ophouden. Dat hebben we, sinds ons dat is ge-

vraagd, één keer gedaan.

De wijktoezichthouders blijven hun rondes dus lopen. En dat doen we in onze bekende 
blauwe hesjes, zodat we goed zichtbaar zijn. Waarschijnlijk spreek ik voor alle toezichthou-

ders dat we bedankjes en de duimpjes omhoog die we wel eens krijgen erg waarderen. We 
doen het vooral voor de veiligheid in de wijk en dat we daarbij ook gezellig en gezond een 
uurtje door onze mooie wijk lopen is mooi meegenomen.

Matthijs de Boer 
wijktoezichtcoördinator

Wijktoezicht
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Nu het jaar 2020 achter ons ligt, kunnen we de balans opmaken wat we in dat jaar aan oud 
papier en textiel ingezameld hebben. Qua oud papier zaten we op 63% van wat wij inza-
melden vóór de invoering van een minicontainer-aan-huis voor oud papier en karton (OPK). 

Deze score valt ons erg mee. Gelukkig zijn er nog heel veel wijkbewoners die het OPK in 
onze container doen. Dat leverde ons mooie inkomsten op, namelijk zo’n € 5.000,-.

Ook onze textielinzameling loopt prima. In 2020 hebben wij bijna 24.000 kg textiel ingeza-

meld, wat ons zo’n € 5.400,- aan inkomsten heeft opgeleverd. Ook andere (sport)
verenigingen in onze gemeente zijn be-

gonnen om, naast het OPK, textiel in te 
zamelen. Bij o.a. SV Nootdorp, de 

sportvelden in Pijnacker-Noord (ge-
zamenlijk door DSVP, Oliveo Voetbal en 
Avanti) en bij ons op het parkeerterrein 

van Het Baken staan er nu bovengrond-
se textielcontainers. RKDEO zamelt al 

vele jaren textiel in. Al deze verenigin-
gen hebben in 2020 gezamenlijk meer 

dan 100.000 kg aan textiel ingezameld. 
Een behoorlijk gedeelte hiervan zou an-

ders waarschijnlijk bij het restafval be-
land zijn. Ook dit helpt bij ‘Het Nieuwe 
Inzamelen’.

Tezamen met het OPK zijn de inkomsten meer dan € 10.000,-. Dit wordt verdeeld over de 

Tafeltennisvereniging (3/8ste), de Bewonersvereniging (3/8ste), de Johannesschool 
(1/8ste) en de Tweemaster (1/8ste), afhankelijk van de hoeveelheid werk die door deze 

verenigingen en scholen verricht worden. Deze inkomsten kunnen wij allemaal goed ge-
bruiken! Daarvoor willen wij u hartelijk bedanken! Dit is goed voor de afvalscheiding, voor 

het milieu en voor onze inkomsten.

Het Bestuur

Openingstijden van de papiercontainer

Wij merken dat nog steeds niet iedereen op de hoogte is van de openingstijden. Deze zijn:

maandag t/m zaterdag: van 9:00-18:00 uur 

zondag: van 10:00-18:00 uur. 

In de praktijk is op zaterdagmiddag om een uur of vier de papiercontainer vol. Daarom ra-
den wij u af om op zondag met uw OPK naar de container te komen, omdat deze dan vrij-

wel altijd  vol is en dus gesloten zal zijn.

Oud papier en textielinzameling

Onze OPK-container en de textielcontainers 
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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.

In het vorige nummer van ons wijkblad hebben wij u gevraagd ideeën in te sturen voor het 
organiseren van een wijkactiviteit om, als het mogelijk zou zijn, in 2021 de coronacrisis te 
vergeten. We zaten toen nog midden in de tweede lockdown en er werd nog op grote 

schaal gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin. Gelukkig zijn er inmiddels verschillen-
de vaccins op de markt gekomen en is de vaccinatiecampagne gestart. We zijn er nog niet, 

er wordt zelfs nog gesproken over een derde lockdown, maar de vooruitzichten zijn redelijk 
positief.

Wellicht kunnen we in de zomer iets organiseren om te vergeten dat 2020 een jaar was 

zonder Trick-or-Treat, Halloween, reanimatiecursussen en volleybaltoernooi en dat het 
sporten in het Baken en activiteiten van Materiaalbeheer vaak ook niet door konden gaan.

Zelf had het bestuur al geopperd om in de zomer een leuk kinderfeest te organiseren. Een 

vrijwilliger van de vereniging kwam met het idee van een grote barbecue met een ijscokar 
op het grasveld voor Het Baken. Misschien heeft u nog een goed idee om 2021 extra glans 

te geven. Daarom vragen wij u uw ideeën door te geven aan onze secretaris (e-mail: secre-
tariaat@wijk-koningshof.nl). Uiteraard is de uitwerking van alle ideeën afhankelijk van de 
ontwikkeling van de coronacrisis maar laat u zich daar niet door weerhouden om uw ideeën 

kenbaar te maken. De crisis gaat voorbij. Wij zijn zeer benieuwd naar uw ideeën en hopen 
ze in groten getale te krijgen.

Marijke Tetteroo

Gaan we in 2021 vieren dat de coronacrisis (bijna) 
voorbij is?



26 www.wijk-koningshof.nl 27

Wie weet waar de straat Boekestein ligt in onze wijk? Wij schatten in dat vrijwel niemand dit 
weet. Dit is niet verwonderlijk, want in de afgelopen veertig jaar is deze naam niet of 
nauwelijks gebruikt. De wandelpaden rondom het scholencomplex heten Boekestein; zie 

de onderstaande linker figuur uit Google Maps. Het wandelpad tussen de Baaienburg en 
Het Baken heet ook Boekestein.

Bij het afleveren van goederen bij het scholencomplex gaf dit weleens problemen. Velen 

denken dat de scholen een adres aan de Duivestein hebben, omdat dit de voor de hand 
liggende route is om naar het scholencomplex te gaan. Dat klopte dus niet.

Om de verwarring op te heffen, heeft het college van burgemeester en wethouders recent 
enkele straatnamen gewijzigd. De wandelpaden rondom het scholencomplex heten nu 

Bakenpad, net zoals het fiets- en wandelpad vanaf het grasveld voor Het Baken naar het 
scholencomplex. Het wandelpad tussen de Baaienburg en Het Baken heet nu Binkhorst, 

waardoor de Binkhorst een iets langere straat is geworden. In de bovenstaande 
rechterfiguur is de nieuwe situatie afgebeeld. Het afleveren van goederen voor de scholen 

zal nu hopelijk vaker via Het Baken en minder vaak via de Duivestein plaatsvinden.

Het Bestuur

Wijziging straatnaam scholencomplex

Oude situatie (bron Google Maps) Nieuwe situatie (bron Gemeente)
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Tour de Frans in 2021

In het voorjaarsnummer van 2020 plaatsten wij een interview met wijkbewoner Frans 
Lettinga die fietsvakanties organiseert in het buitenland. “Zonder sores vertrekken” 
schreven we, want de fietsbusreizen vertrekken bij het gemeentekantoor. Het zijn met 

name inwoners uit Pijnacker en Nootdorp die voor een korte (doorgaans negendaagse) 
fietsvakantie hier op de bus stappen en hun (eigen) fiets in de trailer plaatsen.

Van de drie in 2020 geplande reizen ging er als gevolg van COVID-19 helaas maar één 

door. Nu naar verwachting vanaf de zomermaanden weer verantwoord kan worden 
gereisd, kan op vier fietsbusvakanties in Duitsland worden ingetekend. Het zijn senioren-

reizen met een fietsafstand tot maximaal 50 km per dag. Verbleven wordt in 3- en 4-
sterrenhotels met lift en op de meeste dagen met verzorging op basis van halfpension.

Vier bestemmingen 

Herhaald wordt de 9-daagse fietsreis naar het Spreewald met fietstochten in Berlijn en 
Potsdam. Deze populaire reis vertrekt op 15 augustus. De twee 9-daagse reizen die vorig 

jaar kwamen te vervallen, staan opnieuw op het programma. De reis naar de Moezel en 
een deel van de Rijn nabij Koblenz vertrekt eind juli. De reis met bestemming Main en 

Tauber, een prachtig gebied met middeleeuwse stadjes, waaronder Rothenburg ob der 
Tauber, vertrekt op 26 juni. Veel deelnemers aan deze twee reizen werden omgeboekt of 

ontvingen een voucher. Zij willen bijna 
allemaal opnieuw naar deze bestem-
mingen. Deze reizen zijn daarom nu al 

goed bezet. 

Een nieuwe 8-daagse reis gaat naar 
Bad Bentheim, net over de grens bij 

Losser. Het Graafschap Bad Bentheim 
nodigt uit tot heerlijke fietstochten. De 

laatste dagen wordt verbleven in 
Dülmen, gelegen zuidelijk van de 

prachtige stad Münster, waarvoor een 
excursiedag is ingeruimd. Deze reis 
vertrekt op 10 juli.

Aanmelden

Voor informatie en reservering neemt u contact op met Frans (06-14798270 / 

frans.lettinga@gmail.com). Voor dit jaar geldt: heeft u vóór 31 maart a.s. gereserveerd, dan 
kan kosteloos worden geannuleerd tot zeven weken voorafgaande aan de vertrekdatum 
van de reis. Een veilig gevoel in deze tijd van het vaccineren.

Onderweg met Frans Lettinga
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Paaskleurplaat

Voor kinderen t/m 12 jaar hebben we ook dit jaar weer een paaskleurplaat. Knip de kleur-
plaat hiernaast uit, kleur hem in je favoriete kleuren en lever hem in met jouw naam en 
adres op Geesterwijk 4. Onder de inzendingen worden drie leuke prijzen verloot.

“Een fijn en gezond nieuwjaar” was de oplossing van de kerstpuzzel 2020. Een goede 
wens in dit coronatijdperk. Zeventien wijkbewoners hebben de correcte oplossing inge-
stuurd. Uit deze zeventien deelnemers zijn drie winnaars geloot.

De prijswinnaars zijn:

Eerste prijs: Teun van Viegen (cadeaubon van € 25,-)

Tweede prijs: Piet Hoogland (cadeaubon van € 15,-)

Derde prijs: Aad en Anneke Kester (cadeaubon van € 10,-)

Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Deze keer hebben we slechts één gekleurde kerstkleurplaat ontvangen. Anja Dirkse van 
wijkcontact heeft inmiddels de enige winnaar verrast met een leuk cadeautje. Een volgende 

keer hopen wij op meer inzendingen.

Het Bestuur

Prijsuitreiking kerstpuzzel en kleurwedstrijd
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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 datum 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 onderhoudscontract 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 over-
leg). Ophalen van spullen kan alleen op vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur, in de par-
keergarage 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 verplicht. Inlich-
tingen zijn mogelijk per telefoon (015-3696605) of e-mail (materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl).

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



34

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
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