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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.  

Esther de Ruiter   
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 
Marnix de Goede en Bart Langelaan 
 
Contributie 
De contributie in 2009 bedraagt 7 Euro 
per huishouden. Lid worden kan door  
7 Euro over te maken naar  
ING nr. 3531985 ten name van bewoners-
vereniging KONINGSHOF onder vermelding 
van uw adres. 
 
 

Wie, Wat en Waar 

Bestuur 

Voorzitter:  
Harry Junggeburt (369 86 63) 
junggeburt@planet.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) 
Esther de Ruiter   
Internetsite 

Jan Reijnen (06 484 43 081) 
Wilco Kronshorst (015 2144648) 
Vacature 

wijkblad@wijk-koningshof.nl 

webmaster@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 

Esther de Ruiter  (06 49687746) 
Sylvia Donck       (06 53497329) 
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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Voorwoord 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
 

Het is nog geen mei en eigenlijk is het ook een oud geluid dat afscheid 
neemt. Maar met de schitterend zonnige dagen waarmee de winter afscheid 
neemt en waarmee de maand maart begonnen is, kreeg ik toch een lentege-
voel en moest ik denken aan Gorters versregels. 
Daarbij kreeg ik ook het definitieve bericht dat het wijkfeest dit jaar door-
gaat, dat er een gezinsfietstocht wordt gehouden, dat er dit najaar met een 
onderbreking van één jaar ook weer een Halloween-activiteit wordt georga-
niseerd. Tel daarbij op dat op 21 maart weer het Koningshof Volleybaltoer-
nooi in onze sporthal Het Baken werd georganiseerd, dat Martin van der 
Helm van de Rivierenlaan de pers haalde met zijn sponsortocht van 200 km 
voor de Nierstichting en dat de natuur onze wijk weer verblijdt met uitlopen-
de krokussen en ander groen. Dan realiseer je je dat wij hier toch wel mooi 
wonen.  
Dit voorwoord zal voor de laatste keer van mijn hand zijn als voorzitter van 
de bewonersvereniging Koningshof. Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik 
dit vier jaar wilde doen en die zitten er nu op. Ik kijk daar met plezier op 
terug en ik wil ook iedereen bedanken voor de zeer plezierige samenwer-
king. De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd en zijn er de nodige nieuwe 
initiatieven genomen. De vereniging heeft een stevig bestuur, dat voor een 
deel bestaat uit nieuwe leden die enthousiast verder zullen bouwen op de 
basis die de afgelopen jaren is gelegd. Het aantal leden is toegenomen tot 
zelfs een historisch hoogtepunt. Dit jaar wordt in april voor het eerst een 
gezinsfietstocht georganiseerd. De eerste contacten met bewoners uit Keij-
zershof zijn gelegd om te bezien in hoeverre en in welke vorm wij kunnen 
bijdragen aan de oprichting van een bewonersvereniging in Keijzershof. Als 
uitdaging staat nu nog om ervoor te zorgen dat u en uw buren nog meer 
geactiveerd kunnen worden om voldoende “handjes” te leveren om alle acti-
viteiten die op de rails staan ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Naar-
mate wij daarin beter slagen zal ook het prettige woon- en leefklimaat in 
onze wijk beter kunnen worden vastgehouden en misschien nóg meer ver-
beteren. Daar hebben wij per slot van rekening allemaal belang bij! 
Dus voor de laatste keer wens ik jullie een fijne lente en plezierig wonen in 
Koningshof.    Harry Junggeburt 

Peter Soeterbroek 
Toen Theo Termoshuizen en ik samen met Peter Soeterbroek net 
alle offertes voor de dakgotenactie nog eens kritisch tegen het 
licht hadden gehouden en een besluit hadden genomen, werd Pe-
ter ziek. Deze strijd bleek niet te winnen. Inmiddels is Peter over-
leden en hebben wij afscheid moeten nemen van deze innemende, 
behulpzame en prettige man. Voor de bewonersvereniging, maar 
vooral voor zijn naaste omgeving een groot gemis! 
Harry Junggeburt 
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Uitnodiging  

voor de Algemene Ledenvergadering van de 

Bewonersvereniging Koningshof 

op donderdag 22 april 2010 

om 20.00 uur in Het Baken 

 1. Opening 

 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2009 

Op de website (www.wijk-koningshof.nl/archief.html) staat dit ver-
slag. 

 3. Financieel verslag over 2009 

De financiële stukken kunnen bij de secretaris opgevraagd worden. 

 4. Verslag en verkiezing van de kascommissie 

 5. Verkiezing / benoeming bestuursleden 

Harry Junggeburt (voorzitter) treedt af en is niet herkiesbaar. 
Als voorzitter van de redactie is Angelique Sörensen statutair lid van 
het bestuur. 
Het bestuur stelt voor Meindert Wiersma te verkiezen als tijdelijk alge-
meen bestuurslid/inkomend voorzitter. 
Meindert heeft te kennen gegeven een tijdje vrijblijvend de bestuurs-
vergaderingen bij te willen wonen alvorens een definitief besluit ne-
men over het voorzitterschap. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering mel-
den bij de secretaris. 

 6. Begroting 2010 en vaststellen contributie in 2010 

Voorgesteld wordt de contributie niet te verhogen. In 2010 bedraagt 
de contributie dan € 7,- per jaar. 

 7. Toelichting werkzaamheden werkgroepen 

 Wijkblad en Internet-site 

 Wijkontwikkeling & Milieu 

 Sport en Spel 

 Materiaalbeheer 

 Jeugd 

 8. Rondvraag 

 
 9. Sluiting 

 

 Vanaf 21.00: Presentatie “Onderhoud van woningen” door dhr. Kickken 
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Onderhoud van woningen  

Herkent u het? Wanneer is mijn huis voor het laatst geschilderd? Offerte vra-
gen of zelf een paar weekenden opofferen? Als je daarmee te lang wacht, 
krijg je op termijn extra kosten om houtwerk te laten repareren of vervangen. 
Liggen de dakpannen nog goed? Hoe is het met het voegwerk? De dakgoten 
zijn aan vervanging toe. Voor een deel zijn dat zaken die je met gezond ver-
stand zelf wel in de gaten kunt houden. Voor een ander deel vergt goed on-
derhoud echter wat meer bouwtechnisch inzicht, waar ik persoonlijk in ieder 
geval niet over beschik. Je kunt dan voor een paar honderd euro een bouw-
technische keuring laten doen. Maar het vreemde is dat wij het normaal vin-
den dat onze auto regelmatig voor onderhoud naar de garage gaat, maar dat 
wij vaak minder aandacht besteden aan onze eigen huizen.  
 
Wij hebben een deskundige wijkbewoner bereid gevonden om na de ledenver-
gadering iets te vertellen over periodiek noodzakelijk en/of gewenst onder-
houd aan woningen. Sjef Kickken kent onze buurt en zal daarbij ingaan op de 
specifieke aandachtspunten van de woningen in Koningshof. Natuurlijk is er 
bij de koffie ook gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Dus u bent van harte uitgenodigd om bij algemene ledenvergadering van 22 
april a.s. de presentatie over woningonderhoud bij te wonen.  
 
 Harry Junggeburt 

Financieel jaaroverzicht 2009  

Het financiële jaaroverzicht 2009, waaronder de balans, staat van baten en 
lasten, begroting 2010, opmerkingen bij financieel overzicht en het verslag 
van de kascommissie kunt u opvragen bij de secretaris (secretariaat@wijk-
koningshof.nl, 015-3697240). 
 
Tijdens de komende Algemene Leden-
vergadering op 22 april a.s. zullen een 
aantal exemplaren van het financiële 
jaaroverzicht 2009, het verslag van de 
kascommissie en de begroting 2010 in 
geprinte vorm beschikbaar zijn. 
 
 Wim Langelaan 
Penningmeester 
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Twee nieuwe aspirant-bestuursleden 

 
Een unicum in onze vereniging mag wel genoemd worden dat zich twee nieu-
we bestuursleden hebben aangediend!  
 
Angelique Sörensen is natuurlijk een bekend gezicht. Zij ondersteunt al jaren 
de werkgroep jeugd en was een bekend gezicht op het 30-jarig jubileumfeest, 
waar zij verantwoordelijk was voor de natte en droge versnaperingen. Wat 
veel mensen niet weten, is dat zij ook al geruime tijd de redactie ondersteunt 
en feitelijk optrad als eindredacteur. In de laatste bestuursvergadering is be-
sloten die laatste functie formeel te maken. Als eindverantwoordelijke voor de 
redactie is zij statutair lid van het bestuur en hoeft zij niet door de ledenver-
gadering te worden gekozen. 
 
Op de zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft Meindert Wiersma zich be-
reid verklaard om een tijd de bestuursvergaderingen bij te wonen en aan de 
hand van zijn ervaringen een besluit te nemen om deze taak op zich te ne-
men. Meindert is binnen de vereniging wat minder bekend, maar is wel al ja-
renlang een trouw helper bij onze jaarlijkse Koningshof-trimloop. Hij heeft 
echter voldoende bestuurlijke ervaring om ons een gerust gevoel te geven dat 
hij deze taak uitstekend zal kunnen vervullen. Meindert is een echte sportman 
en organiseert dit jaar ook de eerste Koningshof gezinsfietstocht. Ik hoop dat 
wij nog veel en vaak van hem zullen horen binnen de bewonersvereniging.  
 
Als scheidend voorzitter ben ik er natuurlijk erg blij mee om afscheid te kun-
nen nemen met twee nieuwe kanjers in het bestuur, die bovendien een forse 
verjonging betekenen!  
 
 Harry Junggeburt 
 
PS. Statutair kent onze vereni-
ging niet deze mogelijkheid van 
“inkomende bestuursleden”. Als 
proef willen wij de ledenverga-
dering echter voorstellen te 
besluiten een “inkomend voor-
zitter” te kiezen. Zeker omdat 
het best moeilijk is om be-
stuursleden te vinden, is het de 
moeite waard om mensen die 
de vereniging nog niet zo goed 
kennen op deze manier te laten 
proeven. Zo kan men ervaren 
dat het best leuk is om dit te 
doen. Mocht dit bevallen, dan 
zal natuurlijk op termijn een 
statutenwijziging nodig zijn.  
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Activiteiten in 2010  

In dit stukje zullen we in het kort toelichten wat onze werkgroepen dit jaar 
van plan zijn. 
 
 Jeugd 
De werkgroep Jeugd is ook in 2010 weer van alles van plan. Vast onderdeel is 
hierbij Halloween, dat dit jaar op 30 oktober zal plaatsvinden in het Frotter-
bos. Op 29 mei wordt er een WK voetbalfeest georganiseerd voor de kinderen 
uit de wijk. Daarnaast leven er nog veel andere ideeën, waar momenteel nog 
niets over verklapt kan worden. Kortom, 2010 belooft ook weer een zeer leuk 
jaar te worden met tal van kinderactiviteiten. 
 

 Wijkontwikkeling in 2009 en 2010 

De activiteiten van de werkgroep Wijkontwikkeling hebben zich het afgelopen 
verenigingsjaar toegespitst op een intensief overleg met de gemeente over 
het verloop van de herstructureringsplannen en de eindevaluatie van fase 3, 
evenals op de voorbereiding van fase 4 (Delflanddreef). Ook was de werk-
groep samen met een aantal wijkbewoners nauw betrokken bij de inrichting 
van de speeltuinen. Bij de eindevaluatie in april krijgen vooral het groen en de 
bestrating veel aandacht. De fases 1 en 2 worden in de eindevaluatie meege-
nomen. 
De fietsverbindingen tussen Keijzershof en Koningshof was een aantal malen 
onderwerp van overleg met de gemeente, de direct omwonenden aan de Po-
pelenburg en Oosterdiep en de Bewonersvereniging. Dit heeft in ieder geval 
geresulteerd in het besluit om fietssluizen te plaatsen. De Bewonersvereniging 
heeft geregeld formeel overleg gehad met wethouder Nico Oudhof en Kees 
Konings respectievelijk onze wijkwethouder en onze wijkmanager. Wijkont-
wikkeling en wijkgericht werken stonden hierbij hoog op de agenda. Uiteraard 
kwamen ook andere zaken die in onze wijk spelen aan de orde. 
De jaarlijkse wijkschouw met de wijkmanager in het najaar van 2009 maakte 
onderdeel uit van ons jaarprogramma. En niet te vergeten in het verkiezings-
jaar onze vierjaarlijkse fietstocht door de wijk met kandidaat raadsleden. 
 
Ook in 2010 zal veel aandacht uitgaan naar de “herinrichting van de wijk”. 
Tevens wordt er een begin gemaakt met de plannen voor de herinrichting aan 
de Rivierenlaan en zijstraten. De wijk Keijzershof wordt ook steeds zichtbaar-
der, wat ook voor onze wijk gevolgen heeft. Verder zijn er tal van andere on-
derwerpen als de inrichting van de wijk, het verloop van de werkzaamheden 
aan de Delflanddreef, de verkeersveiligheid, hondenpoep, regulier onderhoud 
door de gemeente, die ook nauwgezet in de gaten gehouden zullen worden.  
 
 Redactie/website 

De werkgroep redactie zorgt er ieder jaar voor dat vier keer per jaar een wijk-
blad verschijnt. Dat zal in 2010 niet anders zijn. Via onze website www.wijk-
koningshof.nl houden wij u ook op de hoogte van wat er speelt in de wijk. 
Vervolg op pag 13 
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Vervolg van pag 11 

 

Materiaalbeheer 

Ook in 2010 kunnen wijkbewoners materialen en spellen huren of lenen bij 
ons materiaalbeheer. Dit varieert van gereedschap (zoals ladder, behangaf-
stomer, boormachines) tot tal van spelletjes (zoals Rad van Avontuur, Kop 
van Jut, schiettent). Op drie avonden in de week kan men langskomen bij 
ons materiaalbeheer in de parkeergarage van het Baken. Zie www.wijk-
koningshof.nl en klik dan in de colofon op “materiaalbeheer”. 
 
 Sport&spel 

De werkgroep Sport&Spel organiseert ook in 2010 een “Koningshof volley-
baltoernooi”. Op 21 maart heeft dat plaatsgevonden, waarvan u in het vol-
gende wijkblad een verslag zal vinden. Dit was de 29ste keer dat er een 
(jaarlijks) volleybaltoernooi georganiseerd is. Normaliter is de “Koningshof 
trimloop” de tweede belangrijke activiteit van de werkgroep. Wij zoeken een 

paar enthousiaste mensen die bereid zijn om wat extra tijd te steken in het 

organiseren van de trimloop dit jaar.  
 
 Verder huurt de wijkvereniging al jaren achtereen wekelijks op de woens-
dagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur de gehele zaal van Het Baken. Door 
het neerlaten van de flexibele wand wordt de zaal in tweeën gedeeld. Gedu-
rende het seizoen, dat gelijk loopt aan het schooljaar, wordt er badminton 
en volleybal gespeeld. Enthousiaste sportievelingen van elk niveau zijn wel-
kom. Kom gewoon woensdagavond eens naar de sportzaal in Het Baken om 
de sportieve sfeer te proeven! 

 
 

Daar kwamen ze. De kippen. Vol trots met hun eerste eieren van dit jaar. Kleine, miezerige ei-
tjes met een veel te dun schaaltje. De eerste voorjaarseieren mislukten altijd een beetje. Ze zagen 
groen en geel, blauw en rood of gestippeld en gestreept in allerlei kleuren. Soms kneep hij er per 
ongeluk één kapot, dan zat zijn hele mandje vol struif. En zijn vingers ook. Er zaten ook wel 
gewone witte eieren bij, maar schilderen deed hij al jaren niet meer. De meeste kinderen schil-
derden trouwens liever zelf. En eieren verstoppen deed de paashaas ook al jaren niet meer. Hij 
kreeg zo’n last van zijn rug, van die zware mand. En niet één jonge haas die het van hem over 
wilde nemen.  
 

Maar Mol wel. Mol en Mol en Mol. Die hadden er wel lol in. En ze vonden dat paaseieren zoe-
ken er wel bij hoorde voor de mensenkinderen. Zelfgevonden paaseieren, dat zijn de enige echte. 
 

Haas had het een stuk gemakkelijker gekregen nu Mol en Mol en Mol hem hielpen. Hij hoefde 
alleen de eieren in een molshoop te duwen en dan kwam het vanzelf goed. Mol rolde de eieren 
op plekken waar andere gangen de ingang kruisten. Elke mol die een ei tegenkwam nam hem 
een stukje mee. Soms rolde ze ze naar elkaar toe. Als er eentje stukging begroeven ze de rotzooi. 
 

En als het dan paasnacht is rollen alle mollen de eieren naar buiten. Tot onder de plantjes, achter 
de muurtjes, of in de polletjes. Dus, als je een molshoop in de buurt ziet, ga er dan niet op staan, 
want dan kunnen de eieren er niet meer uit.  

Paasmol 
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“Wijkfeest “Oranje zonder grenzen”  

Noteert u alvast maar in uw agenda, op zaterdag 29 mei 2010 wordt er een 
wijkfeest georganiseerd voor de kinderen in de wijk! In navolging van de EK 
of WK voetbalfeesten in onze wijk in 2006 en 2008, komt er in 2010 ook weer 
een dergelijk feest voor kinderen. 
 
Het feest is voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en vindt plaats op 
het grasveld naast het scholencomplex. Ouders, broertjes en zusjes zijn 
natuurlijk ook van harte welkom op de spelen. Het feest duurt van 10:00 uur 
tot 16:00 uur. Deelname is gratis en op eigen risico.  
 
De spelen beginnen om 10.00 uur met het oplaten van ballonnen. De ballon 
die het verst komt, wint de hoofdprijs! Oranje zonder grenzen staat in het 
teken van sport en spel. We spelen 4 op een rij, karton oorlog, estafetteloop 
en nog veel meer. Aan de aller kleinsten is ook gedacht. Voor hen rijdt het 
Koningshoftreintje, is er een springkussen, het eendjesspel en een kindergoo-
chelaar. Het optreden van de goochelaar is van 13.00 tot 15.00 uur. 
 
Voor de papa’s en mama’s en andere volwassenen in de wijk is er het “Rad 
van Fortuin”, met o.a. als hoofdprijs een lcd flatscreen met ingebouwde 
dvd speler.  In de schiettent en bij de Kop van Jut zijn ook schitterende prij-
zen te winnen! Het Rad van Fortuin begint om 15.00 uur. 
 
Voor ieder kind dat zich heeft ingeschreven is er een prijs; voor drinken en 
snoep zorgen wij.  
Inschrijven gaat via een e-mail naar jeugd.koningshof@gmail.com, onder 
vermelding van je naam , leeftijd en  adres en telefoonnummer van je ouders. 
Inschrijvingen zonder telefoonnummer zijn niet geldig i.v.m. calamiteiten. Van 
dat laatste gaan we echter niet uit, want het wordt een groot feest! 
 
 Afdeling jeugd 
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Herinrichting Delflanddreef  

In het vorige wijkblad is informatie verstrekt over het voorlopig ontwerp, de 
planning van de uitvoeringswerkzaamheden, maar ook over de grote belang-
stelling voor de inloopavond op 16 november 2009. Tijdens deze avond kon-
den bewoners hun mening geven over de plannen en desgewenst een vragen- 
en opmerkingenlijst invullen. 
 
 De mondelinge en schriftelijke reacties waren overwegend positief. Vooral de 
wegversmalling van 7 naar 5,50 meter is positief ontvangen. Veel bewoners 
maakten kenbaar te verwachten dat dit onderdeel de verkeersveiligheid ten 
goede komt. Ook het vervangen van asfalt door kleurvaste bruine beton-
straatstenen kon op een warm onthaal rekenen.  
 
 Inmiddels hebben de bewoners aan de Delflanddreef en anderen die het vra-
genformulier hadden ingevuld een brief van de gemeente ontvangen met als 
bijlage de nota van beantwoording van de circa 30 vragen en/of opmerkingen. 
De antwoorden zijn onderverdeeld in algemeen, materiaalkeuze, parkeer-
plaatsen, groen, openbare verlichting en uitvoering. Onder deze vragen kwa-
men concrete verzoeken voor; bijvoorbeeld om de rijloper nog smaller te ma-
ken, het verplaatsen of diagonaal plaatsen van drempelplateaus, het hoger 
maken van de plateaus, het laten vervallen van parkeerplaatsen t.g.v. groen, 
maar ook het aanleggen van extra parkeerplaatsen. 
 
 Aan een beperkt aantal verzoeken is voldaan, andere zijn beargumenteerd 
afgewezen. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp. De drempel hal-
verwege de Achterburg komt ter hoogte van Baaienburg. Het drempelplateau 
bij de Geerbron wordt verlengd tot Eikenduinen/Klingendaal. 
 
 De gemeente streeft ernaar omstreeks juni te starten met de werkzaamhe-
den. Indien dit niet lukt, zullen de werkzaamheden worden uitgesteld tot na 
de bouwvakvakantie. Men verwacht vier maanden nodig te hebben. Gemaks-
halve gaat de bewonersvereniging ervan uit dat voor het einde van dit jaar 
alles is afgerond.  
 
 De nota van beantwoording, de brief en het definitieve ontwerp kunt u vinden 
op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp onder het kopje projecten 
> herstructureringsprojecten > Delflanddreef.  
 
 Omdat hiervoor is gepleit door een aantal bewoners, zal de gemeente na de 
herinrichting gedurende enkele weken snelheidaangevende smileys plaatsen. 
Ook is er een verzoek gekomen van een aantal bewoners aan de Delfland-
dreef en dit is door de gemeente aan ons doorgespeeld of de Bewonersvereni-
ging Koningshof in haar wijkblad de bewoners wil vragen de voetpaden langs 
de Delflanddreef niet als fietspad te gebruiken.  
 
 Marijke de Wit en Paul van Winden 
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Herstructurering omgeving Rivierenlaan  

De herinrichtingsplannen rond de Rivierenlaan bevinden zich in de voorberei-
dende fase. De gemeente heeft ons toegezegd, zodra de plannen meer con-
creet zijn, de hiervoor speciaal in het leven te roepen werkgroep van de Be-
wonersvereniging Koningshof uit te nodigen voor een gesprek.  
 
Twee bewoners hebben zich bij Wijkontwikkeling Koningshof inmiddels aange-
meld voor deze werkgroep. Nog meer bewoners in het wijkdeel rond de Rivie-
renlaan zijn van harte welkom. U krijgt hierdoor de gelegenheid om in een 
relatief vroeg stadium mee te denken. Aanmelden kan per e-mail 
(wijkontwikkeling@wijk-koningshof.nl) of telefonisch (015-3694183). 
 
 Marijke de Wit en Paul van Winden 

Gezinsfietstocht op 24 april 

Op 24 april wordt een gezinsfietstocht gehouden. Het is een recreatieve tocht 
door de directe omgeving van Pijnacker van ongeveer 25 tot 30 km. Tijdens 
de tocht kunnen aan de hand van foto´s van plekken waar u langs komt vra-
gen worden beantwoord. Ongeveer halverwege de route is er een kraampje 
met versnaperingen en kan worden uitgerust of een spelletje worden gedaan. 
De tocht is geschikt voor jong en oud. Deelname voor leden van de bewoners-
vereniging is gratis. Niet-leden betalen een luttel bedrag. Voor meer informa-
tie zie www.wijk-koningshof.nl. 
 
 Nu nog hopen op weinig wind en veel zon! 
 
 Meindert Wiersma 
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Ledenaantal; een nieuw record!  

Het afgelopen jaar is het ledenaantal van onze wijkvereniging enorm toegeno-
men. In 2009 hebben maarliefst 660 bewoners het lidmaatschap van 7 euro 
betaald. Dit is voor zover wij hebben kunnen nagaan in de archieven, een re-
cord! Op de 1055 woningen die onze wijk telt, is de lidmaatschapsgraad 
enorm hoog, ruim 62%. Van enkele straten zijn zelfs alle bewoners lid. Alte-
na, Binkhorst en Eikenduinen zijn voorbeelden van straten waarbij alle bewo-
ners lid zijn en ook nog eens op tijd hebben betaald. Van veel straten is meer 
dan 80% lid; bij de appartementen in onze wijk (op de Rivierenlaan en de W. 
Alexanderlaan) ligt dat percentage veel lager. 
 
 Na het versturen van 99 herinneringsacceptgiro in augustus 2009 hebben 
uiteindelijk 62 leden betaald, wat een mooie score is. Dit betreft leden die in 
voorgaande jaren wel betaald hadden, maar het in 2009 vergeten waren. Van 
de personen die niet betaald hebben, is er mogelijk een aantal verhuisd. 
Daarnaast zijn er nieuwe 60 leden bijgekomen.  

We zijn binnen het bestuur nog op zoek naar vrijwilligers die nieuwe bewoners 
van onze wijk een klein welkomstgeschenk willen aanbieden en wat informatie 
willen bezorgen over onze vereniging. Daarnaast zouden we het fijn vinden 
als er vrijwilligers zouden zijn die bij rouw of trouw een kaartje willen verstu-
ren aan leden van onze wijkvereniging. Als vrijwilligers zich melden dan maak 
ik daar graag budget voor vrij. 
 
 Bij de bezorging van het volgende wijkblad zal een betalingsverzoek worden 
gevoegd voor het lidmaatschap voor 2010. Als bestuur zijn wij uiteraard heel 
blij met het hoge ledenaantal omdat we dat toch beschouwen als een waarde-
ring voor onze activiteiten. Het zou mooi zijn als in 2010 weer een nieuw re-
cord wordt gevestigd! 
 
 Wim Langelaan 
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Nieuwjaarsreceptie 

Op 30 januari jl. is in Het Baken de nieuwjaarsreceptie gehouden. Nieuw was 
dat de accordeonisten Ria en Gerard voor een muzikale omlijsting zorgden. 
Het was een gezellig samenzijn met ruim 40 aanwezigen. Voorzitter Harry 
Junggeburt blikte nog even terug op 2009 en keek vooruit naar 2010. Zo 
staan er een volleybaltoernooi, fietstocht, een wijkfeest, een trimloop en Hal-
loween op het programma. Dat belooft dus veel moois in 2010!  
 

Anderzijds zijn er ook zorgen over de bemensing van het bestuur en de werk-
groepen. Dat is toch wel heel dunnetjes geworden. Zo is Jos Verbeek in 2009 
verhuisd naar elders, waardoor hij niet meer actief kan zijn voor onze bewo-
nersvereniging. Bij de komende algemene ledenvergadering op 22 april a.s. 
treedt Harry Junggeburt af als voorzitter en hij is niet herkiesbaar. Dit bete-
kent dat nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden zeer welkom zijn! 
 

 Het bestuur 

Vervanging dakgoten gaat van start! 

De deadline voor het aangeven van interesse voor het vervangen van de zinken 
dakgoten is inmiddels verstreken. Op 1 februari jl. bleek dat maarliefst 91 (!) 
huishoudens uit de wijk geïnteresseerd zijn. Zo veel animo hadden wij vooraf 
echt niet verwacht. Een aantal van de geïnteresseerden bleek geen lid te zijn 
van de bewonersvereniging. Dit was een voorwaarde om in aanmerking te ko-
men voor de wijkkorting. Gelukkig heeft iedereen voor 15 februari de contributie 
(van 2009) alsnog betaald, waardoor we aan firma “Van Eijk Ambachtelijke Da-
ken” uit Den Haag (zie ook http://www.ericvaneijk.nl/) hebben gemeld dat 
iedereen voor de (wijk)korting in aanmerking komt. 
 

In de afgelopen periode heeft iedereen een offerte ontvangen. Met Van Eijk 
zijn afspraken gemaakt hoe de offerte er uit dient te zien. Zo dient vermeld te 
worden wat de wijkkorting is. Voor alle duidelijkheid, wij zijn van mening dat 
u een prima offerte aangeboden krijgt, maar het is en blijft uw eigen beslis-
sing om al dan niet op deze offerte in te gaan. Als bewonersvereniging zitten 
wij daar niet meer tussen. Het is de bedoeling dat Van Eijk in maart met de 
werkzaamheden in onze wijk zal beginnen. 
 

 Het bestuur 
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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 doorklik-
ken naar “Meldpunt Wijkbeheer” Daar kunt u vragen, verzoeken en/of meldin-
gen over zwerfvuil, bestrating, groen, speelterreinen, overlast, schades, ver-
nielingen etc. doorgeven aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bij urgente 
meldingen (er is sprake van direct gevaar en/of ernstige overlast, waarbij ge-
meentelijk handelen echt niet tot morgen kan wachten) kunt u bellen met de 
storingsdienst, 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 wijkbe-
heer zeer goed werkt! Dus maak er a.u.b. gebruik van. 

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 
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Veiligheid in de wijk 

Op 1 maart jl. is er door de bewonersvereniging Klapwijk een debat georgani-
seerd over veiligheid. Alle negen (!) politieke partijen deden hieraan mee. 
Omdat veiligheid een onderwerp is dat alle wijken aangaat en wij met Klap-
wijk ook gemeenschappelijke belangen hebben (denk met name aan de veilig-
heid van de Klaproostunnel), waren wij ook aanwezig bij dit debat. 
 

Hoewel Pijnacker volgens de leefbaarheidsmonitor goed scoort, wordt de vei-
ligheid door de bewoners soms toch anders ervaren. De hoofdonderwerpen 
waren de “hangjongeren” en de “Klaproostunnel”. Er was een aantal jongeren 
aanwezig, ook uit onze wijk. Deze jongeren wilden vooral een eigen jeugd-
honk. In de al bestaande jeugdhonken, die in het centrum van ons dorp lig-
gen, heeft men regelmatig ruzie met jongeren uit de andere wijken. De politici 
merkten op dat het jeugdhonk “De Kelder” misschien nieuw leven ingeblazen 
moet worden. Dit staat nu leeg. Wijkwethouder Nico Oudhof stelde bovendien 
voor het informatiecentrum in Tolhek t.z.t. als jeugdhonk te gebruiken. Hoe-
wel de verkoop van huizen niet snel gaat, zal dit ooit voor dit doel gesloten 
worden. Dit zou weinig tot geen extra kosten met zich meebrengen, omdat er 
dan al een gebouw staat. 
 

Over de Klaproostunnel was ook de nodige discussie. Bewakingscamera’s heb-
ben voor- en nadelen. Uiteindelijk neigde de meerderheid van de politici toch 
naar het plaatsen van camera’s. Hierbij speelt mee dat er in de toekomst nog 
een tunnel bijkomt, wat nog meer (controle)werk voor de politie zal opleve-
ren. Bovendien is de aard van de incidenten soms ernstig. 
 

Een van de weinige nieuwtjes in het debat was het voorstel om in de avond-
uren van 20:00 tot 02:00 uur een roulatiesysteem voor hondenbezitters in te 
stellen. Hierbij lopen de hondenbezitters in koppels door de wijk. In Lansin-
gerland heeft dit geleid tot een vermindering van 50 à 80% van de overlast. 
Bovendien vindt men dit gezellig, want men loopt ’s avonds laat niet meer 
alleen door de wijk. Zowel de sociale controle als het contact tussen wijkbe-
woners verbetert hierdoor. Misschien ook iets voor onze wijk? 
 

 Erik de Goede 
 

PS. Een verslag van dit debat is te vinden op 
www.bvklapwijk.nl. en een artikel hierover 
stond in de Telstar van 3 maart jl. 
PS. De leefbaarheidsmonitor  is te vinden op 
www.pijnacker-
noot-



26 Bewonersvereniging Koningshof 

 

 
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,  
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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 

Eerlijkheid duurt het langst?  

Al jaren adverteren wij in het wijkblad met wijkkortingen voor met name 
de schoorsteengever en het onderhoud van de CV-ketel. Voor dat laatste is 
er een afspraak met Verbakel Gas Service, die leden van onze bewoners-
vereniging al jaren korting geeft bij onderhoudscontracten of -beurten. Voor 
leden van de bewonersvereniging Klapwijk gelden overigens dezelfde wijk-
kortingen. 
 
Onlangs hebben we onze ledenlijst naar Verbakel gestuurd, waarmee Verba-
kel heeft gecontroleerd of alleen leden van onze vereniging van de wijkkor-
ting profiteren. Het antwoord was ronduit teleurstellend. Maarliefst 55 perso-
nen uit onze wijk hebben ten onrechte aan Verbakel gemeld dat ze lid zijn 
van onze vereniging! En dat ook nog in de wetenschap dat de korting van 
Verbakel hoger is dan onze jaarlijkse contributie!  
 
Elders in dit wijkblad kunt u lezen dat minder dan 400 huishoudens nog geen 
lid zijn van onze bewonersvereniging, wat (gelukkig!) een historisch laag 
aantal is. Wij hopen dat vanaf 2010 het spreekwoord “eerlijkheid duurt het 
langst” meer van toepassing zal zijn op de niet-leden die een contract met 
Verbakel hebben, waardoor onze mooie ledenaantal nog verder kan groeien. 
 
 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 2010 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 
voor 2010 zijn gelijk aan die van 2008 en in 2009, 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 2010 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! 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 ! 

Prijzen in 2010, 
inclusief 19% BTW 

Voor leden van de 

Bewonersvereni-

ging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 77,25 € 87,75 

Onderhoudsbeurt € 40,55 € 53,70 
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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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