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Voorwoord 

Nog maar kort geleden hebben wij in de jaarvergadering afscheid genomen 
van Jan Zijp als penningmeester. Daarvóór was zijn opvolger Wim Langelaan 
al druk in de weer om de financiële zaken van Jan over te nemen. In dit wijk-
blad stelt Wim zich voor en meteen heeft hij zijn eerste voor de bewonersver-
eniging belangrijke actie ondernomen: het bijwerken van de ledenlijst en het 
innen van de contributie. Dat blijkt toch nog een hele klus te zijn. Jullie kun-
nen het Wim een stuk makkelijker maken als jullie precies doen wat Wim 
vraagt in een aparte brief die bij dit wijkblad meegaat. Bent u nog geen lid, 
dan kunt u zich voor een luttele € 7,- per jaar lid noemen en bijvoorbeeld 
spullen lenen bij ons materiaalbeheer en gratis meelopen met de Koningshof-
trimloop. Deze trimloop zal dit jaar op 8 september gehouden worden. Gratis 
komen kijken mag natuurlijk ook, leuk voor de sfeer. U kunt bijvoorbeeld ook 
meedoen aan de fotofietstocht die in september georganiseerd wordt in sa-
menwerking met de Toerclub Pijnacker.  
 

 Naast deze ontspannende activiteiten spelen in onze wijk ook de nodige pro-
blemen. Voor de een wat meer op afstand, voor de ander héél dicht bij huis. 
Het gaat dan om de verkeersveiligheid en de veiligheid van spelende kinde-
ren. Terecht zetten mensen zich daar voor in. Meestal wordt in dergelijke za-
ken vooral naar de gemeente gekeken, omdat het te maken heeft met de in-
richting van de openbare ruimte. Wat de een dan belangrijk vindt, is juist 
voor de ander weer lastig. Daarom zal de gemeente nooit aan de wensen van 
iedereen tegemoet kunnen komen. Vaak kunnen wij ook zelf ons eigen leven 
en dat van onze buren aangenamer maken. Niet alleen door het organiseren 
van activiteiten in de straat zoals een barbecue of een spelletjesmiddag voor 
de kinderen, maar ook door gewoon wat meer rekening met elkaar te houden. 
Zo is het verkeersgedrag van sommige mensen vaak ergerlijk en gevaarlijk 
voor anderen. Vaak is men er zich niet eens van bewust. Daarom vindt u in 
dit wijkblad de spelregels voor woonerven nog eens samengevat. Onze wijk is 
een prima woonwijk. Voor automobilisten fietsers en bromfietsers die zoveel 
haast (denken te) hebben dat zij harder dan 15 of 30 km willen rijden, is dat 
minder leuk. Maar daar is een goede oplossing voor: onthaasten en dat past 
prima in deze tijd van het jaar nu de vakanties naderen. Dus haast u zich 
a.u.b. om onze penningmeester te plezieren door snel die € 7,- contributie 
over te maken. 
 
Het bestuur van de bewonersvereniging Koningshof wenst iedereen een fijne 
vakantie! 
 
 Harry Junggeburt 
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Van de redactie 

Onze oproep voor meer kopij en bijdragen voor het wijkblad is niet voor niets 
geweest. Dit keer is er een extra dik wijkblad op uw deurmat gevallen. Net 
zoals altijd met informatie over zaken die zich in de wijk afspelen of binnen-
kort gaan plaatsvinden. Genoeg te lezen dus. Zoals u misschien ook gemerkt 
heeft is in dit wijkblad ook een acceptgiro bijgesloten. Onze nieuwe penning-
meester ziet uw jaarlijkse contributiebijdrage graag tegemoet.  
Complimenten voor degene die dit keer weer een bijdrage hebben geleverd 
aan dit blad. 
 

Veel leesplezier, 
 
Leo Donck en Jos Verbeek 
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Stationsstraat 32 

2641 GM Pijnacker 
015-3697376 

 
 Een rustpuntje in het dorp. 

Kom eens kijken naar het ruime 
assortiment van Oberon. 

Voedingssupplementen, homeo-
pathie, 

Weleda en Volatile, boeken en 
cd’s,  

Wim Langelaan 
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Even voorstellen  

Jos 

Mijn naam is Wim Langelaan en sinds de ledenvergadering van 23 april 2009 
ben ik penningmeester van onze wijkvereniging. Ik neem deze functie over 
van Jan Zijp die de afgelopen jaren de financiën voor onze vereniging heeft 
beheerd. Jan heeft bij zijn vertrek een keurige administratie achtergelaten en 
ik heb geconstateerd dat onze vereniging financieel kerngezond is. Vanaf he-
den mag ik dus over de financiële middelen van onze vereniging waken. Dit 
lijkt me reden genoeg om me even verder voor te stellen. 
 
Ik ben 48 jaar, getrouwd met José en ik heb twee kinderen; Bart van 11 jaar 
en Max van 9 jaar. Ik woon al sinds jaar en dag in Pijnacker; geboren op een 
boerderij aan de Klapwijkseweg, vervolgens heb ik bijna 20 jaar op het voor-
malige Veilingterrein gewoond en sinds 3 jaar woon ik naar volle tevredenheid 
in onze wijk, op de Serijnenhof 16. 
 
Ik werk mijn hele leven al in de financiële sector. Momenteel werk ik bij Ae-
gon waar ik me bezig houd met het maken van verslagen van pensioenfond-
sen. Dit doe ik vier dagen in de week zodat er ook nog wat tijd overblijft voor 
vrijwilligerswerk. Toen ik onlangs werd benaderd door onze voorzitter Harry 
Junggeburt met de vraag of ik zin had in het penningmeesterschap, heb ik ja 
gezegd. Ik vind het belangrijk dat we een goed functionerende wijkvereniging 
hebben en daar wil ik best mijn steentje aan bijdragen. Ik heb geen bestuur-
lijke ervaring en ik ben nog niet eerder penningmeester geweest van een ver-
eniging. Op grond van de dossiers en de informatie die ik van mijn voorgan-
ger heb gekregen, heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken om mijn 
taak goed te vervullen. Ik heb inmiddels enkele bestuursvergaderingen bijge-
woond en de sfeer binnen onze vereniging is goed. 
 
Mijn eerste klus is nu het incasseren van de contributie 2009. Bij dit wijk-
blad treft u dan ook een acceptgiro aan die u kunt gebruiken om de ze-
ven euro over te maken naar de girorekening van onze vereniging. Als u ge-
bruik maakt van telebankieren, dan kunt u mij geweldig veel tijd be-

sparen door het geld over te maken met als omschrijving uw straat-

naam en huisnummer. Bij deze betaalwijze kan ik alle ontvangsten van ze-
ven euro eenvoudig sorteren zodat de ledenlijst vlot bijgewerkt kan worden. 
 
Alle financiële transacties verlopen via de bank of giro (contante betaling van 
contributie 2009 is dus niet mogelijk) zodat de kascommissie uiteindelijk een 
goede controle kan uitvoeren op de inkomsten en uitgaven. 
 
 Ik hoop dat u ook de komende jaren heel veel plezier zult ondervinden van 
onze wijkvereniging en ik ga mijn uiterste best doen om in overleg met de 
andere bestuursleden de financiële zaken tot in de puntjes te regelen. 
 
Wim Langelaan 
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Fietsverbinding Keijzershof-Koningshof  

Op maandag 11 mei hebben vertegenwoordigers van de bewoners van de Po-
pelenburg/Serijnenhof en Oosterdiep samen met de bewonersvereniging Ko-
ningshof overleg gevoerd met de gemeente over de fietsverbindingen tussen 
Keijzershof en Koningshof.  
 

De gemeente heeft op basis van gegevens van het Centraal Bureau Statistiek 
(CBS) berekend dat het aantal fietsbewegingen vanuit en naar deze nieuwe 
wijk naar verwachting zal uitkomen op ongeveer 600 fietsritten per dag, 
waarvan 200 in de ochtendspits (tussen 07.30 en 09.00 uur). De gemeente 
wil deze toename van het fietsverkeer naar en van onze wijk Koningshof en 
het centrum van Pijnacker afwikkelen via de bestaande fietsverbinding bij de 
brug over het Oosterdiep, via de aan te leggen fietsbrug bij de Popelenburg 
en via de Verlengde Europalaan. De Verlengde Europalaan heeft als bestem-
ming fiets- en wandelgebied gekregen. 
 

In het gesprek van 11 mei bleek dat de gemeente vasthoudt aan haar plan de 
fietsbrug bij de Popelenburg aan te leggen. Dit ondanks de bezwaren van om-
wonenden die zich zorgen maken over de toename van de verkeersonveilig-
heid in het woonerfgebied, maar ook in de rest van de wijk. De ervaring leert 
dat fietsers de kortste verbindingsweg zoeken. De gemeente is van mening 
dat ze de bewoners tegemoetkomt door het gebied zo veilig mogelijk in te 
richten. Zo zal het fietspad niet worden doorgetrokken op het woonerf, waar-
door de bestemming woonerf met alle daarop van toepassing zijnde verkeers-
regels wordt benadrukt*. Bovendien zal het fietspad vanaf de brug in Keij-
zershof niet toegankelijk zijn voor bromfietsers: de groenstrook is een wan-

delgebied waar fietsers zijn toegestaan, zo hebben wij met de gemeente afge-

sproken. Op twee plekken komen fietshekken, één voor de fietsbrug vanuit 
Keijzershof en één aan het begin van het woonerf. Ook bij het Oosterdiep ko-
men op uitdrukkelijk verzoek van de omwonenden fietssluizen aan de kant 
van de Zuidweg. De ‘Oosterdiepers’ zijn dan ook blij met dit besluit, omdat zij 
nu al grote overlast ondervinden van bromfietsen en motoren. Ook dit gebied 
was en blijft een woonerf*. 
 

Omdat de rioleringswerkzaamheden bij de Popelenburg ver gevorderd waren, 
heeft de gemeente het gebied al bestraat. De bewoners zijn niet tevreden 
hierover en willen dat het geheel weer als woonerf wordt herbestraat en inge-
richt. Zij hebben hierover inmiddels een brief naar de gemeente gestuurd. 
Ook wachten zij nog op antwoord van de gemeente over het besluit over de 
aanleg van de brug. 
 

(zie tekening pagina 9) 
 

 Wordt daarom vervolgd. 
 

 Marijke de Wit en Harry Junggeburt 
 

 

* zie verder in dit wijkblad het artikel over gedragsregels op een woonerf 
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Jammer: dansfeest!  

Na het succes van het dansfeest bij ons 30-jarig jubileum vorig jaar in Het 
Baken wisten wij dat dit lastig te herhalen was. Toch hebben wij geprobeerd 
dit jaar weer zo iets te organiseren. Wij waren daarom ook blij dat de belan-
grijkste organisatoren van vorig jaar dit jaar weer bereid waren hun schouders 
er onder te zetten. Door verschillende omstandigheden zoals budget, korte 
voorbereidingstijd en drukte met werk zal het dit jaar niet lukken. Frank Brug-
man en Monique Segijn willen wij in ieder geval bedanken voor het werk dat 
zij hierin gestoken hebben vóórdat duidelijk werd dat het geen haalbare kaart 
zou zijn. Zij hebben in ieder geval hun nek uitgestoken en als je dan tot de 
conclusie komt dat het geen haalbare kaart is dan is het alleen maar wijs om 

met de voorbereidingen te stoppen. Frank en Monique: nogmaals bedankt ! 

Leuk: fietsen bij de fotopuzzeltocht op 19 september! 

Dank zij de medewerking van de Toerclub Pijnacker kunnen wij op 19 septem-
ber onze getrainde (of vastgeroeste) vakantiespieren weer eens lostrappen. 
Die middag is er voor bewoners van Koningshof een fotopuzzeltocht op de 
fiets voor jong en oud. De start is natuurlijk bij Het Baken en er wordt voor 
versnaperingen gezorgd! 
 

Wij zoeken nog mensen die wat hand- en spandiensten willen verrichten. Heb 
je tijd en vind je het leuk?  
Meld je dan bij de secretaris: secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Keijzershof

centrumStanislas
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Hoe gedraag ik me op een woonerf?  
Een belangrijk uitgangspunt is dat op een woonerf automobilisten zich moeten 

aanpassen aan het overige verkeer (voetgangers, fietsers en spelende kinde-

ren). 
 

Inhakend op de stukjes in dit wijkblad: “Vreemde Kereltjes”en “Fietsverbinding 
Keijzershof” volgen hieronder de verkeersregels die gelden op een woonerf: 
 

Automobilisten moeten op een woonerf stapvoets (15 km) rijden. Hetzelfde 
geldt voor brommers en fietsers. 
Wie op een woonerf rijdt met een auto, brommer of fiets mag de voetgangers 
niet hinderen. 

Op wegen binnen een woonerf mag overal worden gelopen en gespeeld. Voet-
gangers en spelende kinderen mogen wegen die liggen binnen het erf over de 
volle breedte gebruiken. Om deze reden is het erf dan ook niet verdeeld in 
aparte rijbanen en verhoogde trottoirs.  
Alle bestuurders van rechts gaan voor. Dit geldt niet alleen voor auto’s, maar 
ook voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van invalidenvoertuigen. Een 
fietser die van rechts komt heeft dus voorrang op een automobilist. 
Bestuurders die het woonerf vanaf de weg binnenkomen of die het woonerf 
verlaten en de weg op rijden, moeten het overige verkeer (dus ook voetgan-
gers) voor laten gaan. Als het goed is, staat er altijd een speciaal woonerf-
verkeersbord. 
Parkeren mag uitsluitend daar waar op straat een parkeervak met de letter P 
is aangebracht of waar een blauw bord met een witte P staat. Op andere plaat-
sen is parkeren verboden. 
 

Velen in onze wijk kennen ongetwijfeld de verkeersregels. Wij overdrijven ech-
ter niet als we beweren dat de nodige mensen de regels niet kennen of gewoon 
aan hun laars lappen. Dit blijkt uit het grote aantal klachten en ergernissen 
over te hard rijden op de woonerven en het fout parkeren. 
 

Zo moeten door de rioleringswerkzaamheden in onze wijk op dit moment be-
woners omrijden via de Soestburg/Lozerlaan. Sommige automobilisten wanen 
zich op daar op een 30 km-weg. Kortom levensgevaarlijk! De gemeente heeft 
in overleg met de buurt maatregelen getroffen, maar dit helpt niet echt omdat 
de geplaatste hindernissen weer worden weggehaald door boze automobilisten.  
 

Wij pleiten ervoor dat u als bewoner(s) elkaar op slecht rijgedrag aanspreekt in 
de hoop dat hierdoor gevaarlijk rijgedrag op de woonerven, maar ook op de 30 
km-wegen (Delflanddreef en Rivierenlaan) in onze wijk tot het verleden gaat 
behoren. 
 
Marijke de Wit en Harry Junggeburt 
 
[Bron over de verkeersregels op woonerven: Telstar/Gemeenteberichten] 
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Stand van zaken herinrichting wijk Koningshof  

fase 3 en fase 3A  

De rioleringswerkzaamheden van fase 3 naderen het einde en lopen volgens 
schema. De gemeente streeft ernaar om voor de bouwvakvakantie (medio juli 
2009) de rioleringswerkzaamheden en de bestrating te hebben afgerond. De 
nieuwe aanplant in de groenvoorzieningen en het plaatsen van bomen is pas 
weer mogelijk in het plantseizoen, en dat is in het najaar.  
 

Met het opknappen van de Delflanddreef, fase 3A, zal eind 2009/begin 2010 
worden begonnen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De Delf-
landdreef zal weer als 30 km-zone worden ingericht.  
 

Tijdens de werkzaamheden heeft de gemeente tot dusverre geprobeerd de 
bewoners zo goed mogelijk voor te lichten en de overlast te beperken. Dat is 
naar de mening van velen niet goed of soms helemaal niet gelukt. Daarom 
hebben wij met de gemeente afgesproken de gang van zaken grondig te eva-
lueren vóórdat met fase 4 wordt begonnen. 
 

Fase 4 betreft de herinrichting van het gebied rondom de Rivierenlaan. De 
start van de uitvoeringswerkzaamheden van dit traject is voorzien vanaf begin 
2011. 
 

Speelvoorzieningen fase 3 

Op de oproep in het vorige wijkblad om met de gemeente mee te denken over 
de herinrichting van de drie speelplekken in fase 3 hebben circa tien bewoners 
gereageerd. Het gaat om de speelplaatsen bij Eikenduinen, Hofzicht en Patij-
nenburg. De gemeente heeft op 8 mei aan deze groep bewoners de voorlopi-
ge plannen gepresenteerd. Iedereen kreeg de gelegenheid tot het stellen van 
vragen, opmerkingen te plaatsen en het doen van (tegen)voorstellen. Naar 
aanleiding daarvan zal de gemeente al dan niet een aantal aanpassingen 
doen. Vooralsnog kan niet aan alle verzoeken worden voldaan vanwege het 
gemeentelijke beleid dat uitgaat van de indeling in leeftijdscategorieën. En 
daarbij speelt ook het budget een rol. De toezegging is gedaan dat de deelne-
mers aan het gesprek, maar ook de omwonenden van de betreffende speel-
plekken binnen een aantal weken het definitieve ontwerp ontvangen. Zij kun-
nen dan binnen twee weken reageren. De gemeente is van plan om nog voor 
de vakantieperiode over te gaan tot uitvoering. 
 
Marijke de Wit 
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Vreemde kereltjes zijn kennelijk erg in trek;  
een stukje met een wrange bijsmaak  

Voor de veiligheid van de kinderen van Itterbeek, een stukje Rivierenlaan, 
Grevelingen en de Linge hebben de ouders van de daar wonende kinderen 
vier verkeersmaatjes gekocht. Deze maatjes staan op de Itterbeek, aan het 
begin van Grevelingen, in het midden van Grevelingen en op de Linge. 
Nu zou dat eigenlijk niet nodig moeten 
zijn want de Rivierenlaan is een 30 km 
zone en de overige straten zijn wooner-
ven waar kinderen evenveel verkeers-
rechten hebben als de andere wegge-
bruikers. 
 
Op 1e Pinksterdag is van één van deze mennekes het vlaggetje ontvreemd!. 
Jammer dat dit is gebeurd. De ouders zullen nu een nieuw vlaggetje moeten 
bestellen en dit dan waarschijnlijk moeten vastplakken met een wonderlijm 
of iets dergelijks. Op diezelfde 1e Pinksterdag kwam iemand uit onze eigen 
wijk op de fiets langs en wilde ongevraagd een “verkeersmaatje lenen”. Ge-
lukkig zag een kind dit gebeuren en konden de bewoners de man tegenhou-
den en uitleggen dat de bewoners dit zelf hebben betaald en niet de ge-
meente. Uit dit gesprek bleek dat hij in de veronderstelling verkeerde dat 
het om een project van de gemeente zou gaan (maakt dat verschil?) en hij 
vond dat het "meer" bij hem in de straat zou horen, omdat daar 
meer kinderen spelen en de auto's daar harder rijden. Ook vond hij dat op 
die plek voldoende poppen stonden.  

Toen hij hoorde dat zo’n mannetje een slordige €40 
per stuk (in de aanbieding!) kost zal hij ongetwij-
feld zijn excuus hebben aangeboden en is mis-
schien  een inzameling gaan houden in zijn eigen 
straat om dit idee over te nemen. En de verkeers-
maatjes? Ik hoorde dat de bewoners van plan zijn 
ze aan de ketting te gaan leggen. Toen ik gisteren 
met mijn vrouw door de buurt wandelde, werden 
wij vriendelijk toegezwaaid door één verkeers-
maatje. Maar ja, het was al wat later en misschien 
waren de andere drie al naar bed.  

Bij de bewonersvereniging komen trouwens ook steeds meer klachten bin-
nen dat mensen zich er volstrekt onvoldoende van bewust zijn dat het 
grootste deel van onze wijk uit woonerf bestaat. Dat betekent: stapvoets 
rijden, niet alleen voor auto´s, maar ook voor fietsers, brommers, scooters 
én scootmobielen! De enige twee straten in onze wijk die geen woonerf zijn, 
zijn volgens mij de Delflanddreef en de Rivierenlaan. Ook daar geldt trou-
wens niet harder dan 
 
 
Vervolg op pag 17 
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Vervolg van pag 16 
 

Vanuit deze achtergrond begrijp ik ook heel best (of donders goed) de men-
sen van de Popelenburg, die zich zorgen maken over de veiligheid van hun 
kinderen als hier straks een doorgaande fietsroute komt te lopen. Gelukkig 
heeft de gemeente al toegezegd er alles eraan te doen om de situatie zo 
veilig als mogelijk te maken. Dus in ieder geval géén bromfietsers.  
 

Natuurlijk heeft onze wijk minder kleine kinderen dan 20 jaar geleden. Maar 
ook dan nog hebben de kinderen die hier nu wonen evenveel recht om lek-
ker buiten te spelen dan vroeger. Laten wij gewoon een beetje rekening 
houden met elkaar: iets harder rijden levert echt geen tijdwinst op in een 
woonbuurt, maar wel veel gevaar en ergernis. Naast ons eigen gedrag kan 
ook de gemeente/politie op dit terrein wellicht iets doen. Misschien eens een 
voorlichtingsactie houden, gevolgd door een pittige handhavingsactie? 
 
 Harry Junggeburt 

Vervanging zinken dakgoten  

In het wijkblad van maart 2009 hebben we een oproep gedaan om de inte-
resse te peilen voor een gezamenlijke actie om de zinken dakgoten te ver-
vangen. Nu onze wijk zo’n 30 jaar bestaat, lijkt de tijd aangebroken om het 
zink in de dakgoten te vervangen. Dat gaat immers zo’n dertig jaar mee. 
 

Voldoende mensen hebben interesse getoond om een korting te kunnen be-
dingen als we het gezamenlijk oppakken. Er is inmiddels ook een project-
groep samengesteld die offertes gaat opvragen, beoordelen en vergelijken 
om te zien welk voorstel het gunstigst voor u is. Zodra wij meer concrete 
informatie hebben zullen wij u hierover informeren. Als u zich nu aanmeldt, 
dan kan dat per e-mail. Anders moet u het volgende wijkblad afwachten. Dit 
is natuurlijk ook belangrijk voor de hoogte van de korting! Bij aanmelding 
per e-mail aan secretaris Erik de Goede (secretariaat@wijk-koningshof.nl) 
s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer vermelden.  
 
Het bestuur 
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Op 23 april hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 
Naast een aantal leden uit de wijk, was ook onze wijkmanager Kees Konings 
van de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanwezig. Het afgelopen jaar 2008 
stond vooral in het teken gestaan van ons 30-jarig lustrumfeest. Op 
20 september 2008 is dat de gehele dag gevierd, met tal van activiteiten en 
tot slot een Kings party in Het Baken. Een van de hoogtepunten op die dag 
was de koninklijke onderscheiding voor onze materiaalman Leo Donck. In 
2008 waren er de jaarlijkse activiteiten zoals het volleybaltoernooi en het 
Halloween-griezelfeest. Halloween vierde ook een lustrum (namelijk voor het 
5de jaar) en werd door meer dan 400 personen bezocht! 

De reguliere agendapunten werden in hoog tempo afgehandeld. Er waren wei-
nig aan- of opmerkingen. De kascommissie gaat ieder jaar zeer gedegen te 
werk en weet meestal wel een aantal suggesties ter verdere verbetering te 
vinden. Over het boekjaar 2008 kon de kascommissie echter geen aanvul-
lende suggesties voor verbetering vinden. De kascommissie was verheugd 
dat de penningmeester een solide beleid heeft gevoerd en ook het materiaal-
beheer werd gecomplimenteerd met de prima boekhouding. 
 

Het nieuw aan te leggen fietspad tussen Keijzershof en Koningshof is een 
onderwerp dat in de afgelopen periode veel aandacht heeft gekregen. Er zijn 
vele gesprekken gevoerd met bewoners van de Popelenburg en de Ooster-
diep en de gemeente over de aanleg hiervan. De bewonersvereniging vindt 
dat het proces goed verloopt en dat argumenten goed afgewogen worden. 
Elders in dit wijkblad kunt u daar meer over lezen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan wordt door de voorzitter bedankt 

 

Vervolg op pag 19 

Impressie van de algemene ledenvergadering  
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Onze penningmeester Jan Zijp is bij de algemene ledenvergadering afgetre-
den. Jan meldde in zijn dankwoord dat hij het met veel plezier heeft gedaan. 
Hij is blij dat er in de persoon van Wim Langelaan een goede opvolger is 
gevonden, die bovendien in de afgelopen maanden goed is ingewerkt. Jan 
heeft het erg druk met zijn andere vrijwilligerswerk en stopt vooral om die 
reden bij de bewonersvereniging. Hij is namelijk gids bij het Gilde in Den 
Haag, waar hij stadswandelingen organiseert. 

Bij de algemene ledenvergadering is Wim Langelaan door het bestuur voorge-
dragen als nieuwe penningmeester. Dat werd door de vergadering graag ge-
honoreerd. 

Het volledige verslag van de ledenvergadering is op onze website te vinden, 
zie http://www.wijk-koningshof.nl/archief.html  

De voorzitter wenst de nieuwe penningmeester succes 

Na afloop van de algemene ledenvergadering vertelde Manuel Lima (links op 
onderstaande foto) van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland 
het een en ander over zijn activiteiten in onze gemeente. Manuel heeft wijk-
bewoner Jordy Meyster (rechts op de foto) meegenomen, die van plan is een 
groot jongerenfeest in Pijnacker te organiseren. 
 
Vervolg op pag 20 
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Manuel is één van de vier medewerkers van de gemeente die zich bezighou-
den met jongeren. Hangpleklocaties zijn tegenwoordig een actueel onder-
werp. De gemeente onderscheidt drie typen van hangpleklocaties: A 
(toegestaan tot 22:00 uur), B (gedoogd na 22:00 uur) en C (niet gedoogd). 
In onze wijk zijn er twee C-locaties, te weten op het schoolterrein en bij Het 
Baken. Er wordt geprobeerd de jongeren zoveel mogelijk naar de Hofnar te 
krijgen, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Overigens betekent een 
hangpleklocatie niet per definitie overlast. Vaak gaat het goed, maar de ne-
gatieve voorvallen krijgen toch altijd de meeste aandacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Lima en Jordy Meyster 

 

Jordy Meyster vertelt dat bij het organiseren van een jongerenfeest er een 
heleboel bij komt kijken. Wat voor thema’s kan je aan een feest verbinden? 
Welke workshop kunnen het feest nog leuker maken, etc? Het te organise-
ren feest is voor alle jongeren in Pijnacker. Omdat jongeren uit onze wijk 
daar ook deel van uit maken, willen we als bewonersvereniging dit onder-
steunen. Hieronder valt ook financiële ondersteuning, voorzover passend 
binnen onze taak als bewonersverenging Koningshof. Zodra Jordy en de an-
dere organisatoren met een concreet voorstel komen, zullen we reageren en 
bepalen hoe we dit voorstel gaan steunen. 

Erik de Goede 
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De wijkagent stelt zich voor  

Op dit moment is Mark Fiering de waarnemend wijkagent voor de kern 
Pijnacker. Mark is de afgelopen jaren als hoofdagent werkzaam geweest in 
de surveillancedienst aan ons bureau en heeft de wens uitgesproken binnen 
het werkgebied van de Politie Haaglanden wijkagent te worden. Totdat hij 
elders een functie heeft gevonden oefent hij deze hier uit. 
  
Tot dit jaar was er nu voor iedere kern binnen deze gemeente een wijk-
agent. Met de personele uitbreiding van het bureau Pijnacker-Nootdorp ko-
men daar twee extra wijkagenten bij. Dat is ook wel nodig. Het zal niemand 
ontgaan zijn dat het aantal inwoners binnen de gemeente flink aan het 
groeien is. De hoeveelheid werk voor een wijkagent groeit in zo'n geval na-
venant. Wij hopen de nieuwe wijkagenten snel aan u te kunnen voorstellen. 
 

Wat doet de wijkagent precies, wat is de rol van de wijkagent en van ande-
re agenten en wat merken de wijkbewoners daarvan? Om als burger een 
idee te krijgen wat een wijkagent doet is het aardig om in het kort een 
werkdag te schetsen. Wanneer een wijkagent in dienst komt, dan kijkt hij 
eerst aan de hand van de dagrapporten, mails en telefoonnotities wat er in 
zijn wijk speelt. In een briefing brengt hij zijn collega's op de hoogte van de 
aandachtspunten op dat moment in zijn wijk. De meldingen waar hij die dag 
mee aan de gang gaat, bespreekt hij met de betrokkenen zelf/de melder, 
maar ook met instanties die hier mede iets in kunnen betekenen. Na een 
belrondje om hierover afspraken te maken, gaat hij de straat op. 
  
De werkzaamheden van de wijkagent lopen in aard en karakter uiteen. De 
meldingen die hij binnen krijgt gaan over burenproblemen, gevaarlijke ver-
keerssituaties, jeugdoverlast, geweld binnenshuis zaken etc. Niet in alle ge-
vallen zal de wijkagent de melding zelf afhandelen. Hij maakt daarbij ge-
bruik van collega’s en externe partners. Wanneer u twijfelt of u met uw pro-
bleem bij de wijkagent op de goede plaats bent, overleg dan even met hem. 
Hij zal u graag verder helpen. Met een advies zijn bewoners vaak in staat 
het probleem verder zelf op te lossen. Daarnaast neemt de wijkagent deel 
aan diverse overleggen. Dit betreft o.a. het Jeugd Preventieteam en het So-
ciaal Platvorm. Hij heeft regelmatig overleg binnen het zogenaamde drie-
manschap met de wijkmanager van de gemeente en de jongerenwerker. 
 

Niet iedere agent die u in uw wijk ziet is een wijkagent. De politie Pijnacker-
Nootdorp heeft naast de collega’s die in de autosurveillance of noodhulp zit-
ten zogenaamde Bikers. U herkent ze aan de fietskleding en fietshelm. Zij 
zijn getraind om hun werk vanaf de speciale fietsen te doen en zij kunnen 
hiermee bijna overal komen. Schrik niet; soms ook op plaatsen waar u ze 
niet verwacht. Ook zijn onze collega’s in opleiding (studenten) regelmatig 
op straat te zien. De politieopleiding is gefaseerd waardoor een gevorderde 
student over meer competenties beschikt dan een student die pas begonnen 
is. Maar als er iets is, dan kunnen ook zij u prima verder helpen.  
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Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

Om uw wijk veilig te houden heeft u als burger een belangrijke functie. Wan-
neer u een verdachte situatie ziet of er sprake is van een misdrijf bel dan 
112. Wilt u advies of gewoon iets met de politie bespreken, bel dan 0900-
8844. De meeste eenvoudige vragen zullen door de telefonist(e) beantwoord 
worden. In andere gevallen zullen zij u met een medewerker met het bureau 
doorverbinden of een telefoonnotitie achterlaten voor de wijkagent. 
 
Tip! Kijk ook eens op www.politie.nl/haaglanden als u wilt weten wat de poli-
tie nog meer voor u kan betekenen. 

Er zijn ons de laatste tijd de nodige klachten over de werkzaamheden in 
verband met het vervangen van het diepriool. Momenteel worden de straten 
ten westen van de Delflanddreef onder handen genomen. U mag uiteraard 
altijd contact opnemen met ons, maar een andere mogelijkheid is recht-
streeks contact met de gemeente op te nemen.  
Hiervoor is het “Meldpunt wijkbeheer” opgezet door de gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via onze website www.wijk-konigshof.nl kunt u rechtstreeks doorklikken 
naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vragen, verzoeken en/of meldin-
gen over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades, 
vernielingen etc. doorgeven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Overlast 
door de huidige dieprioolactiviteiten zijn dus bij uitstek geschikt om via 
Meldpunt wijkbeheer aangemeld te worden. Bij urgente meldingen (er is 
sprake van direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk han-
delen echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de storings-
dienst, tel: 015 - 369 22 81. U kunt na de toon uw bericht inspreken. Dan 
wordt u teruggebeld. 
 

 Het is onze ervaring dat het Meldpunt wijkbeheer goed werkt en dat door 
de gemeente adequaat gereageerd wordt op deze meldingen. Mocht u toch 
een andere ervaring hebben, dan willen wij graag samen met u bij de ge-
meente aan de bel trekken. 
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Onze Jury Erik de Goede had grote moeite om de prijswinnaars uit te zoeken 
van onze kleurplaatwedstrijd. 
Leeftijdscategorie 0 t/m 6 jaar 

1e Prijs Tatum Mansveld  6 jaar 
2e Prijs Lois Langstraten  3 jaar 
3e Prijs Ché Mansveld  4 jaar 
 
 Leeftijdscategorie 7 t/m 12 jaar 

1e Prijs Fleur Sörensen  8 jaar 
2e Prijs Carly (Oudendijk 4)  9 jaar 
 
De prijswinnaars worden nog uitgenodigd door de jeugdafdeling 

Onderhoud materiaalbeheer  

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de materialen en spelen die u bij ons kunt 
huren het altijd doen. Gelukkig is dat ook bijna altijd het geval, maar wat niet 
zichtbaar is dat er soms vele uren in gestoken worden om iets aan de praat te 
houden. Veel van de spelletjes zijn zelf door ons materiaalbeheer gemaakt en 
zijn al enkele decennia oud. Dan is er af en toe ‘groot onderhoud’ nodig. 

In de afgelopen maanden is het vier-op-een-rij spel weer in een nieuw jasje 
gehesen. Alles, dus ook alle schijven, zijn door onze materiaalmannen ge-
schuurd en in van een nieuwe verflaag voorzien. Zelfs het logo is vernieuwd 
waardoor het vier-op-een-rij spel er weer fantastisch uitziet. Om u een idee te 
geven van het werk, er is meer dan 100 uur in gaan zitten om dit spel weer 
op te knappen! Want als ons materiaalbeheer iets doet, dan doen ze het gron-
dig en zeer netjes. En dan te bedenken dat dit spel nog steeds maar € 10,- 
kost als u het komt huren! 
 
 Erik de Goede 

Jeugd uitslag kleurwedstrijd  



26 Bewonersvereniging Koningshof 

 



www.wijk-koningshof.nl  27 

 

Trimloop op 8 september 2009  

De inmiddels traditionele Konigshof trimloop wordt dit jaar weer op de 
tweede dinsdag van september gelopen. Nadat juist in het jubileumjaar 
2008 het parcours door werkzaamheden niet beschikbaar was, kunnen dit 
jaar op 8 september de spieren en conditie in de 20-ste editie van dit eve-
nement weer worden getest. De gemeente heeft toegezegd dat de werk-
zaamheden aan de Zuidweg en de Overgauwse weg dan zover zijn afgerond 
dat het parcours beschikbaar is. Het weekeinde vóór de trimloop zal er sa-
men met de gemeente een testloop worden gehouden, zodat eventuele pro-
blemen nog die maandag kunnen worden opgelost. Best spannend allemaal 
voor de organisatoren. Want ook al hebben Martin van der Helm en Jan Re-
ijnen de nodige ervaring met het organiseren van de trimloop, ze zullen het 
nu voor het eerst zonder Wim van Wijk moeten doen. 
De afstanden zijn dezelfde als in voorgaande jaren: 1 km (start 18:45 uur), 
3,3 / 6,6 / 9,9 km (start 19:00 uur). Voor de verschillende categorieën zijn 
er prijzen. 
 

Ook het parcours is hetzelfde als bij de vorige edities. De start is op de Ver-
lengde Europalaan ter hoogte van tuinder Van Dijk. Bij de 1 km loop wordt 
er 500 m in de richting van de Zuidweg gelopen, alwaar de kinderen omke-
ren en weer naar de finish rennen. Het “echte” rondje van 3,3 km gaat om 
de plas van Buijsen en is via de Zuiweg, de Overgauwseweg, het Nieuwe 
Hoefpad en weer terug naar de Verlengde Europalaan. 
 

Dit jaar willen we proberen het nog aantrekkelijker te maken voor de deel-
nemers. Zo is de deelname voor leden van de bewonersvereniging gratis. 
Niet-leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. Aan de kinderen die deelnemen aan 
de “1 km-loop” wordt geen inschrijfgeld gevraagd. Bovendien ontvangt ie-
der kind na afloop een kleine attentie. Iedereen die zich inschrijft, ontvangt 
één gratis consumptie, die genuttigd kan worden in Het Baken. 
                                         

Noteert u daarom de 8-ste september alvast in uw agenda. Wij hopen dat u 
in “topvorm” aan de start verschijnt voor een sportieve uitdaging, of de lo-
pers komt aanmoedigen tijdens hun tocht of bij de gezellige prijsuitreiking 
in Het Baken aanwezig zult zijn. 
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Vrijwilligers gezocht voor de trimloop  

Voor de 20ste trimloop die de bewonersvereniging Koningshof organiseert, kun-
nen wij nog een aantal vrijwilligers gebruiken. Er moet heel veel gedaan wor-
den en kort voor, tijdens en meteen na de loop moet dat allemaal tegelijkertijd 
gebeuren. Daarom zoeken wij nog vrijwilligers die op 8 september zelf be-
schikbaar én bereid zijn om een bijdrage te leveren. 
Wat moet er zoal gebeuren: 
 1. Opbouwen vooraf, en afbraken na afloop van de start/finishplaats       
            (spandoeken kraampjes) 
 2. Cateringmedewerkers: bij de start/finish wordt koffie, thee en limona  
             de geschonken.  
 3. Plaatsen en na afloop verwijderen van borden die de route aangeven. 
 4. Tijdens de loop verkeersregelaar 
 5. Tijdwaarnemers  
 

Daarnaast zoeken wij mensen die ervaring/affiniteit hebben met trimlopen. Die 
wonen er vast wel meer in de wijk, maar dan kennen wij ze niet. Als je tijd 
hebt, meldt je dan aan bij de secretaris: secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Volleybalpaal gezakt en badmintonheren gevraagd  

Het Baken is een solide gebouw, want in al die jaren zijn er eigenlijk heel wei-
nig problemen geweest. Vooral de vloer lijkt erg dik en stevig, want bij de 
nieuwjaarsbrand van enkele jaren geleden was het een klein (of groot?) won-
der dat de brand tot de parkeergarage beperkt bleef. 
 

Onlangs was het echter toch enorm schrikken bij een volleybalwedstrijd op 
een van de woensdagavonden. Plotsklaps zakte een van de volleybalpalen een 
enorm eind naar beneden. De volleyballers realiseerden zich meteen dat on-
der hen ons materiaalbeheer op de woensdagavonden aan het werk is. Al snel 
bleek dat Leo en Dirk en de andere aanwezigen in onze materiaalruimte ge-
lukkig “ongedeerd” waren.  
 

Overigens is er momenteel een behoorlijke animo bij het volleyballen en het 
badmintonnen. Alleen bij het badminton kunnen we nog wel enkele heren 
gebruiken. Wie heeft er interesse? 
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STROOKJE NIEUWE LEDEN 

Ja ik word lid van de bewonersvereniging Koningshof 
Naam:……………………………………………………… ………… 
Voorletters:……………………………………………….…………. 
Adres:…………...…………………………………………….……… 
Postcode/ huisnummer:……..…………................... 
Plaats:…………...…………………………………………….……… 
Telefoonnummer:………………………………………………… 
E-mail……………………………………..…………………………... 
 
Handtekening:……………..…………..Datum:…………….. 
 
(kosten per kalenderjaar € 7.00) 
 
Inleveren bij secretariaat: Geesterwijk 4 

Straatbarbecue?  

Een van de doelstellingen van onze bewonersvereniging is het leefklimaat in 
de wijk te bevorderen. Daar hoort ook het verhogen van de gezelligheid bij. 
Het organiseren van een straatbarbecue is daar een voorbeeld van. In tal van 
straten in onze wijk gebeurt dat overigens al met enige regelmaat. 
 

In het verleden hebben wij dat gestimuleerd door kortingen te geven als er 
spelletjes of materialen bij ons materiaalbeheer werden geleend voor een 
straatbarbecue. In de afgelopen jaren is dat enigszins verwaterd, wat we nu 
weer nieuw leven willen inblazen. 
 

De korting bij ons materiaalbeheer voor een straatbarbecue is als volgt: de 
korting is in percentages en is gelijk aan het percentage van de straatbewo-
ners dat lid is van onze vereniging. Als bijvoorbeeld 60% van de huishoudens 
in een bepaalde straat lid is, ontvangt u als straat een korting van 60%. Bo-
vendien is de korting in absolute zin maximaal het totale bedrag dat per 
straat aan contributie betaald wordt. Als er in een straat bijvoorbeeld zes hui-
zen staan, dan kan de korting nooit meer dan € 42,- bedragen. 
 

Dit stukje zou zo wie zo in dit wijkblad verschenen zijn, omdat wij als bestuur 
dit bij de laatste bestuursvergadering besloten hebben. In de Telstar van 4 
juni jl. heeft u kunnen lezen dat de gemeente eveneens de bewoners tracht te 
stimuleren met het organiseren van een activiteit. Tal van activiteiten zijn 
hierbij mogelijk, waaronder een buurt- of straatfeest. Voor een buurt- of 
straatfeest is de maximale bijdrage van de gemeente € 250,-. Dit dient mini-
maal twee weken voor het feest aangevraagd te worden. De kosten voor 
eten, drinken, attenties en cadeaus vallen hier niet onder. 
 

Als dit niet voldoende stimulans voor een straatfeest of straatbarbecue is, dan 
weten we het niet meer. Welke straat durft? 
 

 Erik de Goede 
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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 Schoor-
steenveegbedrijf Rowito uit Numansdorp (tel. 0186-681377, tussen 16:30 en 
19:30 uur). 
 
Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2008 is € 
19,- voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekosten en 
voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet vaak 
voorkomt, dan zijn de kosten € 13,50. Het moge duidelijk zijn dat bij onvoor-
ziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze tarieven zijn 
ook in 2009 en in 2010 van toepassing zijn, omdat eens in de drie jaar de 
tarieven worden aangepast. 
 
U dient zelf contact op te nemen met deze firma, waarbij u kunt verwijzen 
naar de korting via de Bewonersvereniging Koningshof. Als Bewonersvereni-
ging hebben wij er verder geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan Rowito. 
 
Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt u con-
tact 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. In geval van een on-
derhoudscontract worden er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden er jaar-
lijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verholpen. 
Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden, wat altijd gelijk-
tijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening 
gebracht. Voor 2009 zijn de kosten als volgt: 

Prijzen in 2009, 

inclusief 19% BTW 

Voor leden van de 

Bewonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 75,75 € 86,85 

Onderhoudsbeurt € 39,75 € 53,- 

U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verbakel 
het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersvereniging! De korting 
is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, die € 7,- bedraagt.  
 
Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger, 

kijk dan bij onze adverteerders! 
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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". Reserveringen kunnen altijd per tele-
foon, fax (015-3696605), E-Mail materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 
Afhalen tussen 20.30 & 21.30 uur. Terugbrengen tussen 20.00 & 20.30 uur. 
Eventuele beschadigingen of vermissingen WORDEN IN REKENING GEBRACHT 

 

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid Voor het gebruik van de geleende materialen 

BARBECUE € 3,50   RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

BRANDWEERHUISJES € 5,00   RAD van AVONTUUR BOEKJE € 7,50  

DOELSCHOPPEN € 10,00   RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00   SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 3,00  

Dr BIBBER € 5,00   SCHIETKAST               (automatisch) incl 1 BUKS € 30,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00   SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE 1 (met microfoon) € 30,00   SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GELUIDSINSTALLATIE 2 € 25,00   SCHOMMELBOOT € 10,00  

GOLFSPEL € 25,00   SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00   SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAART SPEL € 7,00   SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KAASSPEL € 10,00   STELTEN € 5,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) € 25,00   TREINTJE € 50,00  

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl achterwand € 35,00   VIER op een RIJ € 10,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00   VIS SPEL € 5,00  

KINDER RAD van AVONTUUR € 5,00   VLAGGEN € 5,00  

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 4,50   RAD van AVONTUUR € 10,00  

KOP van JUT € 50,00   SUIKERSPIN (incl 100 stokjes en suiker) € 50,00  

KRAMEN € 12,50   SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

MEGAFOON € 5,50   SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00   PARTY TENT € 20,00  

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 
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UITLEEN 

 BORG   BORG 

HOGEDRUKREINIGER € 35,00   HOGEDRUKSLANG € 25,00  

LADDER € 25,00   GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00  

SLEGGER € 15,00   KRUIWAGEN € 15,00  

STEEKWAGEN € 15,00   TAPIJTREINIGER * € 35,00  

BEHANGAFSTOMER € 25,00   BEHANGPLAKTAFEL € 15,00  

ROLSTEIGER € 100,00   KAMERSTIJGER € 25,00  

LIJMKLEMMEN € 15,00   BETONBOORMACHINE ** € 35,00  

BOMENSNOEISCHAAR € 15,00   PLAFONDSTEUNEN € 15,00  

TEGELSNIJDER ELKTR *** € 35,00   PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00  

OOIEVAAR € 20,00     

* AFNAME ZEEP VERPLICHT   ** BESCHADIGDE BOREN BETALEN  

*** € 2,50 SLIJTAGE     

De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

Voor het gebruik van de geleende of gehuurde materialen 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  
PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Op zaterdag en zondag is de papiercontainer geopend  
van  10:00 uur tot 18:00 uur; 
Op maandag t/m vrijdag is de papiercontainer geopend  
van  8:30 uur tot 17:30 uur. 
Let wel, in het weekeind is de papiercontainer in principe niet voor 
10:00 uur geopend! 

Openingstijden papiercontainer 
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