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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 2022 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 (06-46911197)

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

Wijkcontact

Anja Dirkse (06-53969404 )

Anneke Haak

wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd

Sylvia van Reenen (06-53497329)

sylvia.van.reenen@gmail.com

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 (06-58776594)

materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht

Matthijs de Boer 

wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Het ontstaan van Pijnacker

Volgens het Historisch Genootschap van 
Pijnacker duikt de naam Pijnacker voor het 
eerst op in een akte uit het jaar 1222. Hierin 
is een schenking vermeld van Graaf Willem I 
van Holland aan de kerk St. Marie in Rins-
burg (Rijnsburg). Het gaat om renten uit be-
zittingen in onder meer Delf (Delft) en Pinac-
ker (Pijnacker). 

De ontwikkeling van Pijnacker is al eerder 
begonnen en wel rond de Dorpskerk in het 
oude dorp. Pijnacker is waarschijnlijk ouder 
dan Delft. In de twaalfde eeuw stond in het 
oude dorp al een houten kerk en een toren. 
De toren had geen spits, was 15 meter hoog 
en diende waarschijnlijk als vluchtplaats te-
gen het water en rondtrekkend geboefte.

De Dorpskerk waar rondom Pijnacker is ont-
wikkeld, is de kerk aan het Koningshof, dat 
een onderdeel is van onze wijk. Onze wijk 
heeft, net als onze bewonersvereniging, de naam Koningshof gekregen. We zijn dus ver-
weven met het ontstaan van Pijnacker en daar kunnen we best een beetje trots op zijn. 

Waar we ook trots op mogen zijn, is dat de waterschade in het honk onder Het Baken van 
Materiaalbeheer door vele leden weer mooi is opgeknapt. Denk aan al de uren die de leden 
erin gestopt hebben aan timmer-, schilder- en elektricienswerk. Maar ook om de gelden 
van de verzekering binnen te halen. Ronald Bruinen van materiaalbeheer heeft gelijktijdig 
met de verbouwing al bijna alle Elektrische Handgereedschappen volgens de NEN 3140 
gekeurd. Zodat ze weer veilig uitgeleend kunnen worden. Door de inzet van deze leden 
kunnen we aardig wat geld besparen en veel verzekeringsgeld in pot houden, om nieuwe 
gereedschappen en materialen van te kopen.

Omdat de coronamaatregelen weer zijn verruimd, is ons materiaalbeheer weer open. 
U kunt achter in het wijkblad lezen welke materialen u als lid van de bewonersvereniging 
gratis kunt lenen en de niet-leden tegen een gebruiksvergoeding kunnen lenen. 

Ook staat in het wijkblad het laatste nieuws over fase 7 & 8, de laatste herinrichting in onze 
wijk en dat we na een jaar weer een Algemene Ledenvergadering hebben gehouden. Ook 
kunnen we weer activiteiten organiseren, zoals het recreatief volleyballen op woensdag-
avond in Het Baken. Ook cursussen in reanimatie en gebruik van de AED zijn weer moge-
lijk, waarbij op 16 februari jl. een eerste cursusavond heeft plaatsgevonden. Heeft u zelf 
ideeën en/of wilt u meehelpen binnen de vereniging, laat het ons dan weten. U bent van 
harte welkom! 

Ik wens u een normaal jaar toe, zoals vóór de coronamaatregelen.

Peter Huegen
Voorzitter
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Op donderdag 24 februari jl. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden, waarbij 
zestien leden aanwezig waren. Ook onze wijkmanager Peter van der Sman van de ge-
meente Pijnacker-Nootdorp was aanwezig. Er kon gelukkig weer een fysieke algemene le-

denvergadering gehouden worden. In 2021 was dat door corona niet mogelijk. Toen is er 
via e-mail en via het wijkblad verantwoording afgelegd aan de leden.

De algemene vergadering kon ook online bijgewoond worden, omdat wij ons konden voor-

stellen dat niet iedereen het al ‘aandurfde’ om in een groot gezelschap van mensen bijeen 
te komen. Bij de bewonersvereniging werken wij met een Microsoft Teams omgeving. Die 

wordt overigens gratis beschikbaar gesteld aan vrijwilligersorganisaties zoals wij. Voor de 
algemene vergadering had Matthijs de Boer een zogeheten webinar ingericht, waarvoor 

men zich kon aanmelden. Twee personen hadden zich aangemeld. In de vergaderzaal was 
een camera geplaatst – zie de onderstaande foto – zodat ingezoomd kon worden op de 
persoon die aan het woord was. 

Bij het begin van de ledenvergadering werd stil gestaan bij het overlijden op 28 januari 
2021 van ons erelid Leo Donck. Leo heeft bijzonder veel vrijwilligerswerk verricht voor onze 

bewonersvereniging, in het bijzonder voor ons materiaalbeheer dat hij in 1984 samen met 
Aad Welbie begonnen was. Mede hierdoor had Leo in 2008 een Koninklijke onderscheiding 

ontvangen. 

Penningmeester Marijke Tetteroo meldde dat 2021 een zeer bijzonder financieel jaar was. 
Er was een saldo-overschot van € 10.674,-. Voor het overgrote deel kwam dat door de uit-

kering van de verzekering voor de waterschade op 25 april 2021 in onze materiaalbeheer-
ruimte. Wij hadden op het schadeformulier van de verzekering een kostenschatting van on-

geveer € 4.500,- ingediend. Uiteindelijk hadden wij een eindoverzicht van ongeveer 
€ 9.000,- ingediend, bestaande uit ongeveer € 3.000,- aan aangeschafte materialen en 
€ 6.000,- aan eigen werkzaamheden (400 uur á € 15,- per uur). Hiermee hoopten wij 

Impressie algemene ledenvergadering

Combinatie van een fysieke en online algemene ledenvergadering
Foto: Peter van der Sman
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€ 4.500,- van de verzekering 
te ontvangen. Echter, onze 

verzekering betaalde het vol-
ledige bedrag uit! Dit was 

een onverwachte meevaller. 
Omdat momenteel alle spul-

len van materiaalbeheer ge-
keurd worden en er de nodi-
ge apparaten vervangen 

moeten worden, is hiervoor 
nu € 6.000,- gereserveerd. 

Het moge duidelijk zijn dat er 
geen reden was om de con-

tributie te verhogen. In 2022 
bedraagt de contributie daar-

om weer € 10,-. Tegelijk met 
dit wijkblad ontvangt u een inlegblad om de contributie te voldoen.

Bij de herverkiezing van bestuursleden was Marijke Tetteroo aftredend en herkiesbaar. 
Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering hadden zich geen kandidaten hiervoor 

gemeld. Onder applaus werd Marijke herbenoemd als penningmeester.

Bas Lijster stopt als webmaster, omdat hij zal verhuizen naar een woning buiten onze wijk. 
Gedurende vele jaren heeft Bas ervoor gezorgd dat de website goed functioneerde zodat 

het bestuur de website kon vullen met relevante informatie over onze bewonersvereniging.

Bij dit agendapunt werd ook 
ex-voorzitter van de werk-

groep Wijkontwikkeling – Ste-
ven Duursma – in het zonne-

tje gezet. Steven is in 2021 
gestopt, maar toen was er 

geen fysieke algemene leden-
vergadering om Steven te be-
danken. Sinds 2009 is Steven 

betrokken bij onze wijkontwik-
keling, waarvan sinds 2012 

als voorzitter van de werk-
groep. Steven heeft de werk-

groep Wijkontwikkeling gedu-
rende vele jaren met grote 
deskundigheid en communi-

catieve vaardigheid geleid. 

Veel onderwerpen kwamen langs, zoals verschillende fases van de herinrichting van de 
wijk, de uitrol van ‘Het Nieuwe Inzamelen’, het autoluw houden van de Verlengde Europa-

laan bij de aanleg van Tuindershof. Namens de bewonersvereniging ontving Steven een 
cadeau voor al zijn werkzaamheden. 

Bloemen en cadeau voor Steven Duursma 

Impressie van de algemene ledenvergadering
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In zijn dankwoord benadrukte Steven dat hij om meerdere redenen dit vrijwilligerswerk met veel 
plezier verricht heeft. Zo ging het om concrete zaken dicht in de buurt, was er een goede onder-

steuning door de andere leden van de werkgroep en door het bestuur. Ook was het plezierig dat 
de gemeente bereid was om naar de argumenten van de werkgroep te luisteren en vaak ook 

bereid was beleidsplannen hierop aan te passen.

Bij de rondvraag werd o.a. gevraagd of een ‘huiskamer in onze wijk’ ook een goed idee is 
voor Koningshof. Dit naar het voorbeeld van de ‘huiskamer in Keijzershof’, dat een 

belangrijke bijdrage leverde aan de ‘Vrijwilligersprijs Pijnacker-Nootdorp 2021’ die aan de 
wijkvereniging Pijnacker-Zuid is toegekend. De bedoeling van de huiskamer is dat mensen 

van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en zelf activiteiten organiseren en uitvoeren. 
Het bestuur antwoordt dat dit ook voor onze wijk een interessante gedachte is. Wij hebben 
immers Het Baken in onze wijk en de bewonersvereniging heeft financiële middelen om de-

ze ruimte regelmatig te huren. Dat zou het wel mooi zijn als er vrijwilligers in de wijk zijn die 
dit willen organiseren. Ook werd er gevraagd of het in het kader van verduurzaming van de 

wijk mogelijk is om een wijkactie zonnepanelen op te starten. In 2012 heeft Sol Solutions 
een zonnepanelenwijkactie gehouden in onze wijk. In 2019 heeft Energiecoöperatie Pijnac-

ker-Nootdorp een presentatie gegeven na afloop van onze algemene ledenvergadering. 
Wellicht is er genoeg animo in onze wijk voor een nieuwe zonnepanelen-actie.

Het volledige verslag van de algemene ledenvergadering is te vinden op onze website, on-

der ‘archief’, waar de notulen van alle algemene ledenvergaderingen van de afgelopen 
twintig jaar te vinden zijn. 

Erik de Goede

Medio maart hebben vier vrouwen uit één familie die gevlucht zijn uit Oekraïne onderdak 
gevonden bij een bewoner in onze wijk. Wellicht zullen er nog meer volgen. Laten we hen 
als Koningshof helpen. Wilt u hen op de een of andere wijze ondersteunen? Wilt u 

bijvoorbeeld iets met hen ondernemen? Of heeft u een ander idee? Zo ja, stuur dan graag 
even een e-mail naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Zo kunnen we hopelijk als 

Koningshof een klein steentje bijdragen aan het verzachten van de grote tragedie die 
momenteel in Oekraïne gaande is.

Het bestuur

Oekraïne en Koningshof



10

Voor de herinrichting van de laatste fase (7 & 
8) van de wijk zijn rapporten op grond van de 
Wet natuurbeheer gemaakt. Uit die rapporten 

kwam naar voren dat diverse beschermde 
vleermuizen in dit deel van de wijk aanwezig 

zijn. Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren moest door de gemeente Pijnacker-

Nootdorp ontheffing bij de provincie worden 
aangevraagd.

Op 3 februari 2022 is door Omgevingsdienst 

Haaglanden (ODH) namens Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland een Beschikking Wet 
natuurbescherming verzonden aan de 

gemeente. In de beschikking is besloten om 
ontheffing te verlenen voor het opzettelijk 

verstoren, alsmede beschadigen of vernielen 
van voortplantings-plaatsen of rustplaatsen 

van de gewone dwergvleermuis, door het 
kappen en herplanten van bomen in het 

plangebied rondom de Rivierenlaan 1-56 te 
Pijnacker. 

Hoe verder?

Alle belanghebbenden kunnen tot 18 maart 

2022 een bezwaarschrift indienen bij 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De gemeente heeft aangegeven dat, als er geen 

bezwaarschriften binnenkomen, dan na overleg met de betrokkenen de start van de 
werkzaamheden eind 2022 of begin 2023 zal zijn.

Wijkgroep wijkontwikkeling en milieu

O.a. het slechte wegdek van de Rivierenlaan 
toont de noodzaak aan  van de start van de 
laatste fase 

Herinrichting Koningshof: laatste fase (7 & 8)

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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Na de vele covid-19-lockdowns de afgelopen twee jaar, waardoor er in 2021 geen algeme-
ne ledenvergadering heeft plaatsgevonden, konden we dit jaar wel weer een algemene le-
denvergadering organiseren. De penningmeester moest dit jaar verantwoording afleggen 

over het gevoerde financiële beleid in zowel 2020 als 2021. In het begin van 2021 zijn ove-
rigens de financiën over 2020 door de kascommissie gecontroleerd en in orde bevonden. 

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 2022 heeft de kascommissie, be-
staande uit Gerard Meijer, Piet Hoogland en Gert 

Dirkse zorgvuldig gecontroleerd of alle financiële 
handelingen correct uitgevoerd waren. De kas-

commissie oordeelde dat dit het geval was en 
heeft de aanwezige leden op de algemene leden-
vergadering gevraagd akkoord te gaan met de fi-

nanciële jaarstukken van beide jaren en het be-
stuur decharge te verlenen. Decharge houdt in dat 

er goedkeuring aan het hele bestuur gegeven 
wordt voor het gevoerde financiële beleid.

Omdat er niet veel wijkbewoners aanwezig waren 

die nog geen vrijwilligerswerk voor de bewoners-
vereniging doen werd het moeilijk nieuwe leden voor de kascommissie te vinden. Gelukkig 

hebben de zittende leden van de kascommissie ingestemd volgend jaar nogmaals de finan-
ciële controle te doen. Wellicht kunnen er volgend jaar nieuwe leden voor de kascommissie 
gevonden worden. De penningmeester dankt Gerard, Piet en Gert hartelijk voor hun contro-

lewerkzaamheden en bereidheid hun taak als kascommissielid nog een jaar voort te zetten. 

In het herfstnummer 2021 van het wijkblad (te 
vinden op de website www.wijk-koningshof.nl) 

staan de resultaten van 2020. Het jaar 2021 is 
afgesloten met een wel zeer hoog positief re-

sultaat van € 10.674,11. Het grootste deel 
daarvan, nl. € 6.000,- betreft het nog niet ge-

bruikte deel van de verzekeringsuitkering na 
de waterschade aan het verblijf van materiaal-
beheer. Dit bedrag is bestemd om de opknap-

beurt helemaal af te maken en materialen te 
vervangen. Verder is weer € 1.000,- toege-

voegd aan de reservering voor het vijfjarig 
wijkfeest in 2023. Het saldo van deze reserve-

ring is nu € 4.000,-. Het overgebleven resultaat 
van € 3.674,11 is uiteraard veroorzaakt door 
de doordenderende coronamaatregelen in 2021 waardoor we weinig konden organiseren. 

Wellicht kunnen we dit jaar iets extra’s organiseren. Heeft iemand een idee?

Marijke Tetteroo

Financieel overzicht

De penningmeester heeft er elk jaar weer een 
hele kluif aan

De kascommissie was weer zeer tevreden
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Impressie van cursusavond ‘AED en reanimatie’

Op woensdagavond 16 februari jl. is er weer een cursus ‘AED/reanimatie’ georganiseerd. 
Sinds 2015 organiseren wij twee keer per jaar zo’n cursusavond. In 2020 kon vanwege co-
vid-19 geen cursusavond gehouden worden en in 2021 hebben wij maar één cursusavond 

kunnen organiseren.

Deze keer hadden zich zeven wijkbewoners aangemeld, zowel nieuwe cursisten als cursis-
ten die op herhaling kwamen. Deze personen kunnen nu meedoen met het initiatief 

‘hartveilig wonen’ (www.hartveiligwonen.nl) en kunnen opgeroepen worden als er een situ-
atie met hartfalen optreedt in onze omgeving. Om mee te kunnen doen aan hartveilig wo-

nen is het vereist dat je jaarlijks een herhalingscursus volgt.

Het reanimeren bestaat uit een vast 
aantal onderdelen. Allereerst dient ge-

controleerd te worden of een slachtoffer 
bij bewustzijn is. Als er geen reactie 

volgt, dan dient meteen 1-1-2 gebeld te 
worden. Vervolgens wordt de ademha-
ling gecontroleerd. Als het slachtoffer 

niet normaal ademt, dan dient meteen 
met de reanimatie begonnen te worden. 

Dit is een combinatie van dertig borst-
compressies en twee keer beademen 

totdat een AED of een ambulance arri-
veert. Deze hoofdstappen van een re-
animatie, kunnen in de praktijk levens-

reddend zijn. Tijdens de cursus oefent 
iedereen dit. Ook oefent iedereen het 

aanbrengen van een AED, zoals op de 
foto’s te zien is.

De cursus van STAR-EHBO (www.star-

ehbo.nl) stond onder leiding van ons 
bestuurslid Sylvia van Reenen. Het les-

materiaal werd op een duidelijke manier 
uitgelegd en er konden volop vragen 
gesteld worden. Het was een leerzame 

cursusavond, die wij voortaan elk kwar-
taal zullen organiseren.

Erik de Goede

Borstcompressies worden uitgevoerd

De AED wordt bevestigd en er wordt doorgegaan met 
borstcompressies

www.wijk-koningshof.nl 13

Bij de algemene ledenvergadering is voorgesteld voortaan niet twee keer per jaar, maar elk 
kwartaal een AED/reanimatiecursus aan te bieden. Daarom vindt u hierbij weer een op-
roep. Daarnaast lijkt het verstandig om aparte cursussen te organiseren voor nieuwkomers 

en voor personen die jaarlijks op herhaling gaan om mee te blijven doen aan ‘hartveilig 
wonen’ (www.hartveiligwonen.nl).

Op donderdagavond 12 mei organiseren wij weer een cursus ‘Gebruik van AED en reani-

matie’ voor beginners. Op één avond leert u hoe te reanimeren en een Automatisch Exter-
ne Defibrillator (AED) te gebruiken. Een week later, op donderdagavond 19 mei organise-

ren wij een cursus ‘Gebruik van AED en reanimatie’ voor gediplomeerden die jaarlijks op 
herhaling dienen te komen. Voor beide cursussen kunt u zich tot 1 mei opgeven, door een 

e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Beide cursussen zullen gegeven 
worden door ons bestuurslid Sylvia van Reenen, die namens StarEHBO AED- en EHBO-
cursussen geeft.

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,-. Wij hopen op een grote belangstelling voor beide cursus-
sen!

Het Bestuur

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

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

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

Cursussen voor het ‘gebruik van AED en reanimatie’ 
in mei

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
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Bij dit wijkblad vindt u 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 
aanbod gekregen om lid te worden door het voldoen van de jaarcontributie van € 10,-.

Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om de contributie voor 2022 niet te 
verhogen. De contributie bedraagt dus ook dit jaar € 10,-.

De bewonersvereniging Koningshof heeft ook voor dit jaar weer diverse activiteiten op het 

programma staan. Deze activiteiten worden mede door uw lidmaatschap financieel 
mogelijk gemaakt, waarvoor wij u hartelijk bedanken. 

Het lidmaatschap levert enkele directe voordelen op, zoals gratis of met een kleine vergoe-

ding op de uitleen van spullen 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.

Gaat u verhuizen, meldt dat dan via ledenadministratie@wijk-koningshof.nl.

Mocht de brief op naam van de vorige bewoners staan en u wilt lid worden van de 
vereniging, 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 

huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie 2022” 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 
2022 te voldoen:

Bedrag € 10,-

IBAN-nummer NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving Uw straatnaam en huisnummer

Contributiebetaling in 2022
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Elk kwartaal is een groep vrijwilligers druk in de weer om voor u 
een mooi en interessant wijkblad te maken. Omdat het onduidelijk 
is in hoeverre dit wordt gelezen en wat de lezers ervan vinden wil-

len we graag uw mening horen door een online enquête in te vul-
len. Deze enquête bestaat uit een twaalftal vragen en het kost u 

hooguit 4 minuten van uw tijd om hem in te vullen. Als u deze link 
https://forms.office.com/r/KmD8pig7G9 in uw internetbrowser in-

voert komt u direct bij de enquête. Nog makkelijker is om de hier-
naast staande QR-code met uw smartphone of tablet te scannen.

Lukt het u niet om de vragenlijst digitaal in te vullen, dan vindt u die hiernaast op papier.

U kunt deze pagina na invullen van de voor- en achterzijde inleveren op Grevelingen 6.

In het volgende wijkblad zullen wij u informeren over de resultaten.

Namens de redactie,
Sjef Kickken

Lezersonderzoek Wijkblad Koningshof 
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Lezersonderzoek Wijkblad

1. Wat is uw algemene indruk van het wijkblad?

2. Welke score geeft u aan de inhoud van het wijkblad?

3. Wilt u hierop een toelichting geven? 

4. Wanneer leest u het Wijkblad? 

O Zodra het in de bus komt 

O Op het moment dat het mij uitkomt 

O Ik lees het zelden 

5. Zijn er onderwerpen die u mist, zo ja welke? 

6. Zijn er onderwerpen die volgens u achterwege kunnen blijven, zo ja welke? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O

"

De lijst gaat verder op de achterzijde
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7. Vanaf dit wijkblad willen we een rubriek "Ingezonden stukken" in het wijkblad 
opnemen. Kunt u zich voorstellen daar ooit een stukje voor in te zenden?

O Ja

O Nee

O Misschien

8. Hoe beoordeelt u de opmaak/lay-out van het Wijkblad? 

9. Wilt u dit toelichten?

9. Bewaart u het wijkblad na het lezen, zo ja waarom?

11. Wat vindt u ervan als we het wijkblad digitaal zouden uitbrengen? 

O Goed idee

O Goed idee, maar de papieren versie moet blijven

O Geen goed idee

O Anders

12. Als laatste, heeft u verder nog iets toe te voegen?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O O O O O O O O O O

Svp inleveren op Grevelingen 6

www.wijk-koningshof.nl 19

“Een fijn en gezond nieuwjaar” was de oplossing van de winterpuzzel 2021. Maar liefst 
zesentwintig wijkbewoners hadden een correcte oplossing ingestuurd. Uit deze deelnemers 
zijn drie winnaars geloot. De prijswinnaars zijn:

Eerste prijs: Anneke Kester (cadeaubon van € 25,-)

Tweede prijs: Mieke Klink-de Kam (cadeaubon van € 15,-)

Derde prijs: Adrie Wijsman (cadeaubon van € 10,-)

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

Deze keer hebben we zeven gekleurde kerstkleurplaten 

ontvangen. Dat is veel meer dan een jaar geleden, toen we 
slechts één kleurplaat ontvingen. Anja Dirkse van wijkcon-

tact heeft inmiddels alle inzenders verrast met een leuk 
cadeautje, zoals op de foto’s te zien is.

Het Bestuur

Prijsuitreiking winterpuzzel en kleurwedstrijd

Anja had weer voor leuke ca-
deautjes gezorgd

De winnaars van de kleurwedstrijd
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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, met jouw naam en adres, in op Geesterwijk 4. On-
der de inzenders worden drie leuke prijzen verloot.

Paaskleurplaat

"
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Hebt u dat ook wel eens, dat u even geschokt stilstaat bij een ongeluk waarbij een kind is 
betrokken? Zoals laatst nog in Leiden, waarbij iemand niet uitkeek bij het uitstappen en een 
kind daardoor onder een bus kwam en het niet overleefde? 

Zou iets dergelijks in onze wijk ook kunnen gebeuren? Plotseling het geluid van hard pie-
pende remmen, een gil, een harde klap, een opstootje en …..de fatale conclusie. Te hard 
gereden, even op de telefoon gekeken, even afwezig, even al aan de invulling van de 

avond gedacht…

Weet u dat in de hele wijk slechts 30 km per uur en in de woonerven slechts 15 km/uur 
(oorspronkelijk aangeduid als stapvoets) mag worden gereden? Doet u dat ook? De risico’s 

van te hard rijden zijn groot, zeker in de buurt van een speelplaatsje. Kinderen die onver-
wachts oversteken, kinderen die een rondje fietsen wie het hardst kan en dan uit een on-

overzichtelijk poortje komen vliegen. Nee, die drempel ligt daar niet voor niets. En de overi-
ge drempels in de wijk al evenmin. 

Als bewoner met zicht op een speelplaatsje en het spelen van kinderen zie je dagelijks de 

risico’s, het te hard rijden, het niet remmen voor een drempel, te snel een onoverzichtelijke 
bocht indraaien. Een bocht met geen zicht en als daar net om de bocht een kind op een 

skelter aankomt, of op een driewieler… je moet er niet aan denken. Toch doe je dat wel en 
je wilt zo graag voorkomen dat er iets naars gebeurt. Niet alleen voor het kind, maar ook 
voor de chauffeur. Je zal het maar de rest van je leven moeten meedragen. 

Kijk nog eens goed rond naar de risicopunten en pas uw gedrag aan als dat nodig is. Dat 
maakt de wijk mooier, meer leefbaar en schoner.   

Rien Kaptein

Ingezonden

Zoals bekend hebben we in Koningshof een aantal Wijktoezichthouders die elke week ron-
des lopen. Maar we kunnen best nog wat versterking gebruiken zodat er vaker rondes kun-
nen worden gelopen. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met 

wijktoezicht@wijk-koningshof.nl om vrijblijvend een keer een ronde mee te lopen. Daarna 
kunt u beslissen of u zich aanmeldt als wijktoezichthouder.

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator

Oproep voor nieuwe wijktoezichthouders
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In het vorige wijkblad hebben wij gepolst of er voldoende belangstelling was om een 
wijkactie op te zetten voor het “reinigen van het ventilatiekanaal”. De interesse blijkt groot! 
Maar liefst veertig huishoudens hebben belangstelling getoond. Dit betekent dat wij deze 

wijkactie gaan doorzetten.

In 2012 hebben we een vergelijkbare wijkactie ge-houden, waarbij toen 68 huishoudens in 
Koningshof hun ventilatiekanaal hebben laten reinigen. 25 huishoudens heb-ben toen ook 

de ventilator laten vervangen. Op de onderstaande twee foto’s van één van de deelnemers 
aan de wijkactie is het verschil zien hoe het er vóór en na de reiniging uitzag. Maar 

weinigen weten dat een ventilatiesysteem zo vol kan zitten met stof! Als je een probleem 
niet kunt zien, dan denk je er eigenlijk ook niet over na.

In 2012 is deze wijkactie door het bedrijf RCO-Ventilatie uitgevoerd. Informatie over dit 

bedrijf is te vinden op website http://www.stofomovernatedenken.nl. Toentertijd is de 
wijkactie prima verlopen. Omdat RCO-Ventilatie ons ook nu weer een prima offerte heeft 

toegestuurd, hebben wij besloten opnieuw met hen in zee te gaan. 

Als u meedoet, dan kost het reinigen van uw ventilatiekanaal € 120,- . Zonder wijkactie zou 
dit € 170,- zijn. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor het vervangen van de 

ventilator. Dit kost via de wijkactie € 375,- . Zonder wijkactie zou dit € 405,- zijn. Als u zowel 
een nieuwe ventilator aanschaft als het ventilatiesysteem laat reinigen, dan zijn de kosten € 
490,-. Dit is dus een extra korting van € 5,-. Voor het reinigen van het ventilatiekanaal is de 

korting ongeveer 30% en voor het vervangen van de ventilator ongeveer 10%.

De te leveren ventilatoren van tegenwoordig zijn gelijkstroommotoren inclusief vochtsensor. 
De oude ventilatoren hebben een stroomverbruik van ongeveer 50 Watt. Deze ventilatoren 

draaien 24 uur per dag, en verbruiken 438 kiloWattuur (kWh) per jaar aan stroom. De 
nieuwe ITHO gelijkstroomventilatoren hebben een stroomverbruik van slechts 3 Watt, wat 

leidt tot 26,28 kWh per jaar. Dit is een enorm verschil in stroomverbruik!

Wijkactie “reinigen van ventilatiekanaal” gaat door

Ventilatiekanaal vóór en na de reiniging
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Iedereen krijgt een persoonlijke offerte. RCO-Ventilatie zal medio april met de 
werkzaamheden beginnen in Koningshof. De ervaring leert dat zodra een wijkactie loopt, er 

meer huishoudens zich zullen aansluiten bij de wijkactie. Waarschijnlijk komen we niet in 
de buurt van het aantal deelnemers in 2012 (68), maar lijkt een aantal van rond de 50 

mogelijk. Als u alsnog hierin geïnteresseerd bent, dan graag een e-mail sturen naar 
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het bestuur

Inventarisatie voor een wijkactie verduurzaming

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari bleek dat er interesse was om een wijk-
actie te starten voor het plaatsen van zonnepanelen op woningen. Dat is een goed idee in 
deze tijd, waarin enerzijds het opwarmen van de aarde en anderzijds de oplopende ener-

giekosten een grote rol spelen. Wij willen inventariseren of er in de wijk behoefte is aan het 
opstarten van een wijkactie zonnepanelen. Of wellicht een wijkactie voor andere duurzame 

maatregelen aan woningen. 

Daarnaast willen we graag weten of er wijkbewoners zijn die door ervaring of opleiding veel 
weten over verduurzaming van woonhuizen en zich willen inzetten in een eventuele werk-

groep verduurzaming om hun kennis en ervaring te delen met wijkbewoners die graag wil-
len verduurzamen maar (nog) niet weten hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Heeft u 

interesse in deze wijkactie of heeft uw informatie hierover? E-mail uw reactie dan naar 
secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het bestuur
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Na het sluiten van Materiaalbeheer door 
wateroverlast en de coronamaatregelen, 
zijn we weer open! Zoals u in de eerdere 

wijkbladen heeft gelezen, is de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan het opknappen 

van onze materiaalbeheerruimte onder Het 
Baken. Het hele kantoor is opnieuw ge-

bouwd, alle wanden en kasten zijn geschil-
derd. De elektra is opnieuw aangelegd en 

als laatste is ook de vloer opnieuw geschil-
derd. In onze materiaalbeheerruimte staan 
alle materialen die u als lid kunt lenen. Ook 

niet-leden kunnen die materialen lenen, 
maar wel tegen een gebruiksvergoeding. 

Achter in het wijkblad vindt u het overzicht van al onze materialen. 

Om ook de elektrische apparaten van Materiaalbeheer uit 
te kunnen lenen, moeten ze voldoen aan de norm NEN 

3140. Ronald Bruinen heeft daarom bijna alle elektrische 
apparaten volgens die NEN 3140 gekeurd. Bij een keu-

ring volgens NEN 3140 wordt op verschillende aspecten 
getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, 
waarna een meting en bij 

een beproeving wordt geke-
ken in hoeverre de elektri-

sche apparaten voldoen aan 
de eisen. In een NEN 3140-

checklist worden de inspec-
tiepunten ingevuld en wordt 
beoordeeld of het apparaat 

goedgekeurd kan worden. Bij 
goedkeuring wordt dat via 

een sticker op het apparaat 
en een registratie aangegeven. Apparaten die niet goedge-

keurd worden, worden vervolgens opgeknapt. Als dat niet 
meer mogelijk is, bekijken we of dit apparaat opnieuw aange-
schaft zal worden. Zoals u elders in het wijkblad kunt lezen, 

staat er op de balans een behoorlijk bedrag hiervoor. Dit be-
drag hebben wij van de verzekering ontvangen na de schade 

door wateroverlast op 25 april jl. 

Werkgroep Materiaalbeheer

Materiaalbeheer is weer open

De laatste loodjes, het schilderen van de vloer

De meter geeft aan dat het 
apparaat elektrisch goed is

Ronald is bezig met de keuring van 
de apparaten
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In de weken voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 t/m 16 maart waren 
de lokale partijen op campagne in onze gemeente. Zo was op 26 februari jl. de VVD bij ons 
op bezoek in Koningshof. De VVD kwam met een grote delegatie. Zo waren zeven van de 

eerste tien personen op de VVD-kandidatenlijst aanwezig. Onder andere lijsttrekker Ilona 
Jense en tweede op de kandidatenlijst, Koningshof-inwoner Bart van Straten, waren aan-

wezig. Ook VVD-tweede kamerlid Bente Becker had de moeite genomen om naar Konings-
hof te komen. Wij waren ook goed vertegenwoordigd met Peter Huegen, Paul van Winden, 

Dirk van Reenen, Anja Dirkse en Erik de Goede.

Allereerst hield voorzitter Peter Huegen een presentatie in de materiaalbeheerruimte over 
onze bewonersvereniging en over onze wijk. Hierbij konden wij meteen onze prachtig op-
geknapte ruimte van ons materiaalbeheer laten zien. Daarna zijn we met de VVD door de 

wijk gewandeld en lichtte Paul van Winden tal van onderwerpen toe. Zo kwamen de herin-
richting van fase 7 & 8 en het slechte wegdek op het begin van de Rivierenlaan aan de or-

de. Bij het bruggetje aan de Oosterdiep werd de verkeersveiligheid besproken bij de toe-
komstige doorsteek van de Floralaan in Keijzershof.

Het zonnige weer hielp ook mee. Het werd de VVD duidelijk dat het in Koningshof goed toe-
ven is, maar zijn er nog genoeg verbeter- en aandachtspunten waaraan wij kunnen werken.

Het bestuur

VVD op bezoek in Koningshof

Voorzitter Peter Huegen presenteert

Paul van Winden legt uit
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Storm Eunice heeft ook in Koningshof huisgehouden

In de nacht van vrijdag 18 februari 2022 op zaterdag 19 februari raasde de storm Eunice 
met windkracht 10 over ons land. Ook in Koningshof heeft deze flink huisgehouden. Op de 
onderstaande foto’s zien we enkele voorbeelden van de opgetreden schade.

Bij de Johannesschool ving het speelhuisje een omgewaaide boom op .Hierdoor werd schade aan de 
school voorkomen. 

Aan de Gantellust brak een boom als 
een luciferhoutje doormidden.

Ook in het aangrenzend gebied zoals hier bij de Plas 
van Van Buijsen ontwortelde Eunice meerdere bomen.
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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 grijs € 50,00

Behangplaktafel, 2 meter € 15,00

Boormachine, met een extra accu* € 50,00

Boormachine op accu* € 50,00

Boormachine Metabo 220 V* € 75,00

Bomensnoeischaar klein € 10,00

Bomensnoeischaar groot € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang plus hogedrukreiniger € 50,00

Kruiwagen € 15,00

Ladder € 25,00

Lijmklemmen € 10,00

Pijpenbuiger 12/15 mm € 10,00

Plafondstempels 2 stuks € 10,00

Rolsteiger (tijdelijk niet beschikbaar) € 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, € 13,00

*** € 5,00 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* € 50,00

Ballengooien € 5,00

Barbecue € 2,50

Disco Lampenset € 25,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Geluidsinstallatie (met microfoon), nieuw € 50,00

Golfspel € 25,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 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 (tijdelijk niet beschikbaar) € 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

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

Schietkaarten (pakje van 100 stuks) € 4,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak (5 meter) € 10,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 5,9 x 4,2 m (tijdelijk niet beschikbaar) € 55,00

Statafels (3 hout, 2 aluminium) per stuk € 6,00

Statafels (hout met rok) per stuk € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel (tijdelijk niet beschikbaar € 50,00

Treintje € 75,00

Vier op een rij € 15,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden




