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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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Ik heb honger!

Ik vraag me af of de jeugd wel weet waar onze groente en fruit vandaan komt. Je hoort de 
verhalen, dat ze zeggen: “Die komen uit de winkel!” Toen ik zelf op school zat, had ik een 
schooltuintje. Aardappelen en groente werden er gekweekt en aan de bomen hing het fruit. 
U zult misschien denken: “Waar gaat dit over?” Toen ik met een groep schoolkinderen door 
de wijk Koningshof liep voor de “Opschoonactie”, zei één van de kinderen: “Ik heb honger”, 
maar bedoelde natuurlijk: “Ik heb trek”. Toen we 
bij het parkeerterrein van het Baken kwamen, 
zag ik op de hoek van de Rivierenlaan en het 
parkeerterrein een boom gele mirabelpruimen en 
plukte er wat van. Terug bij de kinderen gaf ik het 
meisje een pruim en zei: “Eet die maar op want 
je had toch honger?”. De kinderen vertrouwden 
het niet en ik moest eerst zelf een pruim opeten. 
Nadat de kinderen dat toch ook hadden ge-
proefd, was hun antwoord: “Wat lekker zoet zijn 
die en waar komen die vandaan?”

In onze wijk staan op diverse plekken pruimenbomen, tamme kastanjes, bramen, bessen, 
enz., maar mag je die plukken? In Artikel 314 Wetboek van Strafrecht staat dat: “Hij die ge-
plukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na 
de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwer-
pen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt schuldig bevonden aan stroperij, gestraft met ge-
vangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.” Bij na-
vraag geeft de gemeente aan dat als zij bewust fruitbomen in woonwijken heeft gezet, zij 

niet (actief) gaat handhaven op het plukken voor 
kleinschalig eigen gebruik. Het is altijd leuk om 
bijvoorbeeld met uw kinderen pruimen in de wijk 
te plukken en er jam van te maken.

Met de herinrichting van Koningshof voor de laat-
ste fase 7&8 hebben we als vereniging de ge-
meente voorgesteld om op geen overlast gevende 
plaatsen in de wijk, fruitbomen en struiken aan te 
planten. De gemeente vindt dit een goed idee en 
zal met een voorstel komen. 

Over fase 7&8 van de herinrichting en de ophoging is nog niet veel te melden. Heel iets an-
ders, de opschoonactie met de schoolkinderen was dus wel doorgegaan. Bij Trick-or-treat is 
er weer met het treintje vol met de allerkleinsten door de wijk gereden. Het hele Peizerdiep 
deed daaraan mee! Halloween met meer dan 250 deelnemers is weer een groot succes ge-
weest. Over de speelplekken in de wijk is met de gemeente overlegd en krijgen omwonenden 
nog de gelegenheid om favoriete speeltoestellen te kiezen. Ons materiaalbeheer is weer 
open na de grote waterschade van eind april. Door onze vrijwilligers is heel veel werk verricht 
om alles te herstellen. Kortom, ook in dit wijkblad is er weer genoeg om te lezen!

Peter Huegen
Voorzitter

Lekker om jam van te maken

Volop pruimen in onze wijk
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Vanwege covid-19 was het in 2021 niet mogelijk om een algemene ledenvergadering (ALV)
te organiseren. Omdat onze algemene ledenvergadering altijd in de tweede helft van 
februari wordt gehouden waren we in 2020 gelukkig nog net op tijd. Er was toen nog geen 

sprake van covid-19-beperkingen.

Wij hopen dat de covid-19-situatie het in 2022 weer toelaat om een ‘fysieke’ ALV te 
houden, in de multifunctionele ruimte van Het Baken. Uiteraard houden we ons aan de dan 

geldende covid-19-maatregelen. Een mondkapje en een QR-code bij binnenkomst zal dan 
waarschijnlijk ook nodig zijn.

Onze algemene ledenvergadering in 2022 zal op 24 februari van 20:00-21:30 uur 

gehouden worden, bij voorkeur in Het Baken. Indien het niet mogelijk is om in februari de 
algemene ledenvergadering fysiek te houden, zullen we deze online organiseren. Wilt u de 

ALV bijwonen, al dan niet online, dient u zich uiterlijk 17 februari aan te melden via een e-
mail naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. U ontvangt dan een bevestiging van deelname.

De algemene ledenvergadering zal in 2022 

hoe dan ook doorgaan. Zo willen we u onze 
financiële overzichten van 2020 en 2021 

presenteren, inclusief de bijbehorende 
verslagen van de kascommissie. Daar willen 
we niet nog langer mee wachten.

De kascommissie voor het boekjaar 2020 
zal ook de financiën voor 2021 controleren. 
Normaliter wordt ieder jaar één van de drie 

kascommissieleden vervangen, maar van-
wege de covid-19-situatie hebben we, bij hoge uitzondering, de kascommissie gevraagd of ze 

in dezelfde samenstelling de financiën nog een keer willen controleren. Dit heeft de 
kascommissie toegezegd.

Eén week voor de ALV zullen de financiële stukken naar de deelnemers worden gestuurd. 

Personen die de algemene ledenvergadering niet zullen bijwonen maar wel de financiële 
stukken willen ontvangen, kunnen deze opvragen bij secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Wat onze activiteiten in 2021 betreft, is het duidelijk dat 2021, net zoals 2020, een bijzonder 

verenigingsjaar is. Zo waren veel activiteiten niet mogelijk. Door enorme water-overlast in de 
parkeergarage van Het Baken op 26 april jl. was er grote schade aan onze materiaal-
beheerruimte. Ons hele kantoor moest vernieuwd worden. Veel vrijwilligers zijn maanden 

bezig geweest met het herstel, waarvoor onze grote dank! Hierdoor is ons materiaalbeheer 
lange tijd gesloten geweest, maar is nu weer open. Halloween en Trick-or-Treat konden dit 

jaar gelukkig wel doorgaan en zijn beide zeer geslaagd! Evenals in 2020 is er in 2021 geen 
vrijwilligersavond georganiseerd. In plaats hiervan zijn cadeaubonnen voor bloemen of vis 

uitgedeeld aan onze vrijwilligers. Deze cadeaubonnen kunnen bij de vis- en bloemenkraam 
op het parkeerterrein van Het Baken, die beide in ons wijkblad adverteren, worden besteed.

Het bestuur

Algemene Ledenvergadering op 24 februari; 
fysiek of online

Algemene ledenvergadering in 2020
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Uitnodiging

voor de Algemene Ledenvergadering van de

Bewonersvereniging Koningshof

op donderdag 24 februari 2022

om 20.00 uur in Het Baken

1. Opening (om 20:00 uur)

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2020 
Dit verslag staat op de website (www.wijk-koningshof.nl).

3. Financieel verslag over 2020 en over 2021
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
Marijke Tetteroo (penningmeester) treedt af en is herkiesbaar. Kandi-

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

6. Begroting voor 2022

7. Vaststellen contributie 2022
Het voorstel is de contributie niet te verhogen. In 2022 bedraagt de 
contributie dan € 10,- per jaar.

8. Toelichting werkzaamheden werkgroepen
(wijkontwikkeling, wijktoezicht, wijkcontact, redactie, materiaalbeheer, 

jeugd, sport en spel, website, woningen) De belangrijkste activiteiten 
zullen toegelicht worden en er is gelegenheid om vragen te stellen.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Vanaf 21.15 uur: presentatie over een nader te bepalen onderwerp.

Vanaf 22.00: informele borrel in het café in Het Baken.
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In vorige edities van dit wijkblad heeft u kunnen lezen dat er op 26 april forse waterschade 
was ontstaan in onze materiaalbeheerruimte in Het Baken. De schade was veroorzaakt 
door een gesprongen waterleiding aan het begin van de Rivierenlaan. Met een groot aantal 

vrijwilligers is in de afgelopen tijd het kantoor bijna totaal afgebroken en opnieuw opge-
bouwd. Er is in de afgelopen maanden ongeveer 400 uur werk verricht om onze materiaal-

beheerruimte weer op te knappen! Het kantoor is volledig vernieuwd, met onder andere 
een nieuwe vloer en een geheel vernieuwde wand inclusief schuifdeur.

Heel veel werk is verricht door Dirk van Reenen, Ronald Bruinen en Jim Lijten, maar ook 

door de andere mannen van materiaalbeheer. Als bestuur willen we onze grote dank aan 
hen uitspreken! Op gepaste wijze zullen we dat met hen een keer vieren in onze materiaal-

beheerruimte.

Het bestuur

Materiaalbeheerruimte volledig vernieuwd

Het geheel vernieuwde kantoor met schuifdeur

En zo ziet het vernieuwde kantoor er van binnen uit
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Op zaterdag 30 oktober om 9 uur ‘s ochtends 

waren wij begonnen om het Hoofbos om te 
dopen tot het Bibberbos. Het was jammer dat 

het overdag regende, wat niet prettig was bij 
het opbouwen. Gelukkig was het ’s avonds 

weer droog en konden alle bezoekers 
griezelen zonder nat te worden.

Om 7 uur ‘s avonds stond de eerste groep al te 

wachten om het Bibberbos te betreden. Ook 
de griezels stonden al ongeduldig op hun plek 
te wachten om iedereen te laten schrikken, wat 

bij sommigen ook aardig is gelukt! Zelfs de 
politie is niet gespaard gebleven en had de 

schrik er aardig inzitten. Hoewel je je dit jaar 
voor het eerst vooraf moest inschrijven zijn er 

veel bezoekers geweest. Het inschrijven is 
door de meeste bezoekers en ook door ons 

erg positief ervaren. De bezoekers hoefden nu 
minder lang te wachten voordat het Bibberbos 
werd betreden. Daarom zullen we in de 

toekomst het vooraf inschrijven blijven doen. Houd daarom het wijkblad, Facebook 
(Bibberbos) of onze website (www.bibberbos.nl) goed in de gaten wanneer wij volgend jaar 

Halloween organiseren.

Halloween 

Tot slot willen wij in een willekeurige volgorde 
de personen en bedrijven bedanken, zonder 

wie wij geen griezeltocht door ons geweldige 
Bibberbos hadden kunnen aanbieden: 

 De wijkbewoners die ook dit jaar weer elek-

triciteit geleverd hebben.

 School De Prinsenhof.

 NLdrukwerk.nl.

 Politie Pijnacker-Nootdorp.

 De vrijwilligers van de opbouw.

 Bibberbos catering.

 El Corazon Safety.

 Onze hoofdsponsor de Bewonersvereni-

ging Koningshof.

 En natuurlijk niet te vergeten al onze grie-

zels!
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We hopen jullie volgend jaar weer in het Bibberbos te mogen ontvangen. De griezels staan 
nu al te trappelen!

Met griezelige groeten, 
De Opperheksen en Oppergriezels.
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Lieve griezelvriendjes en vriendinnetjes, op donderdag 28 oktober reed na twee jaar einde-
lijk weer de Griezelexpress, die ook dit jaar weer helemaal vol zat. En ook dit jaar zijn er 
weer twee kinderen verkozen tot best geklede griezel van het jaar. Ook waren er weer twee 

rondes: één van 17:00-18:00 uur en 
één van 19:00-20:00 uur. Dit jaar had 

de Griezelexpress maar één stop: op 
het Peizerdiep aan de kant van de Ri-

vierenlaan. Er waren veel huizen ver-
sierd en de bewoners hadden hun best 

gedaan om er heel griezelig uit te zien. 
De kinderen hebben voor het komende 
half jaar genoeg snoep gekregen. Be-

dankt hiervoor bewoners van het Pei-
zerdiep!

We hopen volgend jaar weer de Griezelexpress 

te kunnen laten rijden. Houd daarom het wijkblad 
in de gaten, of kijk op onze website 
www.bibberbos.nl of op onze Facebook-pagina 

“Bibberbos”. Daar kunnen jullie vinden hoe en 
wanneer je je kan opgeven.

Griezelige groetjes, 
De Opperheksen

Een van de beste geklede griezels

Trick-or-treat

In de Griezelexpress was het gezellig

Trick-or-Treat op het Peizerdiep
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PS. We hebben ook reacties ontvangen over Halloween en van ouders waarvan de kin-
deren zijn mee geweest met de Griezelexpress; waarvan we hieronder twee hebben ge-
plaatst.

Hallo grote opperheks,

Super dank je wel voor de fantastische avond. Ypke en Imme hebben genoten! Vol verha-
len kwamen ze terug en vanochtend vol trots hun mandjes met snoep zitten bekijken. Het 

was erg geslaagd!

Groetjes, Lizet

Hallo opperheksen,

Gisteren heeft mijn dochter Zoë bij jullie meegedaan met Halloween. Ze heeft het heel erg 
naar haar zin gehad. Bedankt daarvoor! Ik kon er zelf niet bij zijn, maar wat ik heb gezien 

op de filmpjes zag er echt super leuk uit. Nogmaals dank jullie wel!

Groetjes, Melanie

Groepsfoto Trick-or-treat
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Herinrichting Koningshof: de laatste fase (7&8)

Op 14 oktober jl. heeft de gemeente de 
betrokken bewoners in onze wijk als 
volgt per e-mail geïnformeerd:

Eerder heeft u kunnen lezen dat de ge-
meente verplicht is om aan de natuur-
wet te voldoen. Na een onderzoek 

waarbij bijzondere vleermuissoorten in 
Koningshof werden aangetroffen, heeft 

de gemeente een aanvullend onder-
zoek laten uitvoeren. Dit onderzoek was 

nodig om met de herinrichtingsplannen 
aan de natuurwet te voldoen. De uit-
komsten van dit onderzoek liggen al 

enige tijd ter beoordeling bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). Pas na goedkeuring 
kunnen de herinrichtingsplannen worden voortgezet.

Hoe verder?

De voorbereidingswerkzaamheden staan nu stil in afwachting van de beoordeling van de 

ODH. Het goede nieuws is dat de ODH de aanvraag in behandeling heeft genomen. Na 
een positieve beoordeling van het ODH zal het aangepaste ontwerp door de gemeente aan 
de bewoners en de vereniging worden gepresenteerd. Vervolgens zal in overleg met de 

uitvoerende partijen, zoals de aannemer en de nutsbedrijven een planning opgesteld wor-
den. Deze planning en meer informatie over de uitvoering zal de gemeente met de bewo-

ners en de vereniging delen tijdens een bewonersavond. 

Het Bestuur

De Bergse Maas is behoorlijk verzakt

Iedere woensdagavond van 19:00-20:30 uur wordt er niet alleen recreatief badminton ge-
speeld maar wordt er ook recreatief gevolleybald in Het Baken. Ook hierbij staat het speel-
plezier voorop. Ook de volleyballers zijn dringend op zoek naar nieuwe deelnemers, omdat 

een aantal deelnemers om diverse redenen 
gestopt is. Omdat de volleyballers dit al 

tientallen jaren doen willen ze er graag 
mee doorgaan. De contributie is hetzelfde 

als voor de badmintonspelers en bedraagt 
dus € 100,- per jaar voor meer dan veertig 

speelavonden. U kunt het ook een keer 
proberen door een keer gratis mee te spe-
len. Heeft u interesse? Stuur dan een e-

mail naar: secretariaat@wijk-koningshof.nl.
Volleybalspelers in actie

Volleybalspelers gezocht
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Op uitnodiging van de gemeente heeft de werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu, naar 
aanleiding van een enquête onder de bewoners over het vernieuwen van speelplekken in 
Koningshof, een plan van aanpak besproken met de gemeente. Het ging voornamelijk over 

de speelplaatsen Kleinhof, Kraaienburg en Lozerlaan. In het herfstnummer 2021 van dit 
blad heeft u kunnen lezen dat de gemeente door minder budget mogelijk één van de drie 

speelplaatsen zou moeten verwijderen. 

Omdat de respons op de enquête matig was, 
slechts 20% had op de toch makkelijke vragen 

gereageerd, en de weinige antwoorden ook nog 
eens heel divers waren, wilde de gemeente met 

de bewonersvereniging hierover een overleg. 

De drie speelplekken zijn voor verschillende 
leeftijden ingericht. Omdat uit de enquête een 

lichte voorkeur bleek voor opheffing van de 
speelplaats Kleinhof, had Paul van Winden van de 
werkgroep een tekening gemaakt voor behoud in 

aangepaste vorm. In het gesprek kwam naar 
voren dat het speeltoestel van het Kleinhof nog 

niet zo slecht is. Het zou nog wel tien jaar 
meekunnen waardoor het niet noodzakelijk is om 

deze speeltuin voor de kleintjes op te heffen. Wel 
was het 
verzoek van ons om de speelplek wat gezelliger te 

maken en voorzieningen te treffen om te 
voorkomen dat kleine kinderen niet makkelijk de 

weg oprennen door bijvoorbeeld een haagje en 
een grote boom te plaatsen. De gemeente heeft 

de haag toegezegd. Voor de boom moet eerst nog 
een onderzoek plaatsvinden naar de ligging van 

kabels en leidingen.

De speeltoestellen en de inrichting van de speel-
plaatsjes aan de Kraaienburg en Lozerlaan 
moeten 

wel op de schop. Om duidelijk te krijgen welke 
speeltoestellen gewenst zijn gaat de gemeente in 

overleg met de buurtbewoners. De gemeente zal 
mogelijk een grote tent ter plaatse neerzetten met 

voorbeelden van speeltoestellen waarbij de bewo-
ners en zeker de kinderen zullen worden ge-

vraagd welke men graag wil hebben. Wanneer de 
gemeente dit gaat doen is nog niet bekend, maar 
we hebben gezegd dat een prima idee te vinden.

Vernieuwing van speelplekken in Koningshof

Speelplek Kraaienburg 

Het speeltoestel aan de Kleinhof zou nog 
wel een jaar of tien meekunnen

Speelplek Lozerlaan 
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Ook is nog even gesproken over de speelplek aan de Geerbron waar maar één toestel 
staat. Voor de veiligheid en een beter gezicht gaat de gemeente daar kunstgras aanbren-

gen en mogelijk een haagje. De speelplaatsen aan de Zuiderstraat en Bergse Maas zullen 
eveneens worden vernieuwd. Voor de locatie Zuiderstraat is de gemeente in gesprek met 

de directe omgeving. Via inspraak zal ook hier worden gekozen voor nieuwe speeltoestel-
len. De speelplek aan de Bergse Maas moet wachten op de ophoging van de straat in 

fase 7 & 8 van de herinrichting.

Naar aanleiding van het overleg dat in het vorige stuk beschreven is, heeft de gemeente 
via onze wijkmanager Peter van der Sman het volgende aan ons gemeld: De speelplek 

Kleinhof wordt, zoals met ons besproken, voorlopig gehandhaafd. Het betreffende speel-
toestel kan nog heel wat jaren mee. De gemeente heeft inmiddels intern geregeld dat de 
stenen paaltjes rond de speelplek worden vervangen door een haag en op de hoek van de 

speelplaats wordt een boom geplant (zie de onderstaande illustratie ). Zo krijgt deze speel-
plek een veel prettiger uitstraling. 

De speelplekken Kraaienburg en Lozer-

laan worden met nieuwe toestellen in-
gericht. De Lozerlaan wordt vooral in-

gericht voor de kleinsten (0-6 jaar) en 
Kraaienburg voor de wat oudere doel-

groep. De gemeente was van plan om 
met een bekende partytent bij deze 
speelplekken te gaan staan om kin-

deren en omwonenden ter plekke hun 
voorkeur voor speeltoestellen te laten 

aangeven, maar dat is door de aange-
scherpte coronamaatregelen helaas 

niet mogelijk. Daarom zal de gemeente ook voor de keuze van de speeltoestellen eenzelf-
de enquête uitzetten waarin kinderen/omwonenden vanuit een aanbod van speeltoestellen 
hun favoriete toestel(len) kunnen kiezen. Gelet op de enquêteresultaten komt op de speel-

plek Kraaienburg sowieso een (nest)schommel terug. 

De enquête kan weer online worden ingevuld, maar daarnaast bieden we ook de mogelijk-
heid om deze op papier in te vullen. Deze kan bij de gemeente, maar ook bij ons secretari-

aat worden ingeleverd (op de Geesterwijk 4). Een inleveradres in de buurt komt hopelijk de 
respons ten goede. De gemeente hoopt voor het einde van de maand november een brief 

bij de omwonenden te bezorgen om hen te informeren en uit te nodigen om de enquête in 
te vullen.

Verder zal de gemeente binnenkort voor de speelplek aan de Geerbron eenzelfde enquête 

onder de omwonenden uitzetten. Hierdoor kunnen omwonenden een voorkeur aangegeven 
uit de mogelijkheden voor de speeltoestellen. Ook deze enquête zal zowel online als op pa-

pier ingevuld kunnen worden. Ook die enquête kan te zijner tijd bij ons secretariaat ingele-
verd worden (op de Geesterwijk 4).

Werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu
Paul van Winden en Peter Huegen

Vergroening speelplek Kleinhof
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Op 3 november zijn twee van onze wijktoezichthouders, Lies en Simone, tijdens hun ronde 
vergezeld door twee wijkagenten. Dit was de vorige keer - in juni 2021 - goed bevallen en 
daarom leek het mij tijd om dit nog eens te herhalen. Deze keer waren er twee andere wijk-

agenten dan in juni. Ook zij hebben nu kunnen zien wat wijktoezicht inhoudt. Tijdens de 
wandeling hebben ze o.a. verteld over hoe druk ze het hebben met hun werk, waarbij ze 

vooral reactief te werk gaan en daarbij ook veel bureauwerk hebben. Het uurtje door de 
wijk lopen was voor hen daarom een aangename afwisseling.

Ze vertelden ook iets over de overlast die, met name ’s avonds laat, afkomstig is vanaf het 

schoolcomplex in onze wijk. Voor de politie is het lastig om hier iets aan te doen, omdat er 
meerdere scholen in het pand zijn gevestigd en ten minste één van die scholen er geen be-

zwaar tegen heeft dat er zich ’s avonds personen van buiten de school op het plein bevinden.

Wanneer u dit leest, is het alweer december. Als ik terugkijk naar het wijktoezicht in 2021, 
dan kunnen we ondanks dat er een paar toezichthouders zijn gestopt met wijktoezicht blij 

zijn met een gemiddeld aantal rondes dat nog iets boven de drie per week ligt. Dit waren er 
aan het begin van het jaar nog vijf en later vier, zoals u in de onderstaande figuur kunt zien. 
Had dit te maken met goede voornemens aan het begin van het jaar?      Het zou heel mooi 

zijn om dit aantal weer omhoog te krijgen. Dus als u nog een goed excuus zoekt om regel-
matig een gezonde en nuttige wandeling door de wijk te maken, dan bent u van harte wel-

kom bij ons wijktoezicht!

Feestdagen zoals kerst, oud en nieuw en Koningsdag blijven populair bij het dievengilde. 

Uit claims bij verzekeraars blijkt het risico op een inbraak tijdens de feestdagen ruim vijftig 
procent hoger ligt dan op een gemiddelde ‘normale’ dag in het jaar. Denkt u er daarom aan 

om de ramen en deuren te sluiten als u voor korte of lange tijd de deur uit gaat? Het is ook 
verstandig om in ieder geval de indruk te geven dat u thuis bent, door het gebruik van tijd-

schakelaars op verlichting en door niet openbaar op sociale media te delen dat u weg bent.

Ik wens u een fijn en veilig uiteinde van het jaar!

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Overzicht van aantal rondes per week en het weekgemiddelde in het jaar tot op dat moment
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Al jaren speelt een leuke groep sportievelingen van 50+ wekelijks op woensdagavond van 
19.00 uur tot 20.30 uur een lekker potje badminton in de sporthal Het Baken. In de loop van 
de tijd is de ploeg een beetje uitgedund en nu zijn ze naarstig op zoek naar sportieve per-

sonen die graag een shuttle zo lang mogelijk in de lucht willen houden. Een ideale manier 
om de corona-kilo’s kwijt te raken. Heb je al lange tijd zin om iets actiefs te doen en lijkt het 

je wat om deze groep gezellige mensen te versterken, dan kun je altijd eenmalig een 
woensdagavond gratis meedoen. Het beste is dat je hiervoor contact opneemt met Irene 

Evers, tel: 06-49334126 of e-mail: irenehoevers@outlook.com. Zij kan je alles vertellen 
over de wijze waarop de avond georganiseerd is: de regels van het spel, het veldgebruik 

en ontspanning na afloop. Maar je kunt (met je racket) ook gewoon op een woensdag-
avond langskomen in het Baken voor een proefdeelname.

Als je na de proefavond besluit dat je elke 
woensdagavond wilt badmintonnen gaat de 

contributie in. Momenteel bedraagt de contri-
butie per kalender € 100,-voor leden van de 

wijkvereniging en € 110,- voor niet-leden. Per 
jaar zijn er iets meer dan 40 sportavonden. Als 

je je in de loop van een jaar aanmeldt, dan 
betaal je alleen voor de woensdagen waarop 

dat jaar nog gesport wordt. 

De badmintonspelers hopen op een grote toe-
loop! Leeftijd is niet belangrijk. Mocht je er zin 
in hebben stof dan je racket af en wordt actief! 

Heb je nog nooit de badmintonsport beoefend 
en wil je het graag eens proberen: een gratis 

proefles kun je ook afspreken. Er is een racket 
beschikbaar.

Irene Evers
Marijke Tetteroo

Badmintonspelers gezocht

Kom op woensdagavond eens langs om kennis 
te maken met badminton
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Resultaat leefbaarheidsonderzoek voor de wijk Koningshof

Leefbaarheidsonderzoek 2021

Eens in de twee jaar laat de gemeente een onderzoek verrichten naar de leefbaarheid in 
de wijken van onze gemeente. In 2021 is dit wederom uitgevoerd. In drieëntwintig wijken, 
waaronder Koningshof, is een vragenlijst verspreid onder een selectie van inwoners. Van 

de 6135 bewoners die zijn benaderd, waarvan 250 uit onze wijk, heeft 38% deze ingevuld. 
De score van Koningshof was 42%, dus boven het gemiddelde. Meer dan 100 bewoners uit 

onze wijk hebben de vragenlijst ingevuld, wat voldoende groot is om goede conclusies te 
kunnen trekken.

Sinds 2005 wordt tweejaarlijks dit leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In al die 

onderzoeken scoorde Koningshof behoorlijk goed. Zo was het totaaloordeel in 2011 het 
laagst met een 7,7 en in 2015 en 2017 het hoogst met een 8,1. In 2019 scoorden wij een 

8,0 en in 2021 was dat weer 8,1, gelijk aan onze hoogste scores uit 2015 en 2017. Het viel 
op dat alle 23 wijken goed scoren. Het laagste cijfer is een 7,7 en het hoogste een 8,4. 
Daar mag onze gemeente best trots op zijn! Het is bijzonder dat we in onze gemeente ook 

in dit coronajaar zo goed scoren.

Het leefbaarheidsonderzoek was opgesplitst in twaalf onderdelen, zoals de woonomgeving, 
de groenvoorziening, de speelvoorzieningen, de criminaliteit en de verkeersoverlast; zie de 

onderstaande figuur. Het bevat de cijfers van Koningshof van de laatste vier 
leefbaarheidsonder-zoeken (2015 t/m 2021) en het rode kader geeft het gemeentelijke 

gemiddelde aan van 2021. Hierdoor is eenvoudig te zien hoe wij ten opzichte van de 
andere wijken scoren. De groene balk geeft aan dat onze wijk  op dit onderdeel, te weten 

“omgang inkomensgroepen”, flink beter scoort dat het gemeentelijk gemiddelde. Dit 
betekent dat wij de omvang tussen bewoners met verschillende inkomens erg waarderen!

Op een aantal aspecten scoort Koningshof hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Zo 

waarderen onze bewoners de betrokkenheid van de bewoners in de wijk hoger dan in de 
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meeste andere wijken. Oude Leede (7,7) en Koningshof (7,5) scoren veel beter dan de 
andere wijken. Het gemiddelde over alle 23 wijken is namelijk 6,8. Dit beschouwen wij als 

bewonersvereniging als een mooie opsteker! Ook op het gebied van de omgang met 
bewoners uit verschillende inkomensgroepen scoren wij hoger. Onze bewoners ervaren 

ook minder overlast van activiteiten (9,1) en minder overlast van verkeer (7,0) in 
Koningshof dan elders in de gemeente. Bij overlast van activiteiten kan gedacht worden 

aan overlast van evenementen, van horeca, markten en andere dergelijke activiteiten in de 
publieke ruimte. Maar daar hebben wij er niet veel van in onze wijk.

Het valt op dat onze wijk in vergelijking met de andere wijken relatief slecht scoort op het 

onderdeel groenvoorzieningen. Koningshof is toch de meest groene wijk van onze 
gemeente? Daarnaast loopt al sinds 2017 het groot onderhoud aan het groen in onze wijk, 
wat aantoonbaar het groen in onze wijk verbetert. Dat zal dus niet de reden zijn. Het meest 

waarschijnlijk is dat onze bewoners het onderhoud van het groen als minder goed 
beoordelen.

Bij het leefbaarheidsonderzoek waren er deze keer veel opmerkingen gemaakt over de 

woonomgeving. De meeste opmerkingen kwamen daarbij uit onze wijk! In het rapport wordt 
echter niet duidelijk wat onze opmerkingen precies waren. Waarschijnlijk betreft dit de 

bestrating en de slechte toegankelijkheid voor rollators en kinderwagens. Zou dit misschien 
mede ingegeven zijn door het langdurige uitstel van de herinrichting van fase 7&8? Op tal 

van plaatsen in dit deel van de wijk is er immers sprake van flinke verzakkingen.

Het volledige rapport is te vinden op de website van de gemeente, onder https://
www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/leefbaarheidsmonitor/33416.

Erik de Goede

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

Foto’s uit rapport “Onderzoek naar leefbaarheid in Pijnacker-Nootdorp in 2021” 
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Het is tegenwoordig vanzelfsprekend dat er veel aandacht wordt geschonken aan een ge-
zond woon- en werkklimaat. Wist u echter dat al vijf jaar na de oplevering van uw woning 
de afzuigcapaciteit van het mechanisch ventilatiesysteem door huisstof verminderd is tot 
50%? De bron van deze informatie is de website www.stofomovernatedenken.nl. Volgens 
deze bron zou u eens in de vijf à tien jaar uw ventilatiekanalen moeten laten reinigen. Dit 
houdt dan in dat de luchtkanalen, de ventilatiemotor en de afzuigroosters gereinigd moeten 
worden en dat gecontroleerd moet worden of het systeem nog goed werkt. Waarschijnlijk 
zal dit idee niet bij veel wijkbewoners opgekomen zijn.

In 2012 hebben we een wijkactie gehouden waarbij bijna vijftig huishoudens in Koningshof 
hun ventilatiesysteem hebben laten reinigen. Op de onderstaande twee foto’s van een van 
de deelnemers aan de wijkactie is het verschil zien hoe het er voor en na de reiniging uit-
zag. Maar weinigen weten dat een ventilatiesysteem zo vol kan zitten met stof! Als je een 
probleem niet kan zien, dan denk je er eigenlijk ook niet over na.

Toentertijd is deze wijkactie door het bedrijf RCO-Ventilatie uitgevoerd.  In 2012 waren de 
kosten, als u uw huis individueel zou laten reinigen door RCO-Ventilatie, € 150,-. Door de 
wijkactie lagen de kosten iets onder de € 100,- per huishouden. Bij voldoende deelname 
zou een dergelijk grote korting weer mogelijk kunnen zijn. 

Wij hebben vernomen dat er in Koningshof weer de nodige interesse is om het ventilatiesys-
teem te laten reinigen en daarom willen wij de interesse hiervoor peilen. Bent u hierin geïn-
teresseerd, dan kunt u zich tot uiterlijk 1 februari 2022 aanmelden bij secretariaat@wijk-
koningshof.nl.

Bij voldoende belangstelling zal er een collectieve wijkactie gestart worden. Uw interesse is 
geheel vrijblijvend. Zodra wij een bedrijf hebben uitgekozen en een prijs met hen hebben 
afgesproken, dan zullen wij hen de lijst van geïnteresseerden toesturen. Op dat moment is 
het aan u om te besluiten om mee te doen. Bij eerdere wijkacties hebben we gemerkt dat 
vrijwel altijd iedereen meedoet, omdat de prijs erg aantrekkelijk is. Wij hopen daarom op 
een grote deelname!

Het bestuur

Wijkactie voor het reinigen van uw 
ventilatiesysteem?

Ventilatiesysteem vóór en na de reiniging
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Op 4 oktober jl. hebben we voor het eerst in de covid-19-periode weer een reanimatiecur-
sus georganiseerd. Omdat het weer mogelijk om covid-19-veilige reanimatie/AED-
cursussen te organiseren zullen we ook weer in 2022 twee cursusavonden ‘reanimatie en 

het gebruik van een AED’ organiseren. De eerste cursusavond is op woensdagavond 16 fe-
bruari van 19:30-22:00 uur in de vergaderruimte van Het Baken. Op één avond leert u te 

reanimeren en een Automatisch Externe Defibrillator (AED) te gebruiken. De cursus zal ge-
geven worden door ‘Star EHBO’, waar ons bestuurslid Sylvia van Reenen EHBO- en AED-

cursussen geeft.

Personen die eerder de cursus ge-
volgd hebben, worden hierdoor in 

de gelegenheid gesteld het diploma 
te behouden. Je moet namelijk elk 
jaar deze cursus volgen om mee te 

blijven doen aan ‘hartveilig wonen’. 
Aan de andere kant hopen wij ook 

dat er nieuwe vrijwilligers zullen zijn 
die mee gaan doen. Deelnemers 

aan ‘hartveilig wonen’ kunnen per 
mobiel opgeroepen worden als er in 

de directe omgeving iemand met 
hartfalen is. Voor meer informatie 
zie www.hartveiligwonen.nl.

De kosten per cursist zijn € 27,50. Als bewonersvereniging hebben wij het cursusgeld vast-

gesteld op € 20,- voor leden en € 27,50 voor niet-leden. Leden van onze bewonersvereni-
ging die al eerder de cursus hebben gevolgd en nu op herhaling gaan om het diploma te 

behouden, betalen slechts € 15,-. U kunt zich tot uiterlijk 1 februari aanmelden door een e-
mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Wist u dat de kosten voor een cursus ´reanimatie en gebruik van een AED´ door uw zorg-

verzekeraar vergoed worden? Zo vergoedt Zilveren Kruis in de ‘aanvullende twee sterren 
verzekering’ maximaal € 115,- per kalenderjaar. Deelname aan deze cursus met toch al la-

ge kosten wordt op deze manier nog aantrekkelijker. Wij hopen dat hierdoor het aantal 
(nieuwe) deelnemers zal toenemen.

Het Bestuur

Deelnemers aan de cursus in 2019

Cursus ‘reanimatie en gebruik AED’ op 16 februari
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AED op de Pasgelt

Half september hebben wij bij ons in de buurt (einde Delflanddreef) geïnformeerd of er inte-
resse was in het aanschaffen van een AED voor de buurt. De dichtstbijzijnde AED is nu bij 
Het Baken, wat te ver is voor als er bij ons in de buurt wat gebeurt. Al gauw merkten we dat 

de interesse groot was en zijn we via www.buurtaed.nl een buurtactie gestart. Binnen drie 
weken hadden we het benodigde bedrag van € 1.660,- bij elkaar en was de actie afgerond!

Door chipproblemen bij Philips kregen we helaas pas 

half november de AED en toebehoren geleverd en 
hebben onze echtgenoten het opgehangen. Wij hopen 

het niet nodig te hebben, maar alle kleine beetjes hel-
pen om de buurt wat veiliger te maken op welke ma-

nier dan ook. 

Heeft u ook interesse om ook zo’n actie te starten, kijk 
dan op www.buurtaed.nl of er al een actie gestart is bij 

u in de omgeving. Want het mag niet binnen zes minu-
ten lopen van elkaar vandaan zijn.

Corien Overdevest en Marit de Boer

Naschrift Bestuur:

Wij complimenteren Corien en Marit en de omwonenden met deze aanschaf! Met deze 

AED op de Pasgelt is onze wijk weer een stukje (hart)veiliger geworden. Vorig jaar is er 
door bewoners van de Hunze en omgeving een AED aangeschaft. Met de AED bij Het Ba-

ken zijn er nu drie AED’s in onze wijk die buiten hangen. Dat is prettig om te weten!

Het Bestuur

BuurtAED Hunze 1 2641 VT (buiten AED)

BuurtAED Peizerdiep 31 2641 SP (buiten-AED)

BuurtAED Pasgelt 9 2641 MT (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

De nieuwe AED aan de Pasgelt
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Winterpuzzel

In het laatste nummer van het jaar verschijnt altijd een puzzel, dus ook dit keer. Gekozen is 
voor een woordzoeker. Zoek de gegeven straatnamen op in de puzzel en streep deze 
woorden door. De niet doorgestreepte letters vormen een zin die u onderstaand kunt 

invullen. Stuur deze zin vóór 31 januari 2022 naar secretariaat@wijk-koningshof.nl of lever 
de oplossing in op Geesterwijk 4. Onder de goede oplossingen worden drie prijzen (van 

€ 25,-, € 15,- en € 10,-) verloot.

Succes!

D E P A T IJ N E N B U R G G Altena

E E D U I V E S T E I N R R Bergse Maas

N N L F I T T E R B E E K U Binkhorst

K A E F A L T E N A V P B B Delflanddreef

L A D K L M E R W E D E I N Duivestein

I L A H IJ A IJ Z L N R I N E Gravenmade

N N M E O D N I N G N Z K L Grevelingen

G E N A G O N D S U E E H E Hoofdbos

E R E Z D G F E D O H R O P Hunze

N E V G E R M D D R N D R O Itterbeek

D I A N N A E D B U E I S P Klingendaal

A V R N A I I V E O O E T U Linge

A I G S W J L A O A S P F R Merwede

L R G R U B N E L I U H C S Oudendijk

Overdam

Oplossing Patijnenburg

Peizerdiep

Popelenburg

Rivierenlaan

Schuilenburg 
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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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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 2022 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 2022 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 2022 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 111,00 € 119,50

Onderhoudsbeurt € 69,00 € 72,65

Onderhoud mechanisch ventilatie € 33,75 € 34,25
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Materiaalbeheer

Materiaalbeheer is tijdelijk gesloten vanwege de huidige covid-19-maatregelen. Raadpleeg 
onze website voor datum 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



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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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




