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Colofon 

Het wijkblad is een uitgave van  
Bewonersvereniging Koningshof. Het wijk-
blad verschijnt in principe vier keer per 
jaar in een oplage van ± 1100 exemplaren. 
 
Internet- en emailadres 
www.wijk-koningshof.nl 
info@wijk-koningshof.nl 
 
Redactie en advertentie-exploitatie 
Leo Donck  
Angelique Sorensen.  
wijkblad@wijk-koningshof.nl  
  
Postadres redactie 
Soestburg 9, 2641 MR Pijnacker 
 
Vormgeving kaft en logo 
Anja Brand-Heemskerk 
www.anjaranja.nl  
 
Disclaimer 
Het wijkblad besteedt de grootst mogelijke 
aandacht aan de juistheid van informatie. 
Fouten zijn echter niet volledig uit te slui-
ten. 
 
Druk en afwerking 
Kopie Plus, Pijnacker 
 
Verspreiding 
Aimée de Goede en Max Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2011 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING Postgiro nr. 3531985 ten name van 
bewonersvereniging KONINGSHOF onder 
vermelding van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Meindert Wiersma (3640527) 

anmime@hetnet.nl 
Penningmeester:  
Wim Langelaan(3697320) 
w.langelaan@xs4all.nl 
Secretaris:  
Erik de Goede (369 72 40) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertenties wijk-

blad 

Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 

Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wijkkontact 

Martha García Gómez (3612057) 
Jenny Wassenaar  
Werkgroep Jeugd 

Esther de Ruiter  (06 29435954) 
Sylvia van Reenen 
Jeugd.koningshof@g-mail.com 
Halloween.pijnacker@g-mail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 

milieu 

Marijke de Wit (369 41 83) 
wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl 

marijke-dewit@planet.nl 
Werkgroep Sport & Spel 

Martin van der Helm (364  03 98) 
Jan Reijnen (06 484 43 081) 
wjvw@kabelfoon.nl  

sport&spel@wijk-koningshof.nl 

Materiaalbeheer  

Magazijn (369 66 05) 

open: ma, wo en vr.  

van 20.00 - 21.30. 

Leo Donck (06 53997230) 
Dirk van Reenen (06 407 89 210) 
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl 

donck@scarlet.nl 

Woningen 

Vacature  

Advertentietarieven per jaar 
= 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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De eerste zomerdagen  

De zomer begint officieel op 21 juni, maar de eerste mooie dagen heb-
ben wij al weer binnen. Ik hoop echter niet dat de zon al zijn kruit al 
verschoten heeft en dat er nog mooie warme en zonnige maanden zul-
len volgen. 
 

De jaarvergadering werd dit jaar door een beperkt aantal actieve leden 
bezocht. De kascommissie heeft de jaarstukken goedgekeurd. Aanslui-
tend vond er een presentatie plaats over wateroverlast in kruipruimtes. 
Deze trok veel belangstelling en wel zodanig dat in navolging hierop 
door ons in onze wijk een enquêteformulier is verspreid. Dit heeft ge-
resulteerd in een groot aantal aanmeldingen voor deelname aan de ac-
tie. 
 

Pijnacker is weer goed door de drukte op Koninginnedag gekomen. Er 
worden al weer voorbereidingen getroffen voor de 12 inch-race. De 
bewonersvereniging heeft zich voor het eerst ingeschreven en zal mee-
doen met vier fietsen! 
 

De perikelen rondom de huisvesting ‘Oranjehof’ zijn door intensief 
overleg met zowel de gemeente als de woningbouwcoöperatie Rondom 
Wonen uiteindelijk in goed vaarwater beland. Met de Stichting Philadel-
phia is namelijk in principe overeenstemming bereikt over de invulling 
van 25 woningen aan het Oranjehof. Alle omwonenden zijn door de 
gemeente schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van het genomen 
besluit. Het is goed te zien dat door goed overleg een situatie is bereikt 
waar woongenot en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in 
hand gaan. 
 

Vanuit materiaalbeheer is ook een stuk maatschappelijke verantwoor-
delijkheid opgepakt. Om aan de toenemende behoefte aan medische 
zorg te kunnen blijven voldoen, wordt een bijna levensgrote uitvoering 
gemaakt van het spel Dokter Bibber. Chirurgen in spé kunnen hun 
handvasten hiermee vergroten. 
 

Wij zijn ook al weer volop voorbereidingen aan het treffen voor Hallo-
ween en de ‘Koningshof-trimloop’, maar ook voor de decembereditie 
van het wijkblad. De decembereditie wordt een ‘special’ met aantrek-
kelijke aanbiedingen voor onze leden. 
 

Ook zijn wij van plan aan het eind van de zomer een wijkborrel te or-
ganiseren. Wij houden u op de hoogte! 
 

Ik wens u een mooie zomer toe met veel barbecues, fijne vakanties en 
hoop dat wij met z’n allen zongebruind straks klaar zijn om het ver-
kleuren van de bladeren te bewonderen.             Meindert Wiersma 
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Contributie 2011 

Bij dit wijkblad heeft u een brief ontvangen met daarin het verzoek 
om uw contributie 2011 te voldoen. Ook niet-leden hebben een aan-
bod gekregen om lid te worden door het voldoen van een betaling van 
de jaarcontributie van zeven euro. 
 

Net zoals in 2010 wordt er geen acceptgiro verstrekt, omdat de kosten 
hiervan te hoog zijn. In de praktijk maakt meer dan 90% van de men-
sen de contributie over door middel van elektronisch betalen. Leden 
die niet bekend zijn met het elektronisch betalen, kunnen het geld be-
talen door een zelfgeschreven bankgiroformulier in te leveren bij een 
bank. 
 

In 2010 hebben uiteindelijk 684 huishoudens uit onze wijk hun contri-
butie voldaan. Hiervan hebben 502 huishoudens op tijd betaald en er 
zijn 52 nieuwe leden bijgekomen. 8 leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd; veelal in verband met verhuizing. Sommige leden hebben 
de contributie voldaan na pas één (83), twee (36) of drie (11) beta-
lingsherinneringen. 14 leden hebben zelfs na drie keer rappelleren niet 
betaald en zijn daarom als wanbetaler van de ledenlijst geschrapt. 

De tijd die besteed moet worden aan betalingsherinneringen is eigen-
lijk zonde van de energie. Het is niet de bedoeling dat mensen lid wor-
den om een eenmalig voordeel te hebben van één van de faciliteiten 
van onze vereniging om vervolgens een jaar later na drie keer rappel-
leren als wanbetaler afgevoerd te worden. Per wanbetaler kost dit de 
penningmeester (en ook andere bestuursleden) uiteindelijk zeker een 
half uur extra tijd en ook het drukken van de drie betalingsherinnerin-
gen kost de vereniging geld.                              Vervolg op pag 9 
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De tijd die besteed moet worden aan betalingsherinneringen is eigen-
lijk zonde van de energie. Het is niet de bedoeling dat mensen lid wor-
den om een eenmalig voordeel te hebben van één van de faciliteiten 
van onze vereniging om vervolgens een jaar later na drie keer rappel-
leren als wanbetaler afgevoerd te worden. Per wanbetaler kost dit de 
penningmeester (en ook andere bestuursleden) uiteindelijk zeker een 
half uur extra tijd en ook het drukken van de drie betalingsherinnerin-
gen kost de vereniging geld. 
 

Bij het bezorgen van het derde herinneringsverzoek 2010 hebben de 
bestuursleden aangebeld bij de mensen die tot dat moment niet be-
taald hadden. Duidelijk is dat het in de meeste gevallen geen onwil is 
om te betalen maar dat het om vergetelheid en gemakzucht gaat. 
Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen neemt u dan alstublieft even de 
moeite om dit te melden door een mail of een briefje te sturen. Wacht 
dus niet op een betalingsherinnering Hiermee doet u mij een groot 
plezier! 
 

Voor 2011 zal voor alle leden die op tijd betalen een presentje 

beschikbaar worden gesteld. Het gaat om een leuk en praktisch 
cadeautje. Ook nieuwe leden komen in aanmerking van dit presentje 
(voor zover geen wanbetaler 2010). De distributie van deze gadgets 
zal plaatsvinden na de zomervakantie, tegelijkertijd met het uitdelen 
van de herinneringsverzoeken van de leden die op dat moment nog 
niet betaald hebben. 
 

Tot slot wil ik nog de nadruk leggen op het belang van het meegeven 
van een goede omschrijving. Na ontvangst van de contributies kan ik 
de ontvangstgegevens exporteren naar Excel. Door automatisch te 
sorteren op omschrijving lukt het om de ledenlijst vlot bij te werken. 
Het is daarom van belang dat uw omschrijving begint met uw straat-
naam en uw huisnummer. Extra toevoegingen zoals “contributie 2011” 
en/of uw naam mogen wel maar dit is overbodige informatie: In alle 
gevallen zie ik bij uw betaling namelijk de naam van de rekeninghou-
der die de betaling heeft verricht en bij een ontvangst van 7 euro 
weet ik dat het om uw contributie voor 2011 gaat. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw betaling. 
 

Wim Langelaan  (Penningmeester van Bewonersvereniging Konings-
hof) 
E-mailadres:  w.langelaan@xs4all.nl 
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Hieronder een overzicht van alle betaalgegevens die nodig zijn om 
uw contributie 2011 te voldoen: 

Bedrag   : € 7,- 
Gironummer : 3531985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer  

 Halloween op 29 oktober 2011 

Op vrijdag 29 oktober is het weer zo ver! De werkgroep Jeugd orga-
niseert dan weer een Halloween griezeltocht, de voorbereidingen is 
maanden geleden gestart, daarom weten wij nu al dat de bosschages 
bij Polanen weer omgetoverd zullen worden in een supergriezelig Frot-
terbos. Het is dit jaar niet op zaterdagavond, maar op vrijdag-
avond de 29ste. 
 

Het zou erg jammer zijn als u zich een dag zou vergissen. Noteert u 
die datum dus alvast in uw agenda. Wij hopen op uw komst! 
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Impressie algemene ledenvergadering  

Op donderdag 21 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering ge-
houden. De vergadering stond vooral in het teken van de presentatie 
over “wateroverlast in kruipruimtes”. Dit is tegenwoordig niet alleen in 
Klapwijk een probleem, maar ook in Koningshof. Wijkbewoner Paul 
Geluk heeft zich in deze materie verdiept en heeft na de algemene le-
denvergadering hierover een presentatie gegeven. 
 

De reguliere agendapunten werden daarom in redelijk hoog tempo afge-
handeld. Er waren weinig aan- of opmerkingen. Penningmeester Wim 
Langelaan gaf aan de hand van een powerpoint-presentatie een toe-
lichting op de financiële cijfers van 2010. Ondanks dat wij in 2010 
meer hebben uitgegeven dan wij ontvangen hebben, staan wij er fi-
nancieel goed voor. Wim ging vooral in op het ledenaantal. In 2010 
hadden wij een record aantal leden, namelijk 684, waarbij het record 
uit 2009 (van 660) verbroken werd. Hier is veel tijd in gaan zitten. 
Niet-betalers zijn maximaal drie keer hieraan herinnerd. Maakt u in 
2011 s.v.p. uw contributie direct over? Dat scheelt ons een hoop werk. 
 

De kascommissie gaf aan dat de penningmeester een goed financieel 
beleid heeft gevoerd. Het bestuur memoreerde dat Piet Hoogland en Li-
euwe Westerhoff dit jaar voor het eerst niet in de kascommissie zaten. 
Dat hebben zij heel lang gedaan. Het bestuur bedankte beiden voor hun 
zeer langdurige en deskundige inzet voor de kascommissie. Mede dank-
zij hun inspanningen ziet onze financiële administratie er tegenwoordig 
zo netjes uit.  
 

De contributie wordt niet verhoogd en bedraagt in 2011 € 7,- per jaar. 
Het bestuur kondigde aan dat in 2012 de contributie mogelijk wel ver-
hoogd zal worden. Dit heeft te maken met het feit dat twee van onze 
belangrijkste inkomstenbronnen (gemeentesubsidie en oud papierin-
komsten) mogelijk minder worden. In het kader van de aanstaande 
gemeentelijke bezuinigingen verwachten wij dat de subsidie iets zal 
verminderen. Bij het oud-papier wil de gemeente overstappen op een 
nieuw “beloningssysteem”, dat wellicht grote financiële gevolgen voor 
ons zal hebben. In dit wijkblad staat een apart artikel hierover. 
 

In vergelijking met voorgaande jaren willen wij iets afwijkend gaan 
doen met het december wijkblad. Tot nu toe werd het wijkblad onder 
alle huishoudens verspreid, ongeacht of men lid is of niet. Het decem-

ber-2011 wijkblad willen wij echter alleen onder de leden gaan ver-

spreiden. Bovendien zal deze editie extra aantrekkelijk gemaakt wor-
den, waarbij men zou kunnen denken aan kortingsbonnen bij een aan-
tal van onze adverteerders. In het volgende wijkblad volgt hier meer 
over.                                                                 Vervolg op pag 13 
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De afgelopen maanden heeft Oranjehof veel aandacht gevergd. In-
middels is dit (zo goed als) achter de rug en is er voor alle betrokke-
nen een acceptabele oplossing gevonden. 
 

Ook dit jaar staan er weer de nodige activiteiten op het programma, 
waarvan er inmiddels al een paar gehouden zijn. Na de zomervakan-
tie volgen in ieder geval de trimloop op 6 september en Halloween 
op 29 oktober.  
 

Na de algemene ledenvergadering gaf wijkbewoner Paul Geluk een 
presentatie over “wateroverlast in kruipruimtes”. In een interessante 
presentatie met veel foto’s werd o.a. ingegaan op de risico’s, oorza-
ken en mogelijke oplossingen. Dat zijn er nogal wat, te weten zand, 
bims, chips, schelpen, kalkkorrels, folie en drainage. Bovendien zijn 
deze opties te combineren met vloerisolatie, waarover Sjef Kickken 
ook informatie had aangeleverd. Uit de presentatie bleek dat Paul zich 
terdege had voorbereid. Zo werden van alle opties voor- en nadelen 
gepresenteerd. Bovendien wist hij de vragen uit het publiek zeer ade-
quaat te beantwoorden. Elders in dit wijkblad staan meer details over 
deze actie. 

Het volledige verslag van de 
ledenvergadering en ook de 
presentatie van Paul Geluk is 
te vinden op onze website, 
zie www.wijkkoningshof.nl. 

Erik de Goede 
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Adres: bergse Maas 31 2641 VV Pijnacker 
Telefoon: 06-539321699 
Email: info@thomaskok.nl 

Internet: www.thomaskok.nl 

Openhaarden & Bouwbedrijf 
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Koningshof Koffie Corner door wijkcontact 

Op vrijdag 3 juni is voor de eerste keer een Ko-
ningshof Koffie Corner georganiseerd door de 
werkgroep Wijkcontact. Hoewel de opkomst nog 
niet erg groot was, was het toch zeer geslaagd. 
In een klein gezelschap hebben we genoten van 
koffie met een koekje en van elkaars verhalen. 
Hiervoor hadden we ook maar een beperkt aan-
tal personen uitgenodigd. Zoiets moet natuurlijk 
ook nog groeien. 

 

Daarom organiseren wij op vrijdag 1 juli 2011 van 10:00-12:00 
uur de volgende Koffie Corner. Martha en Jenny heten u dan wel-
kom op de Rivierenlaan 52! U bent van harte uitgenodigd. 
 

Wilt u uw buurtgenoten beter leren kennen, kom dan op 1 juli langs! 
 

Aanmelden kan via wijkcontact@wijk-koningshof.nl of gewoon aan-
bellen. Deelname kost niets.  
 

Wij zijn van plan iedere eerste vrijdag van de maand een Koffie Cor-
ner te organiseren. De locatie zal bekend worden gemaakt op onze 
website http://www.wijk-koningshof.nl. 
 

Hopelijk tot 1 juli of bij een volgende Koffie Corner, 
 

Martha & Jenny 

Af en toe wordt ons informatie over andere onderwerpen toegezonden. 
Het onderstaande is daar een voorbeeld van. 
 

Wie kan pleegouder worden? 

Iedereen die een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden, kan 
pleegouder worden. Wettelijk is vastgelegd dat je minimaal 21 jaar 
moet zijn en een Verklaring van Geen Bezwaar hebt. Daarnaast geldt 
als voorwaarde dat er een stabiele gezinssituatie is en men deelneemt 
aan een van de uitgebreide voorbereidingsprogramma’s. Pleegouders 
krijgen begeleiding en ontvangen een vergoeding die uitgaat van de 
kosten die de zorg voor een kind met zich meebrengt. 
 

Meer informatie? 

Wil je meer weten? Neem een kijkje op onze website 
www.jeugdformaat.nl/pleegouderworden of mail naar pleeg-
zorg@jeugdformaat.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Martine Klijn, Stichting Jeugdformaat, via 070-3512751 of 
m.klijn@jeugdformaat.nl.  

Pleegouder worden?  
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Meldpunt wijkbeheer van de gemeente 

Op de homepage van onze gemeente (zie http://www.pijnacker-
nootdorp.nl) of via onze eigen website www.wijk-konigshof.nl kunt u 
rechtstreeks doorklikken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vra-
gen, verzoeken en/of meldingen over zwerfvuil, bestrating, groen, 
speelterreinen, overlast, schades, vernielingen etc. doorgeven aan de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente meldingen (er is sprake van 
direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij gemeentelijk handelen 
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 inspre-
ken. Dan wordt u teruggebeld. Het is onze ervaring dat het Meldpunt 
wijkbeheer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 

Speciale editie decemberwijkblad  

Tijdens de laatste bestuursvergadering is het plan opgevat om van het 
decembernummer in het vervolg een speciale editie te maken. Het 
idee is om dit wijkblad te voorzien van kortingsbonnen van plaatselijke 
ondernemers. Het decembernummer zal vanaf dit jaar dan ook allèèn 
nog verspreid worden onder de leden van de bewonersvereniging. Dit 
idee is ook tijdens de algemene ledenvergadering besproken. 
 

Adverteerders 

Inmiddels heeft het grootste deel van de adverteerders de kosten van 
de advertenties voor ons wijkblad voldaan waarvoor mijn hartelijke 
dank. U koopt als dank toch zeker ook bij onze adverteerders? 
 

Zonne-energie 

Vorig jaar heb ik via Verbakel Gasservice een zonneboiler aangeschaft 
zodat ik een aanzienlijk minder gasverbruik heb bij het verwarmen 
van water. Sinds enkele weken ben ik ook de trotse bezitter van een 
aantal zonnepanelen, aangeschaft via het Pijnackerse bedrijf Solsolu-
tions. Het is een prachtig gezicht om op een willekeurige voorjaarsdag 
je elektriciteitsmeter achteruit te zien draaien. Binnen onze wijk zijn al 
diverse andere projecten uitgevoerd op het gebied van zonne-energie. 
Hiermee wordt onze groene wijk nog groener. Ik heb het voornemen 
om in de komende nummers van het wijkblad verslag te doen van de 
resultaten van mijn mini-energiecentrales. 
 

Wim Langelaan 
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Wijkontwikkeling 

Speelweide bij de scholen 

De speelweide bij de scholen aan de Duivestein is in mei geheel gereno-
veerd. Het terrein kampte al jaren met wateroverlast na een natte peri-
ode. Bovendien was het terrein niet vlak. Provisorische oplossingen in 
het verleden hebben echter niet afdoende gebaat. Vandaar deze drasti-
sche aanpak. De bovenste grondlaag is afgefreesd, waarna drainagebui-
zen zijn aangebracht. Vervolgens is het terrein circa 20 cm opgehoogd, 
geëgaliseerd en van graszaden voorzien. wij zullen nog even geduld 
moeten oefenen voordat het weer een groene weide is; de verwachting 
is medio/eind juli. Maar dan hebben wij een fantastisch speelveld, 
waarvan waarschijnlijk meer dan ooit volop gebruik gemaakt zal wor-
den. 
 

Tuindersweg/wijk Tuindershof/aanleg verlengde Floralaan 

Tuindersweg 

De werkgroep, vooral bestaande uit bewoners van de Verlengde Euro-
palaan en Overgauwseweg, heeft geregeld contact met de gemeente 
over de voortgang. Wij willen de gemeente dan ook complimenteren 
met het feit dat ze vaak op haar initiatief met ons in overleg treedt, zo-
dra er weer ontwikkelingen zijn.  
De werkzaamheden aan de Tuindersweg starten binnen afzienbare tijd 
en de oplevering is voorzien eind december 2011. Dit betekent dat het 
zand dat nodig was voor de voorbelasting, totaal 50.000m3, de komen-
de weken afgevoerd wordt zowel naar de nieuwbouwwijk Keijzershof als 
naar Heron in Nootdorp. Voor het transport naar Nootdorp zullen via de 
Verlengde Europalaan en vervolgens Europalaan vrachtwagens dagelijks 
af en aan rijden. De bewoners zullen hiervan hinder ondervinden. Alle 
aanwonenden worden door de gemeente geïnformeerd.  
Inmiddels is aan het begin van de Verlengde Europalaan een bord ge-
plaatst met 30 km, alsmede (mede) op verzoek van een aantal andere 
bewoners een bord: doodlopende weg.  
Bovendien hebben wij de gemeente opnieuw gevraagd de leveranciers 
van navigatiesystemen te verzoeken de software aan te passen, omdat 
automobilisten vaak ten onrechte denken zich te bevinden op een door-
gaande weg naar Keijzershof. 
 

Tuindershof 

De aanleg van de wijk Tuindershof vindt voorlopig geen doorgang. De 
verwachting is dat er niet voor 2014/2015 gestart zal worden met de 
bouw. Vanzelfsprekend heeft dit te maken met de vertraagde voortgang 
van de bouw in Keijzershof. Dit houdt in dat de Verlengde Europalaan 
niet voor 2014/2015 officieel als fiets-/wandelroute zal worden inge-
richt.                                                                                             Vervolg op pag21 
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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. 
 

GEEN DOZEN OF STAPELS PAPIER  

BIJ DE CONTAINER NEERZETTEN  

Openingstijden papiercontainer 



www.wijk-koningshof.nl  21 

 

Verlengde Floralaan richting rotonde Tuindersweg 

Er liggen nu twee varianten voor. Beide komen erop neer, dat de huidi-
ge weg in het verlengde van de bussluis aan het einde van de Floralaan 
als rijbaan en het fietspad/voetpad langs de Floralaan als fiets/voetpad 
zullen worden doorgetrokken. Dit betekent dat de huidige bomenrij be-
houden blijft. Het streven is erop gericht om het eerste deel van deze 
weg tot ongeveer ter hoogte van de Verlengde Europalaan aan te mer-
ken als 30 km zone. De realisatie is voorzien in 2013. 
 

Klankbordgroep Keijzershof 

Deze werkgroep heeft in mei een gesprek gehad met de gemeente, die 
een uitgebreide toelichting gaf op de stand van zaken m.b.t. de voort-
gang van Keijzershof. De directe aanleiding voor het gesprek (initiatief 
werkgroep) was de beplanting langs de Floralaan en de geruchten dat 
het fietspad langs de Floralaan tevens bromfietspad zou worden. De 
bewoners aan de Zaan geven de voorkeur aan hogere bosschages/
bomen, terwijl de bewoners van Keijzershof lagere beplanting prefere-
ren, zodat ze uitzicht hebben op het water. Het gebied is grotendeels al 
beplant, maar vanuit ecologisch oogpunt zal nog een aantal aanpassin-
gen worden gedaan. De werkgroep kreeg in ieder geval de bevestiging 
dat het fietspad langs de Floralaan niet tevens bromfietspad wordt.  
 

Herinrichting/vervanging riolering fase 4 

Ter herinnering: deze fase omvat de straten Regge, Volkerak, Zaan en 
Rivierenlaan 101 t/m 121 en 148 t/m 176. Kortgeleden was de aanbe-
steding voor de vervanging van de riolering in combinatie met de be-
strating (één aannemer). De firma Meersma uit Pijnacker heeft deze 
gewonnen en zal volgens de laatste planning pas na de bouwvakvakan-
tie in de 2e helft van augustus starten met de werkzaamheden. De 
aannemers Dura Vermeer (realisator fase 3) en de Schotgroep 
(Delflanddreef) zijn dan ook niet geselecteerd. De bewoners in het ge-
bied fase 4 ontvangen van de gemeente een brief met relevante infor-
matie o.a. over de contactpersonen tijdens de uitvoering. Iedereen in 
het gebied aan weerskanten van de Rivierenlaan ontvangt te zijner tijd 
van de gemeente een Nieuwsbrief. 
 

Wijkgericht werken 

Op 14 juni vindt de zogenaamde Prioriteitenbijeenkomst Wijkgericht 
Werken plaats. De resultaten van zowel de bijeenkomst in het Kerncafé 
(aftrap) als de busbezoeken zullen gepresenteerd worden aan geïnte-
resseerden en organisaties. Op basis van deze resultaten en conclusies 
worden in onderling overleg de thema’s en de projecten vastgesteld. In 
ons volgende wijkblad volgt nadere informatie over wat dit voor onze 
wijk betekent. 
 

Marijke de Wit 



22 Bewonersvereniging Koningshof 

 



www.wijk-koningshof.nl  23 

 

Iedere maandag, 
woensdag en vrijdag 

Materiaaluitleen in Het Baken 

n.t.b. Informatieavond over veiligheid 

Dinsdag 6 september Koningshof trimloop 

Vrijdag 28 oktober Trick-or Treat 

Vrijdag 28 oktober Halloween 

Zondag 4 december Sinterklaas 

n.t.b. : eind zomer Wijkborrel 

  

  

Activiteitenkalender 

Koningshof trimloop op 6 september 2011  

De inmiddels traditionele Koningshof trimloop wordt dit jaar op 
dinsdag 6 september 2011 gehouden. Voor de verandering is dat niet 
op de tweede maar op de eerste dinsdag van september. Het wordt de 
22ste keer dat de spieren en de conditie van de wijkbewoners getest 
zullen worden. Lopers van buiten de wijk zijn uiteraard ook weer van 
harte welkom. 
 

Het concept is hetzelfde als in veel voorgaande jaren. De afstanden 
zijn dezelfde: 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 par-
cours is onveranderd. De start is op de Verlengde 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 omkeren en 
weer naar de finish rennen. Het ”echte” rondje van 3,3 km gaat om de 
plas van Buijsen via de Zuidweg, de Overgauwseweg, het Nieuwe 
Hoefpad en weer terug naar de Verlengde Europalaan. 
 

De deelname voor leden van de Bewonersvereniging en voor de kin-
deren van de 1 km-loop is gratis. Niet-leden betalen € 2,50 inschrijf-
geld. Bovendien ontvangt ieder kind na afloop een kleine attentie. Ie-
dereen die zich inschrijft, ontvangt één gratis consumptie, die genut-
tigd kan worden in Het Baken. 
 

Noteert u daarom alvast 6 september in uw agenda. De hopelijk mooie 
zomermaanden bieden u alle gelegenheid om in ‘top’-conditie te ko-
men! 
Martin van der Helm, Jan Reijnen en Erik de Goede 
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Wateroverlast in kruipruimtes  

Hoewel wij in Nederland al vele maanden met droogte kampen, is 
“wateroverlast in kruipruimtes” in onze wijk een behoorlijk probleem. 
Dit geldt trouwens ook in Klapwijk. Na de algemene ledenvergadering 
heeft Paul Geluk een presentatie hierover gegeven. 
 

Omdat wij niet wisten hoeveel interesse hiervoor was, is er begin mei 
huis-aan-huis een enquêteformulier verspreid om de interesse en de 
voorkeur voor een van de vele opties te peilen in de wijk. De reacties 
waren overweldigend! In totaal hebben meer dan honderd personen 
gereageerd op de enquête. Dit kunnen wij dus een groot succes noe-
men. 
 

Uit de enquête bleek ook dat ongeveer de helft van de geïnteresseer-
den nog niet weet wat men wil. Bij degenen die al wel een voorkeur 
hadden uitgesproken, bleek de voorkeur heel divers. wij hadden eigen-
lijk verwacht dat het merendeel voor schelpen of kalkkorrels zou kie-
zen, maar dat bleek niet het geval. Omdat de helft het nog niet weet, 
is op 16 juni een extra informatieavond georganiseerd, waarbij men 
vragen kon stellen aan Paul Geluk. Tijdens het schrijven van dit artikel 
(begin juni) is nog niet bekend wat de opkomst bij deze avond zal zijn. 
 

De personen die een voorkeur hebben uitgesproken voor zand, schel-
pen of kalkkorrels, zullen persoonlijk benaderd worden door de firma 
Schotgroep uit Numansdorp. Dit is de enige firma die kalkkorrels kan 
aanbrengen (wat goedkoper is dan schelpen) en die ook zand kan bla-
zen. De korting bestaat uit een lagere prijs en het feit dat de 6% btw-
regeling wordt toegepast. 
 

De personen die bij de vloerisolatie folie hebben aangegeven, zullen 
worden persoonlijk benaderd door de firma Braam Bouwrealisatie. De 
korting hangt af van het aantal geïnteresseerden. Dit ligt waarschijnlijk 
in de orde van € 100,- per woning. 
 

Voor de mensen die hebben gekozen voor bims, drainage of chips 
kunnen wij als bewonersvereniging niets betekenen. De respons voor 
deze producten was zo gering dat wij ervoor gekozen hebben geen ex-
tra energie in deze optie te steken. Dat dient u zelf te doen, waarbij op 
internet diverse aannemers te vinden zijn. 
 

Onze inbreng als bewonersvereniging is vergelijkbaar met die bij vori-
ge wijkacties. Wij brengen bedrijven in contact met de geïnteresseer-
den en bedingen een wijkkorting. U bepaalt zelf of u akkoord gaat (of 
niet) met de offerte. Daar zitten wij als bewonersvereniging niet meer 
tussen.                                                                Vervolg op pag26 
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Ter afsluiting; bij deze actie gaat alle eer uit naar onze wijkbewoner 
Paul Geluk. Paul heeft zich in de afgelopen maanden flink in deze ma-
terie (en de vele opties) verdiept. Voor de verschillende opties heeft 
hij bedrijven benaderd en daarbij een korting geregeld. Paul, veel 
dank daarvoor! 
 

Erik de Goede  

Afval loont!  

Avalex wil in samenwerking met de gemeente een nieuw systeem voor 
afval introduceren. Het doel is een betere scheiding van het (rest)afval 
en minder zwerfafval te bewerkstelligen. Hiervoor wordt een nieuw con-
cept gelanceerd dat nu nog de naam heeft “Afval loont!”, maar mogelijk 
zal de naam veranderen. Er wordt een nieuwe zelfstandige organisatie 
opgezet die dit zal gaan uitvoeren. Medio mei heeft u daarover in de Tel-
star al het nodige kunnen lezen.  
 

Hoe gaat men bewoners prikkelen tot het inleveren van meer afval en 
het beter scheiden van restafval? Geld is in het algemeen een goede 
prikkel, waar dit concept op inspringt. U krijgt voortaan een financiële 
vergoeding als u afval komt inleveren. Op het parkeerterrein van Het 
Baken komt een filiaal te staan, waar u oud papier, kunststof (plastic 
verpakkingen), klein witgoed of textiel kan inleveren. Hierbij valt op dat 
u geen glas kunt inleveren. Daarvoor blijven glascontainers in de wijk 
staan. In september of mogelijk iets later zal dit van start gaan. In onze 
gemeente komen zes filialen te staan. Het is een pilot die in onze ge-
meente wordt uitgevoerd. Andere gemeenten in Nederland zullen dit 
nauwgezet gaan volgen. 
 

Volgens “Afval loont” kunt u per jaar ongeveer € 100,- gaan verdienen. 
Zelf hebben wij daar de nodige twijfels bij. Stel dat u per week 4 kilo 
oud papier en 1 kilo plastic verpakkingen inzamelt. Dit zijn aantallen die 
boven het landelijk gemiddelde liggen. Dan levert u dat respectievelijk € 
10,- en € 12,50 per jaar op. De toekomst zal uitwijzen hoe hoog het be-
drag precies zal zijn. Zo zijn de tarieven nog niet vastgesteld. Al wel is 
duidelijk dat de vergoeding voor een belangrijk deel zal afhangen van de 
hoeveelheid plastic die u weet in te zamelen (€ 0,25 per kilo). 
 
                                                                               Vervolg op pag27   
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U dient een pas aan te vragen, die nodig is als u afval komt inleveren 
bij een filiaal. De pas dient via internet aangevraagd te worden. Dan 
komt ook de vraag langs op welke rekening(en) het bedrag gestort 
dient te worden. U kunt twee rekeningen specificeren, bijvoorbeeld 
50% voor uw eigen rekening en 50% voor een vereniging. Alleen de 
verenigingen die nu oud papier inzamelen, komen hiervoor in aanmer-
king. Wij hopen dat u voor onze vereniging kiest. Dat geld wordt 
dan onder de tafeltennisvereniging, de bewonersvereniging en de drie 
scholen uit onze wijk verdeeld, zoals wij dat al jaren doen. 
 

Inmiddels zijn er de nodige bijeenkomsten geweest met de gemeente, 
Avalex en de verenigingen die oud papier inzamelen. De reacties waren 
soms vrij heftig. De verenigingen zien wel in dat dit maatschappelijk 
gezien een succes kan/zal worden en staan achter de actie. Echter, de 
verenigingen verwachten hierdoor flinke lagere oud papierinkomsten te 
hebben, wat samenvalt met de enorme huurverhogingen (bij met name 
de voetbalclubs) en de verminderingen van de subsidies. Of dit zal ge-
beuren, zal de toekomst uitwijzen. Kortom, veel verenigingen verwach-
ten in nog “zwaarder weer” te komen. 
 

Onze eigen papiercontainer op het parkeerterrein van Het Baken blijft 
ook staan! Hierdoor hopen wij dat onze inkomsten op een behoorlijk 
niveau zullen blijven. Als u dus straks met uw oud papier bij het par-
keerterrein komt, dan kunt u kiezen waar u het gaat inleveren; in het 
filiaal waarvan een deel van de inkomsten mogelijk ook naar een ver-
eniging gaat, of in onze eigen papiercontainer. Kortom, keuze genoeg! 
Wij hopen overigens dat men niet oud papier uit onze container gaat 
halen en dat bij het filiaal gaan inleveren. 
 

In de afgelopen jaren hebben wij zo’n 250.000 kilo (!!) oud papier per 
jaar opgehaald, wat de vijf betrokken verenigingen gezamenlijk ruim € 
8.000,- aan jaarlijkse inkomsten opleverde. Uitgaande van het landelij-
ke gemiddelde van zo’n 150 kilo oud papier per huishouden per jaar, 
betekent dit dat ongeveer 1700 huishoudens (of bedrijven) onze con-
tainer gebruiken. Dus velen buiten onze wijk stoppen het oud papier 
ook in onze container, wat ons nu nog inkomsten oplevert. Met het 
nieuwe systeem is het onzeker hoe het gaat lopen. 
 

Wilt u bij het aanvragen van uw pas (via internet) aan onze bewoners-
vereniging of de scholen denken? Samen met de tafeltennisvereniging 
en de drie scholen hebben wij een gezamenlijk rekeningnummer. Alvast 
bedankt hiervoor! 
 

Erik de Goede 
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Koningshof volleybaltoernooi 

Op 3 april 2011 heeft weer de jaarlijkse editie van het Koningshof-
volleybaltoernooi plaatsgevonden in Het Baken. Het was de 29ste keer 
in ons 33-jarige bestaan van de Bewonersvereniging Koningshof dat dit 
toernooi werd gehouden. Er waren meer deelnemers dan in de afgelo-
pen jaren. Hierdoor moest ieder team negen keer aan de bak, want er 
wordt altijd een halve competitie gespeeld. 
 
T-RECS, die vorig jaar tot enige verrassing het toernooi niet won, liet 
dit jaar geen steekje vallen en wist alle negen partijen te winnen. De 
wisselbeker is dus in 2011 weer in handen van T- RECS. Dat kon zelfs 
de brandweer van Pijnacker niet voorkomen, waardoor onze brand-
weermannen de tweede prijs in ontvangst mochten nemen. De derde 
prijs was voor WISPEX 1. De volledige uitslag was: 
 
 
1   T-RECS 
2   THE A-TEAM 
3   WISPEX 1 
4   'T ZOOTJE 
5   RIVERCRACKS 2 
6   KONINGSHOF 
7   THE NEW KIDS 
8   RIVERCRACKS 1 
9   HET BAKEN 
10 WISPEX 2 
 
 
 
 
Ons eigen Koningshof team, met bestuursleden aangevuld met familie 
en vrienden, raakt ook steeds beter ingespeeld. Waar wij in het verle-
den regelmatig in de onderste regionen vertoefden, eindigden wij dit 
jaar keurig in de middenmoot. Het was wel vervelend dat José Lange-
laan haar duim flink blesseerde. 
 

De organisatie verliep net als de vorige keren vlekkeloos en mede 
daarom wordt nu alweer uitgekeken naar het volgende jaar, wat een 
lustrum toernooi zal zijn. 
 
Erik de Goede 
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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 2011 is  
€ 22,50 voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekos-
ten en voorrijkosten. Als u een tweede rookkanaal heeft, wat overigens niet 
vaak voorkomt, dan zijn de kosten € 15,00. Het moge duidelijk zijn dat bij 
onvoorziene situaties in onderling overleg een prijs wordt bepaald. Deze 
tarieven voor 2011 zijn gelijk aan die van 2012 en in 2013, 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 Ro-
wito. 
 

 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 adverten-
tie 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 
jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (dus niet materiaalkosten-vrij) verhol-
pen. Ook kan er mechanisch ventilatieonderhoud uitgevoerd worden (voor 
 € 25,50), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onderhoud. Voorrijkos-
ten worden niet in rekening gebracht. Voor 2011 zijn de kosten als volgt: 
 

 

 
 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij Verba-
kel 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 schoorsteenve-

Prijzen in 2011, 

inclusief 6% BTW 

Voor leden van de Be-

wonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 78,80 € 89,50 

Onderhoudsbeurt € 41,40 € 54,60 

Onderhoudscontracten 
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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 

GELIEVE CONTANT TE BETALEN  

***PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

*** GELDT NIET VOOR   STRAATKORTING  

BARBECUE € 3,50  PORTOFOON 4 STUKS € 10,00  

Dr BIBBER ? RAD van AVONTUUR € 10,00  

DOELSCHOPPEN € 10,00  RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 € 0,25  

DOELSHOPPEN KLEIN € 5,00  RAD vanAVONTUUR BOEKJE € 7,50  

ZENUWSPIRAAL € 5,00  RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) € 2,50  

ROOKMACHINE INCL ½ L  Vloeistof € 10,00  SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st) € 4,00  

FEESTVERLICHTINGEN € 10,00  SCHIETKAST     (automatisch) incl 1 BUKS) € 30,00  

GELUIDSINSTALLATIE ( met draadloze Mic) € 50,00  SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st) € 1,50  

GELUIDSINSTALLATIE  (met microfoon) € 25,00  SCHIETTENT    (incl 2 kermisbuksen) € 50,00  

GOLFSPEL € 25,00  SCHOMMELBOOT € 10,00  

GROEPENKAST          (incl 100 kabel) € 5,00  SJOELBAK 5    Mtr € 10,00  

KAART SPEL € 7,00  SJOELBAK 7,5 Mtr € 15,00  

KAASSPEL € 10,00  SPIEGEL SCHRIJFKAST € 5,00  

KERMISBUKSEN   (2 stuks) € 25,00  SPRINGKUSSEN € 100,00  

KERMISBUKSEN   (2 stuks) incl achterwand € 35,00  STATAFELS*** € 4,00  

KINDER KOP van JUT € 15,00  STELTEN € 5,00  

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

KOGELTJES          (doosje van 300 st) € 5050  SUIKERSPIN (incl 50 stokjes en suiker) *** € 50,00  

KOP van JUT € 50,00  SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks € 10,00  

KRAMEN € 10,00  SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks € 20,00  

MEGAFOON € 5,50  TREINTJE € 50,00  

ONDERUIT SPEL € 10,00  VIER op een RIJ € 10,00  

PARTYTENT Klein 3X3*** € 20,00  VIS SPEL € 5,00  

PARTYTENT Groot 4X8 € 75,00  DISCO VERLICHTING € 25,00  
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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   ABRAHAM/SARA POP € 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 

Abraham en Sara bij materiaalbeheer  

Bij ons materiaalbeheer zijn al 
veel spullen te huur, maar sinds 
kort hebben wij daar een nieuwe 
aanwinst bij: Abraham en Sara. 
Sylvia Donck heeft een prachtige 
pop gemaakt, die “instelbaar” is 
als Abraham of Sara. 
 

De eerste gelukkige was onze ei-
gen penningmeester Wim Lange-
laan. Op de foto ziet u hem met 
zijn eigen tweelingbroer Wimpie. 
We merken hierbij op dat Wim 
een liefhebber is van ligfietsen, 
maar voor Abraham is zijn bak-
fiets gebruikt. 
 

Als u binnenkort ook vijftig wordt, 
komt u Abraham of Sara dan ook 
huren bij het materiaalbeheer? 
 

Sylvia van Reenen 
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