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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. 8

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

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is de schoolvakantie bijna ten einde. Het weer is 
niet zo best en de coronamaatregelen zijn nog niet weg. Maar desondanks zitten de vrijwil-
ligers van de bewonersvereniging ‘Koningshof” niet stil. Want zoals u in de zomereditie van 
2021 van ons wijkblad heeft kunnen lezen, was door een gesprongen waterleiding in de Ri-
vierenlaan de parkeergarage van Het Baken ondergelopen, en dus ook onze materiaalbe-
heerruimte. Vanuit de materiaalbeheerruimte worden normaal de materialen uitgeleend, maar 
door de waterschade moest deze bijna totaal gestript en opgeknapt worden. Met inzet van ve-
le vrijwilligers zijn de vloer en wanden verwijderd en is alles weer helemaal opgebouwd. Ook 
de elektrische installatie met camera’s moest opnieuw geïnstalleerd worden.

Tijdens de vakantie zijn velen ondanks de coronamaatregelen toch van huis gegaan en op 
vakantie geweest. Ook in die tijd hebben de leden van werkgroep Wijktoezicht (zonder dat u 
het mogelijk wist), getracht een oogje op uw woning en omgeving te houden. Niets is verve-
lender dan ongenode gasten die zich toegang tot uw woning verschaffen. Vindt u het ook be-
langrijk dat de bewonersvereniging aandacht aan inbraakpreventie besteedt en wilt u hierbij 
helpen? Dan kunt u zich bij ons aanmelden om een keer mee te lopen in een gezellige wan-
deling met andere bewoners uit de wijk. Voorkomen is namelijk beter dan genezen!

De tweetalige Casaschool is al enige tijd voor een deel gevestigd in ons scholencomplex aan 
de Duivestein. Vanwege de vele leerlingen en daardoor de drukte bij een volledige verhuizing 
naar onze wijk hebben de bewoners rond de school en de bewonersvereniging bedenkingen 
geuit. Dit heeft ertoe geleid dat de er nu een andere locatie voor de Casaschool is gekozen. 
Ook is ervoor gekozen om de school Prinsenhof, die veel minder leerlingen heeft dan de 
Casaschool, vanuit Keizershof te verplaatsen naar de Duivestein. Elders in ons wijkblad leest 
u meer hierover.

Van onze wijkmanager Peter van der Sman heeft de werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu 
vernomen, dat op diverse plaatsen in onze wijk de kinderspeelplaatsen opnieuw worden inge-
richt. De bewoners met kinderen worden daarbij betrokken en ook zal de werkgroep de voort-
gang blijven volgen. In de laatste fase (7 & 8) van de herinrichting van de wijk zullen bijvoor-
beeld de kinderspeelplaatsen aan de Bergse Maas en de Eem geheel opnieuw moeten wor-
den ingericht. Ook daarover leest u elders meer in dit wijkblad.

De werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu en de bewoners van de Bergse Maas hebben met 
de medewerkers van de gemeente gesprekken gevoerd over fase 7 & 8. Daarbij is gesproken 
over de herindeling van de Bergse Maas en het parkeerterrein bij het Baken. Zowel de nieu-
we indeling van de Bergse Maas als de eerder door de werkgroep voorgestelde indeling rond 
het Baken en het daarbij behorende parkeerterrein is nagenoeg overgenomen.

Anja Dirkse van de werkgroep Wijkcontact is ook dit jaar weer bij geslaagde leerlingen in de 
wijk langsgegaan om een felicitatiekaartje in de bus te doen. Uit eigen ervaring weten we dat 
dit door de jeugd als erg leuk wordt ervaren. Voor andere feestelijke of droevige gelegenhe-
den brengt zij ook kaartjes rond, om bewoners te feliciteren of sterkte te wensen.

In een voorwoord kan ik niet alle vrijwilligers bespreken. Elders in het wijkblad kunt u lezen 
hoe wij ook dit jaar al onze vrijwilligers in het zonnetje zullen zetten. Ik wens iedereen alvast 
een mooie herfst toe!

Peter Huegen
Voorzitter
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In de zomereditie 2021 van dit wijkblad heeft u gelezen over de forse waterschade die op 
26 april was ontstaan in onze materiaalbeheerruimte in de parkeergarage van Het Baken. 
De schade was veroorzaakt door een gesprongen waterleiding aan het begin van de Rivie-

renlaan. Met een groot aantal vrijwilligers is in de afgelopen tijd het kantoor bijna totaal af-
gebroken en opnieuw opgebouwd. Op 1 september was er al ongeveer 280 uur aan zelf-

werkzaamheid verricht! Heel veel werk is verricht door Dirk van Reenen, Ronald Bruinen 
en Jim Lijten. Als bestuur willen we ook via dit wijkblad onze grote dank aan hen uitspre-

ken! Zodra alles hersteld is, zullen we dat op gepaste wijze met hen vieren in onze materi-
aalbeheerruimte.

Omdat de keuring van de uit te lenen materialen hierdoor vertraging heeft opgelopen en 

nog gedaan moet worden, hopen we begin september weer te beginnen met de uitleen van 
de materialen die niet gekeurd moeten worden. Voor de overige materialen zijn we wel 
weer open. Hieronder vindt u een impressie van voor, tijdens en na het herstel.

Het bestuur

Waterschade bij materiaalbeheer

En nu voorzien van bekleding

Gevuld met isolatiemateriaalHet frame voor de wanden van het kantoor

www.wijk-koningshof.nl 7

De binnenzijde van het nieuwe kantoor

En dit is het resultaat

De deuren zijn vakkundig geschilderd
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Zoals het er nu uitziet, kan Halloween doorgaan. We hebben weliswaar nog geen antwoord 
ontvangen van de gemeente, maar uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat er geen 
reden is om niet door te gaan met Halloween in het Bibberbos en met Trick-or-treat. Als er 

nog een coronagolf komt, dan kan het zijn dat we alsnog Halloween niet door kunnen laten 
gaan. Wij nemen de covid-maatregelen van dat moment in acht.

We willen ook Trick-or-treat door laten gaan. De route hiervan  is een verrassing. Ook daar 

worden de covid-maatregelen in acht genomen die op dat moment gelden. Voor Trick-or-
treat kan je op geven via trickortreat@bibberbos.nl. Dit is voor kinderen van 2 jaar tot en 

met 8 jaar. We hebben twee ritten. De eerste rit is van 17:00 tot ongeveer 18:00 uur en de 
tweede rit is van 19:00 tot 20:00 uur. De start is bij de ingang van het sportcomplex van Het 

Baken. Daar komt de griezelexpress jullie dan ophalen.

Dit jaar moet je ook opgeven voor de griezeltocht en dit kan via https://www.bibberbos.nl/
reserveren.

Voor beide activiteiten (Halloween en Trick-or-treat) kan je vanaf 1 oktober tot 24 oktober 

tot 24:00 uur opgeven. Als je je vergeet op te geven, dan hebben we helaas geen plek voor 
je. We hopen jullie te zien bij de Trick-or-treat op donderdag 28 oktober of bij de Halloween

-griezeltocht op zaterdag 30 oktober. Kom maar op als je durft!

De opperheksen

Halloween en Trick-or-treat in 2021

Laten we hopen dat Halloween dit jaar net zo mooi wordt als in 2019
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Laatste fase 7 & 8 van de herinrichting

Vanuit de werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu is er recent weer een gesprek geweest met 
de gemeente over de herinrichting van fase 7 en 8 inclusief het parkeerterrein van Het Ba-
ken. In eerdere gesprekken met tekeningen kwam naar voren dat een groenstrook bij het Ba-

ken opgeofferd zou worden voor inzameling van afval. De werkgroep had daar haar beden-
kingen over en had daarna zelf een alternatief opgesteld, inclusief tekening. Het is verheu-

gend dat dit alternatieve voorstel nagenoeg helemaal door de gemeente is overgenomen 

In hetzelfde gesprek kwam ook een tekening naar voren van de herindeling van de Bergse 
Maas. Door bredere parkeerplaatsen en meer groenstroken op bestaande parkeerplaatsen 

elders in de wijk, zouden er ook in de Bergse Maas parkeerplaatsen moeten komen. Eer-
der was hierover ook al een gesprek geweest tussen de gemeente en een aantal bewoners 

van de Bergse Maas. Zowel deze bewoners als de werkgroep waren het met de herinde-
ling van de Bergse Maas niet eens met de gemeente. De bewoners hebben toen een hand-
tekeningactie gehouden. Alle bewoners van het lange stuk van de Bergse Maas, waar de 

parkeerplaatsen zouden komen, wilden daar geen parkeerplaatsen. Na verder overleg met 
de gemeente komen er geen parkeerplaatsen in de Bergse Maas en worden de opstel-

plaatsen van de containers van de bewoners verplaatst naar de overzijde van de straat. 

Zowel deze nieuwe indeling van de Bergse Maas als de eerder voorgestelde indeling door 
de werkgroep rondom het Baken en het daarbij behorende parkeerterrein, is dus nagenoeg 

overgenomen door de gemeente. In het derde kwartaal van 2021 zal dit door de gemeente 
worden voorgelegd aan alle bewoners van fase 7 & 8.

Over de toestemming van de provincie om te mogen starten met de herinrichting naar aan-

leiding van de beschermde vleermuizen, is op dit moment niets te melden. Daarmee is nog 
onduidelijk wanneer de werkzaamheden zullen beginnen.

Werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu
Peter Huegen

PS. De gemeente Westland heeft een mogelijke oplossing bedacht door vleermuiskasten 

op hoge palen te plaatsen; zie de onderstaande foto.

Zou dit een oplossing kunnen zijn voor de vleermuizenproblematiek in 
Koningshof?
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Met ingang van het nieuwe schooljaar is de Tweemaster verhuisd van onze wijk naar 
Ackerswoude, waar een geheel nieuw schoolcomplex is gebouwd. Dit betekent dat er ruim-
te is ontstaan op het scholencomplex in Koningshof. Ook is bekend dat het deel van de 

Casaschool dat nu in onze wijk gehuisvest is te zijner tijd zal vertrekken naar Pijnacker-
Noord, waar zij een nieuw scholencomplex krijgen.

Ons college heeft zich de afge-

lopen tijd gebogen over de 
vraag welke bestemming ons 

scholencomplex dient te krij-
gen, naast de Johannesschool. 

Dit heeft er in geresulteerd dat 
de Octantschool Prinsenhof 
naar onze wijk zal verhuizen. 

De Prinsenhof zit nu in Keij-
zershof, in hetzelfde gebouw 

als Oliveo Handbal en ook vlak 
bij de andere Octantschool De 

Vlinderboom. De Prinsenhof is 
een christelijke school voor 

speciaal basisonderwijs. In ve-
le opzichten wordt op de Prin-
senhof op dezelfde wijze ge-

werkt als op een reguliere school. Een verschil is bijvoorbeeld dat de klassen kleiner zijn -
ongeveer 15 leerlingen - zodat er meer persoonlijke aandacht is dan bij een reguliere 

school, waar de klassen vaak een stuk groter zijn.

De Prinsenhof verhuist in twee stappen naar onze wijk. In 2021 zal een deel naar ons 
scholencomplex verhuizen en over twee jaar volgt waarschijnlijk het resterende deel. Aan 

het scholencomplex in Koningshof zullen verschillende verbouwingen nodig zijn, maar het 
hoeft echter niet uitgebreid te worden, waardoor er geen bestemmingsplan gewijzigd hoeft 

te worden. Dat zou in de oorspronkelijke plannen voor de Casaschool wel nodig geweest 
zijn.

Het is mooi dat de gemeente een invulling heeft gevonden voor het scholencomplex, zodat 
leegstand voorkomen wordt. Ook als bewonersvereniging heten wij de Prinsenhof van har-

te welkom in onze wijk! Er is al een kennismakingsbijeenkomst geweest met de omwonen-
den die het dichtst bij ons scholencomplex wonen. Onze voorzitter Peter Huegen was daar-

bij aanwezig. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de gemeente, via onze wijkmana-
ger Peter van der Sman. In de toekomst zullen nog vele ontmoetingen volgen tussen de 

Prinsenhof en de bewonersvereniging!

Het Bestuur

Ontwikkelingen scholencomplex Koningshof

De Tweemaster is vertrokken naar Ackerswoude 
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Geen algemene ledenvergadering in 2021

Vanwege de huidige covid-19-situatie hebben we besloten ook in 2021 geen algemene le-
denvergadering te organiseren. Ten tijde van het schrijven van dit stukje - begin september -
is het onduidelijk hoe de verdere ontwikkelingen zullen gaan. Op 14 september is er (pas) 

weer een persconferentie van de regering en veel extra versoepelingen lijken niet erg waar-
schijnlijk. Daarbij speelt ook dat er op dit moment bij ons geen dringende zaken spelen . Als 

er overigens iets zou zijn, dan kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.

Daarom stellen wij voor om pas 
in de tweede helft van februari 

2022 weer een algemene leden-
vergadering te organiseren. De-

ze algemene ledenvergadering 
zal zeker doorgaan! Als het dan 
nog steeds niet mogelijk zou zijn 

om dit “fysiek” in de multifunctio-
nele ruimte van Het Baken te 

houden, dan zullen we “online” 
een algemene ledenvergadering 

organiseren. We willen en kun-
nen niet twee jaar een algemene 
ledenvergadering overslaan. In 2020 hadden wij geluk dat de algemene ledenvergadering 

al in februari was, net voordat covid-19 zich door ons gehele land verspreidde.

Omdat we nu eenmalig een algemene ledenvergadering overslaan, zullen we bij de volgen-
de algemene ledenvergadering zowel de controle over 2020 als over 2021 van de kascom-

missie bespreken. Elders in ons wijkblad kunt u lezen dat de controle over 2020 prima ver-
lopen is. Zoals ook in voorgaande jaren, had onze penningmeester Marijke Tetteroo ook in 

2020 de financiële zaken heel netjes op orde.

Verkiezing kascommissie

Normaliter wordt jaarlijks iemand van de kascommissie vervangen, namelijk het langst zit-
tende lid. Vanwege het niet doorgaan van de algemene ledenvergadering in 2021 hebben 

wij de huidige kascommissie gevraagd om in dezelfde samenstelling ook de financiën over 
2021 te controleren. De kascommissie heeft hiermee ingestemd.

Materiaalbeheer in september weer geopend

Zoals u elders in dit wijkblad kunt lezen, is na maanden van hard werken door vele vrijwil-

ligers ons materiaalbeheer weer geopend. Van de waterschade die op 26 april ontstaan was 
is niets meer te zien. Sterker nog, onze materiaalbeheerruimte is nog mooier dan voorheen! 
Komt u binnenkort een keertje langs om dit te bewonderen en meteen spullen te huren?

Het bestuur

Mededelingen van het bestuur

Hopelijk wordt de ALV in 2022 weer als vanouds
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Ook in dit wijkblad weer een update over ons wijktoezicht. De wijktoezichthouders hebben 
een rustige zomerperiode gehad. Vanwege vakanties zijn er weken geweest waarin niet zo 
veel rondes konden worden ingepland, maar desondanks heeft er elke week meer dan 

eens een koppel van toezichthouders gelopen. Vaak was het rustig op straat, was het aan-
genaam weer en was het dus prettig om een stuk door onze wijk te wandelen. We kunnen 

overigens nog wel een paar extra toezichthouders gebruiken om daarmee de kans te verg-
roten dat er meerdere rondes per week gepland kunnen worden. Als u denkt: "Is dat wel 

iets voor mij?", loopt u dan een keer vrijblijvend met ons mee?

Wat een paar keer is opgevallen, is dat er zwerfafval werd aangetroffen bij de papiercontai-
ner. Niet alleen papier dat buiten de container ligt maar ook plastic, piepschuim en ander 

afval vonden wij. Dat is jammer, want het oogt erg rommelig en ik moet er niet aan denken 
dat dit een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor de toestemming die we als bewoners-
vereniging hebben om de container op de parkeerplaats te hebben staan. De vergoeding 

voor het oud papier vormt immers een belangrijk deel van de inkomsten van de vereniging. 
Dit geldt ook voor de ouderraden van de scholen en voor de Tafeltennisvereniging Pijnac-

ker, die ook meehelpen.

Verder wil ik nog even kort benoemen dat ik recentelijk te horen heb gekregen dat er de 
laatste tijd 's avonds laat en 's nachts overlast is van jongeren die zich ophouden op het 

schoolplein. Het gaat om geluidsoverlast en afval dat wordt achtergelaten. De wijktoezicht-
houders zijn al enige tijd geleden door de politie gevraagd om door te geven hoeveel jon-

geren we 's avonds op het schoolplein zien. Inmiddels geven we dit niet meer standaard 
door. Wat we nog wel doen als we jongeren op het plein of bij de sporthal aantreffen (wat 
overigens lang niet altijd het geval is), is gedag zeggen en vragen of ze het gezellig en 

netjes willen houden. Als bewonersvereniging hebben wij contact over deze situatie met 
omwonenden, gemeente en de wijkagenten.

Ik wens u een veilige herfst. Denkt u eraan dat het weer vroeger donker gaat worden en u 

er dus verstandig aan doet om uw huis voldoende en op tijd te verlichten?

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

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 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.

Meldpunt leefomgeving
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Op 22 augustus jl. was er een buurtfeest met de bewoners van Eikenduinen, Hogenburg en 
van een aantal aangrenzende huizen. Na een lange coronaperiode met weinig 
“buurtcontacten” leek het ons een goed idee het buurtfeest weer eens te organiseren. Dit 

keer op een eenvoudiger manier dan dat we gewend waren. Dus geen gehuurde tent en 
geen maaltijd aan lange tafels, maar ongecompliceerd, met alleen de vraag: ”Neem je ei-

gen drankje en borrelhapje mee, en als je wilt zitten je eigen stoel”. Iemand had nog een 
partytent om als schuilplaats te gebruiken bij een eventueel regenbuitje. Wanneer het heel 

erg zou gaan regenen, dan schoof het feestje door naar de week erna. Maar we wilden dat 
pas op het laatste moment beslissen!

De plek waar het allemaal ging gebeuren was de speelplaats op de Eikenduinen. Op de 

bewuste zondag viel de regen met bakken uit de hemel, maar een kwartier voor aanvang 
kwam de zon tevoorschijn en dachten we: ”We gaan ervoor, we hangen de vlaggetjes op 
en we zien wel”. Op de afgesproken tijd kwamen de buurtgenoten uit hun huizen met een 

glaasje, een hapje en sommigen met een stoel en allemaal met een vrolijke lach op hun 
gezicht en hebben we een aantal uurtjes, zonder regen, van elkaar kunnen genieten. En 

toen het tijd was om op te stappen vielen de eerste druppels al weer naar beneden. Het 
buurtfeest is voor herhaling vatbaar, waar iedereen het mee eens was!

Lieke Boere

Buurtfeest op 22 augustus
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In het voorjaarsnummer van ons wijkblad beloofde ik u in het volgende nummer terug te ko-
men op onze financiële stand van zaken in 2020. Door de coronacrisis kon de driekoppige 
kascommissie begin van het jaar niet in actie komen om de financiën te controleren. Ten 

tijde van de controle waren de coronamaatregelen zodanig aangescherpt dat er nog maar 
één persoon op bezoek mocht komen. Dit was te weinig en dus geen optie. We moesten 

daarom de controle uitstellen, zelfs tot na de publicatie van de zomereditie van ons wijk-
blad.

In juni werden de coronamaatregelen verzacht en kon de kascommissie, bestaande uit 

Gerard Meijer, Piet Hoogland en Gert Dirkse, haar controlewerkzaamheden oppakken. De 
financiële stand van zaken over 2020 werd in orde bevonden en in het opgestelde rapport 

beveelt de Kascommissie de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan het bestuur décharge 
te verlenen. Décharge verlenen houdt in dat de ALV akkoord gaat met het gevoerde finan-
ciële beleid in 2020. Bij deze wil ik de kascommissie hartelijk bedanken voor de verrichte 

werkzaamheden.

De afsluitende handeling voor het begrotingsjaar 2020 - namelijk de goedkeuring door de 
leden van de bewonersvereniging - moet dus nog in de ALV aan de orde komen. Elders in 

dit wijkblad kunt u lezen dat wij voorstellen in 2021 geen ALV te organiseren en dit pas 
weer in februari 2022 te doen.

In het voorjaarsnummer had ik u al gemeld dat de vereniging nog steeds financieel gezond 

is. Deze belofte kan ik nu aantonen met cijfers. Door de coronamaatregelen in 2020 zijn er 
weinig activiteiten georganiseerd (o.a. Halloween en Trick-or-treat konden niet doorgaan). 

Daardoor is er een hoog positief saldo van € 3.516,21 gerealiseerd. Van dit bedrag is   
€ 1.000,- toegevoegd aan de rekening “Voorziening wijkfeest 2023”. Het saldo daarvan be-

draagt nu € 3.000,- . Ik had liever een lager, maar uiteraard wel positief, saldo gezien voor 
2020 en dat meer wijkactiviteiten mogelijk geweest zouden zijn. Hetzelfde zal gelden voor 
2021, waarin ook maar weinig activiteiten mogelijk zijn. Laten we hopen dat we in het vol-

gende jaar 2022 wel weer veel kunnen organiseren!

Marijke Tetteroo

Financieel overzicht 2020 (vervolg)

Onze kas zit lekker vol Met dank aan onze strenge penningmeester
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Ook in 2021 hebben veel huishoudens de contributie betaald, waarvoor dank! Ons leden-
aantal is per begin september 670. Dit is maar een klein beetje minder dan in voorgaande 
jaren, waarbij het ledenaantal rond de 700 lag. Door covid-19 kunnen wij, net zoals vorig 

jaar, ook in dit jaar minder activiteiten organiseren. Toch blijft iedereen ons trouw steunen, 
waarvoor wij u hartelijk bedanken! Van onze vaste leden heeft vrijwel iedereen in 2021 de 

contributie overgemaakt. Wij zijn er erg blij mee dat u ons blijft steunen door in grote geta-
len de contributie te betalen. Meer dan twee derde van de huishoudens in de wijk is lid van 

onze bewonersvereniging, wat een heel mooi percentage is!

Ook dit jaar zien wij dat het betalingsgedrag van de contributie verschilt tussen huiseigena-
ren en huurders. Het is verheugend dat bijzonder veel huiseigenaren lid zijn van onze be-

wonersvereniging. Bij huurhuizen is dat minder het geval. Wij willen graag nog een keer on-
der de aandacht brengen dat de bewonersvereniging de belangen van alle inwoners van 
de wijk behartigt, waarbij we geen onderscheid maken tussen koop- en huurhuizen. 

Marit de Boer

Ondanks covid-19 een mooi ledenaantal in 2021

Het nieuwe licht

Is het u ook opgevallen dat we in onze wijk nieuwe 
lantaarnpalen met energiezuinige LED-armaturen 
hebben gekregen? Mooi hè, alleen een beetje 

jammer van de oude verfomfaaide bordjes.
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De gemeente maakt werk van de speelplekken in de gemeente en heeft een 
“Speelruimteplan 2019-2022” opgesteld; zie https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-
regelen/sport-cultuur-en-recreatie/speeltoestellen-plaatsen-in-de-openbare-ruimte/32653. 

Het doel van dit speelruimteplan is om voldoende speelruimte te maken en te houden. Om-
dat de gemeente probeert de speelruimte zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de be-

hoefte van de kinderen worden buurtbewoners en in het bijzonder kinderen actief betrok-
ken bij de inrichting van speelplekken.

In dit speelruimteplan komt ook Koningshof aan bod. Hierbij gaat het om de volgende ze-

ven speelplekken in onze wijk: Bergse Maas/Grevelingen, Eem, Zuiderstraat, Geerbron, 
Kleinhof, Kraaienburg en Lozerlaan. Op de volgende wijze zijn de betrokken inwoners en 

kinderen betrokken bij de vernieuwing van deze speelplekken, waarbij de onderstaande in-
formatie van medio augustus is.

Kleinhof, Kraaienburg en Lozerlaan

Met het oog op de beschikbare budgetten én 

omdat deze drie speelplekken zeer dicht bij 
elkaar liggen, is in het Speelruimteplan de 
wens uitgesproken om één van deze speel-

plekken op te heffen. Dan kunnen de beide 
andere speelplekken met speeltoestellen 

met meer speelwaarden worden ingericht.

De gemeente wil eerst weten hoe de bewo-

ners hierover denken en heeft een enquête 
uitgezet in de directe omgeving van deze drie 

speelplekken (ruim 200 woningen) waarin be-
woners hun mening konden geven. Tot 

10 september kon men antwoorden indienen.

De belangrijkste vraag hierbij is dus of omwonenden toch alle drie speelplekken willen be-
houden of dat ze zich erin kunnen vinden om één speelplek op te heffen en als groenvoor-

ziening in te richten. Daarbij kon ook aangegeven worden welke speelplek naar hun 

Vernieuwing van speelplekken in Koningshof

Speelplaats Kleinhof

Speelplaats Loozerlaan

Speelplaats Kraaienburg
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mening kan worden opgeheven. Op basis van de resultaten van de enquête bepaalt de ge-
meente de vervolgaanpak. De keuze van de nieuwe speeltoestellen wordt dan sowieso ge-

baseerd op de voorkeuren van de omwonende kinderen. 

Bergse Maas/Grevelingen en Eem

De herinrichting van deze twee speelplekken loopt mee met de herinrichting van de laatste 
herinrichtingsfase van Koningshof. Voor de inrichting van beide speelplekken heeft de ge-

meente vorig jaar al een inloop voor de kinderen en omwonenden gehouden. De nieuwe 
inrichting van de speelplekken, gebaseerd op de voorkeuren die bij deze inloop zijn uitge-

sproken, is opgenomen in het ontwerp voor de herinrichting. Zodra groen licht is ontvangen 
van de Omgevingsdienst Haaglanden (i.v.m. de vleermuizen) kan de verdere uitvoering 

plaatsvinden.

Zuiderstraat

Omdat uitsluitend bewoners van de Zuiderstraat bij de vernieuwing van de speelplek zijn 
betrokken, gaat de gemeente binnenkort (in september) in gesprek met een groepje bewo-
ners om te horen wat hun ideeën hier over zijn. Deze personen zijn inmiddels al benaderd.

Geerbron

Nadat de aanpak van de speelplekken aan de Zuiderstraat en Kleinhof/Kraaienburg/

Lozerlaan wat verder gevorderd is en de gemeente een beeld heeft van de inrichting van 
deze speelplekken, gaat de gemeente aan de slag met de speelplek aan de Geerbron. Bij 

de vernieuwing van deze speelplek worden de kinderen en bewoners betrokken van het 
omliggende buurtje van ruim 100 woningen. De gemeente verwachten dit in het vierde 

kwartaal van 2021 te kunnen oppakken.

Kortom, in onze wijk staat het nodige te gebeuren met de speelplekken. Al onze speelplek-
ken zien er nu al prachtig uit en wij hopen dat ze na de vernieuwing minstens zo mooi zul-

len zijn!

Het Bestuur

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

Op 10 september jl.. hebben twee bewoners het initiatief genomen voor een nieuwe AED 
aan het einde van de Delflanddreef. De gemeente heeft subsidie toegezegd. Er wordt nu 

geïnventariseerd of en hoeveel bewoners uit de buurt willen bijdragen aan de rest van de 
kosten.

AED’s in en om Koningshof
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Ook in 2021 een vrijwilligerscadeau

Jaarlijks willen wij onze vrijwilligers bedanken voor de inzet voor de bewonersvereniging 
Koningshof. Ook in dit bijzondere covid-19 jaar is dat niet anders. Hierdoor organiseren wij 
(helaas) in 2021 minder activiteiten, maar nog steeds zijn er gelukkig nog veel vrijwilligers 

actief. Denk bijvoorbeeld aan iedereen die de afgelopen maanden geholpen heeft bij het 
vernieuwen van onze materiaalbeheerruimte na de waterschade. En aan onze vrijwilligers 

voor het openen, stapelen en sluiten van onze oud-papiercontainer op het parkeerterrein 
van Het Baken. Jaarlijks hebben wij 120 dagen papiercontainerdienst.

Door de huidige covid-19-maatregelen is een vrijwilligersavond ook dit jaar niet mogelijk. Bij 

een vrijwilligersavond is het namelijk erg lastig om anderhalve meter afstand te houden. 
Daarom hebben we besloten onze vrijwilligers dit jaar net zo te bedanken als in 2020. Onze 

vrijwilligers krijgen een cadeaubon van € 20,- aangeboden, waarbij een keuze gemaakt 
mag worden uit viswaren van Burger’s Fish (woensdag op parkeerterrein van Het Baken) of 
bloemen van Elzes Bloemen Boutique (vrijdag en zaterdag op parkeerterrein van Het Ba-

ken). In september zal aan onze vrijwilligers gevraagd worden of zij een bloemen- of visca-
deaubon willen hebben. En laten we hopen dat wij in 2022 weer een ‘gewone’ vrijwilligers-

avond kunnen organiseren!

Het bestuur

Een visje of een bloemetje voor onze vrijwilligers

Iedere woensdagavond wordt er van 19:00-20:30 uur recreatief gevolleybald in Het Baken, 
waarbij het speelplezier voorop staat. Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe deelnemers, 
omdat een aantal deelnemers om diverse redenen gestopt is. Omdat wij dit al tientallen ja-

ren doen willen we er graag mee doorgaan. De contributie bedraagt € 100,- per jaar voor 
meer dan veertig speelavonden. Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar: 

secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Interesse in volleyballen in Het Baken?
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Op vrijdag 10 september is er weer veel afval opgeruimd, tijdens de opschoonactie. De 
kinderen zochten goed tussen de bosjes en onder de blaadjes. De kinderen van de Johan-
nesschool en van de Casaschool gingen samen in onze wijk op pad! Samen staan wij voor 

schoon.

Op het plein lag alles klaar dankzij Peter van der 
Sman, onze wijkmanager, de gemeente Pijnacker-

Nootdorp en Tarek Gallab, van stichting Jeugd-, en 
Jongerenwerk. Alle kinderen kregen een hesje aan en 

tuinhandschoenen. De handschoenen kregen de kin-
deren vandaag ook mee naar huis. Ilona Jense, onze 

wethouder gaf het startsein!

Met prikkers en zakken gingen ze de wijk in. De juffen 
én de wethouder, Ilona Jense, hielpen ook mee! Sa-

men gingen zij op zoek naar afval! Met een aanhanger 
vol afval ging de gemeente weer weg! Als dank kregen 
de kinderen Doppers, zodat wij minder PMD-afval ver-

bruiken. 

Marcella van der Sluis
Leerkracht groep 1/2B en onderbouwcoördinator

Opschoonactie in Koningshof

We mogen best trots zijn op onze leerlingen die alle troep van ons oprapen

Een hesje, tuinhandschoenen en een 
versnapering stonden klaar
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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 hebben wij er verder geen 
bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveegbedrijf ‘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

Materiaalbeheer is tijdelijk gesloten door waterschade. Raadpleeg onze website voor da-
tum van heropening.

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).

Uitleen

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




