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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

Website

Matthijs de Boer

Jim Lijten

website@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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Openingstijden oud-papiercontainer

Activiteitenkalender

27 augustus 15:00-17:00 uur Inloopmiddag materiaalbeheer

13 september Wijkschouw

28 september Cursusavond “Reanimatie en gebruik van AED” 
voor beginners

29 september Cursusavond “Reanimatie en gebruik van AED” 
voor gevorderden

27 oktober Trick-or-Treat

29 oktober Halloween

 maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur. 

 zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur 

Opmerking: als op zondag de container vol is wordt deze eerder gesloten

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

AED’s in en om Koningshof

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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Integreren en participeren in Koningshof 

Begin maart ontving de bewonersvereniging Koningshof van de gemeente een brief waarin 
werd medegedeeld dat het college van Burgemeester en Wethouders op 11 januari 2022 
had besloten het gebouw aan Het Baken 4 opnieuw in te zetten voor vergunninghouders. 
Vergunninghouders (statushouders) zijn vreemdelingen (asielzoekers) die in Nederland 
een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Nadat de vreemdelingen een verblijfsvergun-
ning hebben gekregen, dienen gemeenten zich in te spannen voor huisvesting, integratie 
en participatie van deze vergunninghouders. Dus ook de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Integratie is de opname in een 
(groter) geheel. Het gaat daarbij 
voornamelijk om de opname van 
personen of bepaalde bevol-
kingsgroepen in de maatschap-
pij. Participatie houdt in dat die 
nieuwe inwoners actief mee 
gaan doen. In 2016 had het col-
lege al besloten om voor het 
jeugdhonk Het Baken 4 vrijstel-
ling te verlenen van de bestem-
ming “Maatschappelijk” voor 
maximaal tien jaar. Sindsdien is 
het mogelijk Het Baken 4 als 
woning te gebruiken. Na een 
verbouwing zijn er vergunning-
houders komen wonen. Omdat 
deze bewoners nu verhuisd zijn, 
komen er volgens de gemeente 
voor twee jaar nieuwe vergun-
ninghouders in te wonen.

Dat vergunningshouders een plaats in onze gemeente krijgen is prima, alleen is het 
vreemd dat het college juist op deze plaats mensen huisvest. Het is gelegen naast de 
sporthal en ver van de bewoning in Koningshof. Hoe wil je dan als nieuwkomer integreren 
en participeren? Mogelijk kunnen wij als bewoners uit Koningshof deze nieuwe bewoners 
helpen bij het integreren. Door bijvoorbeeld bij ze langs te gaan of ze uit te nodigen. Hope-
lijk zullen de nieuwe bewoners (vergunninghouders) snel participeren in onze wijk.

Al enige tijd zoeken wij als bewonersvereniging nieuwe vrijwilligers, om leuke en belangrij-
ke dingen te kunnen organiseren. Zoals het opzetten van een huiskamerproject. Waar je 
met elkaar kan praten, drinken, kaarten, naaien, breien of biljarten. Ook deze toekomstige 
bewoners van Het Baken 4 zijn binnen onze bewonersvereniging van harte welkom en kun-
nen actief meedoen.

Peter Huegen
Voorzitter

Het Jeugdhonk ligt verscholen in de bosschages
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Vanuit de gemeente hebben we als bewoners van Koningshof eind april een brief ontvan-
gen over de werkzaamheden fase 7 & 8. Van de Omgevingsdienst Haaglanden heeft de 
gemeente ontheffing gekregen met betrekking tot de vleermuizen. De gemeente kan nu 

verder met:

 de reacties van bewoners, die in 2020 hebben gereageerd op het voorlopige ont-
werp van de herindeling;

 het definitieve ontwerp en de nota van beantwoording van de ontvangen reacties. 
Hiervan zal informatie in het derde kwartaal komen;

 het maken van afspraken met de uitvoerders;

 het organiseren van een informatieavond in het vierde kwartaal in 2022, waarvoor 
een uitnodiging nog zal volgen. 

In de brief wordt ook meer duidelijkheid gegeven over de planning voor de uitvoering van 
het werk. In het vierde kwartaal zal het kappen van de bomen plaatsvinden en in het eerste 

kwartaal 2023 zullen kabels en leidingen vervangen worden. Daarna, volgens het definitie-
ve ontwerp, het riool en de nieuwe woonomgeving.

Werkgroep Wijkontwikkeling en Milieu

Laatste fase herinrichting Koningshof

Foto:  Anja  Dirkse
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Na het opknappen van het kantoor en werkplaats 
van materiaalbeheer, is het nu tijd om de opslag-
plaats weer opnieuw in te richten. De tegelvloer is 

door het water verzakt, de stellingen staan op in-
storten. Ook is er een andere indeling gewenst. 

De oude stellingen zullen vervangen door worden 
tweedehands gekochte stellingen. Het vervangen 

van de stellingen is een flinke klus. 

Gelukkig is materiaalbeheer weer open en weten 
vele leden ons weer te vinden. Veel wordt in de 

lente uitgeleend om de tuintegels met een hoge-
drukspuit schoon te maken of om met een boor of 
een ram nieuwe tuinpalen in de grond te plaatsen.

Ook de kinderspelen die veel in gebruik zijn moe-
ten nagekeken of hersteld worden. Daarnaast 
wordt ook gekeken of deze spellen verbeterd kun-

nen worden. Dit is al gebeurd bij de kleine “Kop 
van Jut” voor kinderen van maximaal 12 jaar. De-

ze was uitgerust met een elektrische installatie en 
werkte niet goed meer. Om deze “Kop van Jut” 

weer geschikt te maken, is ook gekeken naar de 
veiligheid en het milieu. Daarom is de hele elektri-
sche installatie verwijderd en vervangen door een 

grote bel, zoals op de foto te zien is. De “Kop van 
Jut” kan nu zonder stroom gebruikt worden, wat 

energiezuiniger en ook veiliger is, zowel voor bin-
nen- als buitengebruik.

Materiaalbeheer

Ook materiaalbeheer is milieubewust

De kleine Kop van Jut is nu ook milieu-
vriendelijk
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Tijdens zijn uitgebreide kennismakingsronde in onze gemeente was op 7 april 2022 de 
nieuwe burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, de heer Björn Lugthart, bij ons op bezoek in 

het honk. Onze wijkmanager 

Peter van der Sman was ook 
meegekomen. De voorzitter 

heette de burgemeester wel-
kom en gaf met een Power-

Pointpresentatie uitleg over 
hoe de bewonersvereniging 

en de wijk Koningshof is op-
gebouwd. Daarna vertelde 
Paul van Winden over het 

project van de groendaken 
en dat het een succes was. 

Zelfs vanuit andere wijken en 
plaatsen krijgt Paul vragen 

over het groendakenproject. 
Ook Matthijs de Boer gaf een 
presentatie over de veiligheid 

in de wijk en dat leden van 
de werkgroep Wijktoezicht elke avond hun ronde doen door de wijk. De burgemeester was 

onder de indruk wat onze bewonersvereniging allemaal doet. 

De burgemeester die uit Rijswijk komt, is op zoek naar een woning in Pijnacker-Nootdorp. 
Hij gaf aan dat hij wel in Koningshof zou willen wonen, maar inmiddels is bekend dat hij 

een andere mooie locatie heeft uitgekozen. 

Om onze mooie wijk ook te 
laten zien, zijn we toen vanaf 

Het Baken gezamenlijk door 
de wijk gewandeld. Daarbij 

hebben wij de burgemeester 
gewezen op de mooie plek-
ken, maar ook op de aan-

dachtspunten ter verbete-
ring. Na de vruchtbare ont-

moeting en het uitwisselen 
van de WhatsApp gegevens, 

namen wij afscheid.

Peter Huegen,
Voorzitter

Paul van Winden van Wijkontwikkeling legt uit aan de burgemeester   

Voorzitter Peter Huegen legt uit aan de burgemeester wat onze be-
wonersvereniging beoogt

Burgemeester Lugthart op bezoek in Koningshof
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Op dinsdag 13 september wordt weer een wijkschouw van onze wijk gehouden. De jaarlijkse 
wijkschouw was in de afgelopen twee jaar vanwege covid-19 niet mogelijk. Wij gaan ervan uit 
dat het dit jaar weer wel mo-

gelijk is. Tijdens de wijk-
schouw inventariseren wijk-

bewoners en vertegenwoor-
digers van de bewonersver-

eniging samen met onze 
wijkmanager Peter van der 

Sman aandachtspunten in de 
wijk; Deze aandachtspunten 
worden verwerkt in een actie-

lijst. De wijkschouw vormt ie-
der jaar een mooi (meet)

moment om te beoordelen 
hoe onze wijk erbij ligt. De 

wijkschouw begint om 19:00 
uur.

Voor de wijkschouw dient u 

zich aan te melden bij onze 
wijkmanager Peter van der Sman via telefoonnummer 14015 of via een e-mail naar 
p.vandersman@pijnacker-nootdorp.nl. Wij hopen op een goede opkomst!

Het bestuur

PS. Bij eerdere wijkschouwen is gebleken dat de nodige punten ook direct aangemeld kun-

nen worden bij Meldpunt Leefomgeving. U hoeft dan niet te wachten tot de jaarlijkse wijk-
schouw. Het aanmelden bij Meldpunt Leefomgeving kan door het invullen van een formulier 

op de website https://secure.pijnacker-nootdorp.nl/form/melding-openbare-ruimte/waarover
-wilt-u-iets-melden-0. Het formulier is vrij eenvoudig in te vullen en ook is het mogelijk om 

een foto van de locatie bij te voegen.

Wijkschouw op 13 september

Laatste wijkschouw uit 2019
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Speelplaatsen in de Lozerlaan en Zuiderstraat 
vernieuwd

In het wijkblad maken wij regelmatig melding van het vernieuwen van de speelplaatsen in 
onze wijk. Zo is er in het wijkblad van december 2021 uitgebreid verslag gedaan van de 
enquête voor het vernieuwen van de speelplaatsen aan de Kleinhof, Kraaienburg en de 

Lozerlaan. Omwonenden konden hierbij hun voorkeur uitspreken voor de nieuwe speeltoe-
stellen, wat inderdaad gebeurd is. Dit betekent dat kinderen uit deze straten de speeltoe-

stellen zelf uitgezocht hebben. Inmiddels is de speelplaats aan de Lozerlaan volledig opge-
knapt, zoals uit de twee onderstaande foto’s te zien is. 

De vernieuwde speelplaats in de Lozerlaan 
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Binnenkort worden ook de speeltoestellen aan de Kraaienburg en de Geerbron vernieuwd. 
Wanneer dat plaatsvindt is nog niet duidelijk. Wel is de speelplaats in de Zuiderstraat opge-

knapt zoals op de twee onderstaande foto’s is te zien.

Het Bestuur

De vernieuwde speelplaats aan de Zuiderstraat 
Foto’s: Peter van der Sman
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Ook dit jaar hebben veel wijkbewoners de contributie overgemaakt. Binnen twee maanden 
na ons betaalverzoek in het voorjaarsnummer van het wijkblad hebben ongeveer 550 leden 
de contributie betaald. Dat is een mooi aantal! Wilt u nog even controleren of u bij laatste 

personen hoort die dit nog niet heeft gedaan? Enkele weken na het verschijnen van het zo-
mernummer, dat begin juli verspreid zal worden, zullen herinneringsverzoeken gestuurd 

worden naar leden die nog niet betaald hebben.

Ieder jaar vraag ik of u bij de betaling van het lidmaatschap in de omschrijving alleen uw 
straat en huisnummer wilt vermelden. Helaas gebeurt het nog te vaak dat iemand dat er 

niet bij zet. Bij niet veelvoorkomende achternamen en als de persoon al lid is, kan ik nog 
met een omweg de juiste koppeling maken. Maar dat lukt dus niet altijd. Graag daarom 

nogmaals het verzoek om echt de straatnaam en het huisnummer in de omschrijving erbij 
te zetten. Anders krijgt u misschien wel voor niets een herinnering.

Als uw gegevens wijzigen, wilt u mij dan hierover een e-mail (ledenadministratie@wijk-

koningshof.nl) sturen? Ik weet dat er wijzigingen worden doorgegeven via de omschrijving 
van de contributiebetaling, maar omdat ik de administratie automatisch verwerk, mis ik de-
ze mededelingen. Wilt u geen lid meer zijn, neem dan alstublieft ook de moeite om dit met 

een e-mail aan mij bekend te maken. Dit bespaart mij en de vereniging veel tijd en moeite. 
Als u nog niet betaald heeft doe dan dus in ieder geval iets: betalen of opzeggen. Hier-

voor alvast mijn dank!

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wilt worden: hieronder een samen-
vatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcontributie voor 2022 te voldoen.

Bedrag € 10,-

IBAN-nummer NL70 INGB 0003 5319 85

Ten name van Bewonersvereniging Koningshof

Omschrijving Uw straatnaam en huisnummer

Contributiebetaling en ledenaantal
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In het vorige wijkblad hebben we een lezersonderzoek geplaatst en hebben we aangege-
ven dat we de resultaten met u zouden delen. In totaal hebben 38 personen de enquête in-
gevuld. De resultaten van de invullers zijn als volgt.

Bij een aantal vragen kon worden aangegeven met een cijfer 1 t/m 10 hoe men het onder-
deel beoordeelt. De algemene indruk van het wijkblad werd beoordeeld met een gemiddel-
de van 8,5. De inhoud van het wijkblad scoorde met een gemiddelde waarde van 8,3 en 

opmaak/lay-out met een gemiddelde waarde van 8,4. 

Als toelichting op het gemiddelde cijfer voor de lay-out werd genoemd dat het prima en 
overzichtelijk in elkaar zit en dat het duidelijk en makkelijk leesbaar is, ook een minder 

goed ziende kan vrijwel alles lezen. Kleurig, professioneel met mooie foto’s. Een iemand is 
van mening dat de foto van Het Baken op de voorkant wel vervangen mag worden door 

een meer pittoresk plaatje uit de wijk.

Ons wijkblad wordt door alle invullers gelezen, 45% leest het zodra het in de bus komt en 
de overige 55% leest het op het moment dat het hem/haar uitkomt.

Op de vraag of men zich kon voorstellen ooit een stukje in te zenden gaf 16% aan daartoe 

bereid te zijn en 79% dat ze dat misschien wel willen doen. De overige 5% heeft daar geen 
behoefte aan.

Een kleine 70% van de respondenten heeft een toelichting gegeven over de inhoud. De al-

gemene indruk is dat het duidelijk en overzichtelijk is en goede en relevante informatie 
geeft over de ontwikkelingen in de wijk. Verder worden genoemd een prettige schrijfstijl, dat 

het er goed verzorgd uitziet en een handig formaat heeft. Een enkeling vraagt zich af of het 
niet beter op meer milieuvriendelijk papier kan worden gedrukt. Daarnaast wordt vermeld 
dat kleurplaten niet op glossy papier werken. Een iemand vermeld dat we in het wijkblad 

geen politiek moeten gaan bedrijven.

Wat betreft gemiste onderwerpen noemde 30% de volgende zaken. Een terugkerende co-
lumn over gebeurtenissen in de wijk, een interview met wijkgenoten of een rubriek 

‘Pijnackernaar in beeld’ waarbij een voorbijganger wordt geïnterviewd, en onderwerpen die 
door bewoners worden ingebracht. Ook genoemd werden onderhoudstips voor huis en 

tuin, het schoonhouden van de buurt, de openingstijden van de papiercontainer en informa-
tie over mogelijkheden van babysitten, hondenoppas, tuinonderhoud, klusjesmannen en 

planten- en boekenruil. Daarnaast wordt het schrijven over de flora en fauna in de wijk ge-
noemd.

Als overbodige zaken werden genoemd de steeds weer terugkomende verslaggeving over 

de gehouden AED-cursussen en de VVD-campagne.

Op de vraag of het wijkblad na het lezen wordt bewaard gaf 13% aan dit niet te doen, 18% 
bewaart het tot het volgende nummer uitkomt en de rest als naslagwerk voor adressen of 

om iets nog een keer na te lezen. Als reden voor het bewaren werd genoemd de handige 
informatie zoals telefoonnummers en materialen die je kan huren, gegevens over onder-
houdscontracten en adverteerders, projecten als duurzaamheid, dakpannen etc. Ook werd 

Uitslag lezersonderzoek
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genoemd om iets later nog een keer na te lezen over interessante wijkacties en de herin-
richting van Koningshof.

24% van de respondenten gaf aan het geen goed idee te vinden om het Wijkblad digitaal 
uit te brengen. De rest vindt het wel een goed idee, maar het merendeel hiervan is van me-
ning dat de papieren versie moet blijven. 

Bij de laatste vraag of men nog iets toe te voegen had, gaf 45% aan niets te hebben om 
toe te voegen. De rest gaf voornamelijk complimenten voor de vereniging, het blad zelf en 
de vrijwilligers. Andere opmerkingen waren:

 Een tip om voor de contributiebetaling een QR-code te gebruiken.

 Een waarschuwing bij ingezonden stukken (bij de plaatsing hiervan wordt de inhoud 

beoordeeld en zal zeker de vraag komen “waarom het ene stuk wel en mijn stuk 
niet?”). 

 Meer bijdragen van de bewoners waardoor het wijkblad voor velen aantrekkelijker 

kan worden.

 Een uitgave van het Wijkblad van 2x per jaar zou voldoende zijn, maar dan aange-

vuld met wat vaker een korte digitale nieuwsbrief. 

Wij danken alle respondenten dat ze de moeite hebben genomen om het lezersonderzoek 

in te vullen. De redactie en het bestuur gaan zich de komende tijd beraden over wat te 
doen met het resultaat ervan. Een conclusie is al wel duidelijk: het wijkblad moet blijven, 

met een grote voorkeur voor de papieren uitgave!

Namens de redactie,
Sjef Kickken

Onze webmaster Bas Lijster verhuist binnenkort naar een andere wijk in Pijnacker en stopt 
daarom als webmaster van onze bewonersvereniging. Sinds 2013 heeft Bas op voor-
treffelijke wijze onze website beheerd. Omdat hij in zijn beroep ook met websites bezig is, is 

hij zeer deskundig op dit gebied. Zo heeft hij de website twee keer vernieuwd. Zie hiervoor: 
https://www.wijk-koningshof.nl/2016/08/nieuwe-website-bewonersvereniging-koningshof/.

Bas, bedankt voor jouw uitstekende werk voor ons in de afgelopen negen jaar! Op gepaste 

wijze zullen wij jou hiervoor bedanken.

Voor de opvolging van Bas hebben wij binnen onze vereniging een oplossing gevonden. 
Matthijs de Boer van wijktoezicht en Jim Lijten van materiaalbeheer en Halloween zullen de 

taken van Bas overnemen. Als bestuur zijn we blij dat we snel nieuwe webmasters hebben 
gevonden, omdat de website een belangrijk medium is. Denk bijvoorbeeld aan de 

reserveringen bij ons materiaalbeheer, die alleen via de website mogelijk zijn.

Het Bestuur

Webmaster Bas Lijster stopt
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Wanneer dit zomer-wijkblad verschijnt, is het hopelijk mooi weer en dat betekent voor de 
Wijktoezichthouders weer opletten op openstaande deuren en ramen. Tijdens een ronde 
zien we nog wel eens dat de bewoners van een huis druk bezig zijn in de tuin of een paar 

minuten bij buren drie huizen verderop zijn en daarbij een deur of raam open hebben laten 
staan. Die werken als een magneet op de zogenaamde gelegenheidsinbreker. De naam 

zegt het al, ze bereiden zich niet voor maar gaan aan de slag wanneer een kans zich voor-
doet. In ieder huis is er wel wat te halen en ze kijken er vooral naar hoe makkelijk ze bin-

nen kunnen komen. Dit type inbreker is verantwoordelijk voor 90 procent van de inbraken, 
werkt vaak met eenvoudige hulpmiddelen en woont niet ver uit de buurt.

Het was goed om in een buurttoezicht WhatsAppgroep te lezen dat er adequaat werd gere-

ageerd toen het iemand opviel dat er een persoon door de straat liep en verdacht veel naar 
binnen keek in geparkeerde auto’s en huizen. De politie is gebeld en die nam de melding 
heel serieus. Het meest voor de hand liggende om dit type inbraken tegen te gaan, is ons 

huis niet open laten wanneer we niet thuis zijn. Zet een raam dus in ieder geval op de knip 
als u deze een stukje open laat staan en draai de voordeur op slot of ook op de knip want 

een deur is anders met behulp van een plastic pasje eenvoudig te openen.

Wijktoezicht in Koningshof

Vorig jaar hebben er een paar keer twee wijkagenten meegelopen met een Wijktoezicht 
ronde. Omdat dit zowel voor de agenten als voor onze toezichthouders als positief werd er-

varen, komt hier weer een vervolg op.

Het aantal gelopen rondes van Wijktoezicht per week begon dit jaar, met een gemiddelde 
van 4,5, goed. Vanwege ziekte en vakanties van Wijktoezichthouders hebben we dit gemid-

delde helaas niet vol kunnen houden en is het gezakt naar drie rondes per week. We kun-
nen dus zeker nog een aantal extra toezichthouders gebruiken!

Matthijs de Boer
Wijktoezichtcoördinator

De gelegenheidsinbreker
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Ook dit jaar zullen er weer een Trick-or-Treat en Halloween griezeltocht gehouden worden. 
Achter de schermen zijn we daarom alweer druk bezig met de voorbereidingen voor dit jaar.

De Trick-or-treat griezelexpress zal rijden op donderdag 27 oktober 2022. Vorig jaar was 

de route in het gedeelte van de Rivierenlaan en zijstraten. Dit jaar gaat de route door het 
gedeelte van de Delflanddreef en zijstraten. De route start vanaf Duivestein en gaat vervol-
gens door Hennenberg, Okkenburg, Pasgeld, Serijnenhof, Soestburg, Leeuwenberg, Le-

denhoef en Keizershof terug naar het startpunt.

We zijn op zoek naar mensen die op de route wonen en aan onze kleine griezels wat lek-
kers willen geven zoals snoep, appels of mandarijnen. Het gaat in totaal om dertig kinderen 

die in twee groepen van vijftien langskomen. De eerste groep komt tussen 17:00 en 18:00 
uur; de tweede groep komt tussen 19:00 en 20:00 uur. U kunt zich aanmelden op 

trickortreat@bibberbos.nl. Alvast bedankt hiervoor!

Kinderen tussen de 1 en 8 jaar die met de griezelexpress mee willen, kunnen zich tussen 1 

en 16 oktober opgeven via www.bibberbos.nl/trickortreat. In het volgende wijkblad, dat eind 
september verschijnt, komt een oproep te staan. Het is belangrijk om je zo snel mogelijk 
aan te melden, want: ‘vol is vol’. 

Halloween en Trick-or-treat in 2022

Laten we Trick-or-treat weer net zo leuk maken als in 2021
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Wij vinden het leuk als de kinderen verkleed komen. Degene die het leukst of het grieze-
ligst verkleed is, krijgt een prijs. We zien jullie graag verschijnen!

Op zaterdag 29 oktober 2022 wordt het weer griezelen met Halloween. Wie wil en kan 
ons helpen met elektriciteit? Dit betreft bewoners van de straten Hofzicht en Oudendijk. Als 
u ons wilt helpen, stuur dan een e-mail naar info@bibberbos.nl. Alvast bedankt hiervoor!

De start is vanaf de school SBO Prinsenhof, Duivestein 25. We beginnen om 19:00 uur en 
de laatste groep vertrekt om 22:15 uur. Ook dit jaar zijn er weer griezelspelletjes om het 

wachten wat leuker te maken. Je kunt je aanmelden op http://www.bibberbos.nl/reserveren. 
Dit kan in de periode van 6 t/m 23 oktober. Omdat ook hierbij geldt ‘vol is vol’, is het belang-

rijk je zo snel mogelijk aan te melden. De toegang is gratis, zoals dat ook bij alle voorgaan-
de Halloweens het geval was. 

Kom maar op als je durft!

De Oppergriezels

Impressie van Halloween in 2021
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Maar liefst zeven kinderen hadden een mooie kleurplaat van de paashaaskleurwedstrijd inge-
leverd. Alle kinderen hadden, gelet op de leeftijd, mooie tekeningen ingeleverd. Daarom heb-
ben we hen allemaal beloond met een cadeau. Anja Dirkse had voor iedereen een cadeau 

gekocht, zoals op de onderstaande foto te zien is.

De cadeaus vielen erg in de smaak bij alle kinderen, zoals hieronder te zien is. Wij vonden 

het leuk dat zo veel kinderen de moeite hadden genomen om een kleurplaat in te leveren.

Het Bestuur

De prijswinnaars waren blij met hun cadeau

Uitslag paashaaskleurwedstrijd

Anja had voor iedereen een cadeautje gekocht
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Na de geslaagde cursusavonden ‘reanimatie en het gebruik van een AED’ op 16 februari 
en 12 mei van dit jaar, zullen we na de zomervakantie opnieuw cursusavonden organise-
ren. Op woensdagavond 28 september is er 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 29 september

organiseren wij een cursus ‘Gebruik van AED en reanimatie’ voor gediplomeerden die 
jaarlijks op herhaling dienen te komen. Beide cursussen zullen gegeven worden door ons 

bestuurslid Sylvia van Reenen. Voor beide cursussen kunt u zich tot 1 september opgeven, 
door een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Personen die eerder deze cursus gevolgd hebben, worden 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 hieraan mee gaan doen. Als je meedoet aan ‘hartveilig wonen’, kun je per mobiel 
opgeroepen worden als er in de directe omgeving iemand met hartfalen is. Voor meer infor-

matie zie: http://www.hartveiligwonen.nl/.

Borstcompressie wordt geoefend

Cursussen ‘reanimatie en het gebruik van AED’ 
op 28 en 29 september
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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 be-
houden, betalen slechts € 15,-. Wij hopen op een grote belangstelling voor beide cursussen!

Het reanimeren bestaat uit een vast aantal onderdelen. Allereerst dient gecontroleerd te 
worden of een slachtoffer bij bewustzijn is. Volgt er geen reactie, dan dient meteen 1-1-2 

gebeld te worden. Vervolgens wordt de ademhaling gecontroleerd. Als het slachtoffer niet 
normaal ademt, dan dient meteen met de reanimatie begonnen te worden. Deze bestaat uit 
een combinatie van dertig borstcompressies en twee keer beademen totdat een AED of 

een ambulance arriveert. Tijdens de cursus oefent iedere cursist deze handelingen en ook 
het aanbrengen van een AED en het leggen van een slachtoffer in een stabiele zijligging.

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.

Zo leg je iemand in de stabiele zijligging
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Zoals u wellicht nog wel weet, was er op 26 april 2021 door een gesprongen waterleiding 
op de Rivierenlaan grote waterschade bij ons materiaalbeheer. Daarna zijn we maanden 
bezig geweest om dit op te knappen. Onze vrijwilligers die toen zo hard gewerkt hebben 

zijn hiervoor nog niet bedankt. Wij hadden ze vorige jaar een ‘leuke attentie’ willen geven, 
maar onze materiaalmannen wilden liever een feestje in de ruimte van het materiaalbeheer. 

Door covid-19 was dat in 2021 niet mogelijk. In het begin van 2022 waren wij om dezelfde 

reden ook terughoudend hierin. Uiteindelijk zijn we op zaterdagavond 27 augustus uitgeko-
men en zal er voor de vrijwilligers die in 2021 zo hard aan het herstel hebben gewerkt een 

feestje zijn.

Inloopmiddag op zaterdag 27 augustus van 15:00-17:00 uur

Op dezelfde dag willen wij iedereen de gelegenheid bieden om onze vernieuwde materiaal-

beheerruimte te bekijken. Tussen drie en vijf uur bent u van harte welkom om langs te ko-
men, om te kijken hoe mooi onze materiaalbeheerruimte er tegenwoordig uitziet. U kunt 
dan ook een praatje maken met onze materiaalmannen. Wij hopen dat velen de moeite zul-

len nemen om dit te doen!

Het Bestuur

Het opgeknapte kantoor van materiaalbeheer

Inloopmiddag en feestje bij materiaalbeheer 
op 27 augustus
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In de maand september staat Pijnacker-Nootdorp in het teken van kunst en cultuur. In de 
eerste weken van deze maand kunt u bij maar liefst 21 culturele verenigingen (muziek, 
dans, zang en toneel) terecht voor gratis proef/kennismakingslessen. Er wordt nog nage-

dacht over het organiseren van een afsluitende voorstellingsavond in CulturA in Nootdorp. 
Hierover ontvangt u t.z.t. nadere informatie via de social media, de Telstar en misschien 

wel een speciaal hiervoor gemaakt informatiemagazine. 

Begin september wordt in het Emmapark, naast metrostation Centrum, een prachtige beel-
dententoonstelling opgezet die dit jaar het thema Muziek heeft meegekregen. De septem-

bermaand wordt afgesloten met De Verbeelding, een geweldig en groot opgezet cultureel 
evenement, waar voor elke kunstminnende inwoner van Pijnacker wat te beleven valt. 

Alle tentoongestelde kunst en cultuur is gemaakt door (semi-)professionele kunstenaars en 

amateurkunstenaars, veelal uit Pijnacker-Nootdorp en misschien wel uit uw wijk. Het Ver-
beeldingsweekend staat bol van de activiteiten, verspreidt door de hele gemeente. Er is 
voor alle leeftijden veel om van te gaan genieten. Bijna alle activiteiten zijn gratis. De aftrap 

van De Verbeelding vindt plaats in CulturA.

Voor de allerjongsten is er een kindervoorstelling en voor de wat oudere jeugd of (zich jong 
voelende) ouderen is er een poproute langs de Trucker, Grand Café De Drie Heeren en 

Brocante. Op het creaplein in het hart van Pijnacker kunnen jong en oud komen genieten 
van muziek, dans en de creamarkt. In de bibliotheek exposeren amateurkunstenaars hun 

creaties en kunt u deelnemen aan een workshop origami. 

Bij de kunstroute die langs veel schitterend gelegen locaties in Pijnacker, Nootdorp, Oude 
Leede en Delfgauw voert zijn schilderijen, etsen, tekeningen, gedichten, verhalenvertellers, 

beelden, muzikanten en koren te zien en te horen. Al deze locaties zijn te vinden op de site 
van De Verbeelding en met een handige locatieplanner kunt u uw route per auto, fiets of 

lopend gemakkelijk op telefoon, tablet of computer samenstellen.

Het volledige programma en andere activiteiten treft u aan in de Telstar. Ook kunt u het 
ophalen bij zorgkwekerij Land van Bloei aan de Europalaan (tegenover de Lidl), de biblio-

theek in Pijnacker en in CulturA in Nootdorp.

Uiteraard hopen we u te ontmoeten tijdens het Verbeeldingsweekend. Wilt u alvast een 
inkijkje, bezoek dan onze website https://www.deverbeelding.nu. 

De organisatie van De Verbeelding

De Verbeelding op 23, 24 en 25 september 2022
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De wijkactie voor het ‘reinigen van het ventilatiekanaal’ is in april van start gegaan. Met 
iedereen die zich in het eerste kwartaal heeft aangemeld is er in april een afspraak ge-
maakt door het bedrijf RCO-Ventilatie, dat de wijkactie uitvoert. De interesse blijkt groot! 

Inmiddels hebben zo’n zestig huishoudens belangstelling getoond. Per dag maakt RCO-
Ventilatie met maximaal vijf huishoudens een afspraak.

In april en mei hebben zich ook huishoudens aangemeld voor deze wijkactie. Dit geven wij 
dan meteen door aan RCO-Ventilatie, die vervolgens zo spoedig mogelijk een afspraak met 
u maakt.

Als u meedoet aan de wijkactie, dan kost het reinigen van uw ventilatiekanaal € 120,-. 

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden voor het vervangen van de ventilator. Dit kost 
via de wijkactie € 375,- (bij deelname van minimaal vijf huishoudens). 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 ventila-
tor ongeveer 10%. Iedereen krijgt een persoonlijke offerte. Informatie over dit bedrijf is te 

vinden op website http://www.stofomovernatedenken.nl.

Ook in dit wijkblad vermelden wij de gegevens van deze wijkactie. Als u alsnog hierin geïn-
teresseerd bent, dan graag een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Het bestuur

Update van wijkactie ‘Reinigen van ventilatiekanaal’

Ventilatiekanaal vóór en na de reiniging
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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

Voor leden van de bewonersvereniging is het lenen gratis (max. 3 dagen of in overleg). 
Inlichtingen, ophalen en terugbrengen van goederen kan uitsluitend op maandag, 
woensdag en vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in ons magazijn in de parkeergarage 

onder ‘Het Baken’. Reserveren via onze website https://www.wijk-koningshof.nl/materialen. 
Inlichtingen zijn mogelijk per telefoon (015-3696605) of e-mail (materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl).

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur. 

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

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




