
KONINGSHOFFEEST 
 

Op zaterdag 21 september is het 

Koningshoffeest gehouden in de 

wijk Koningshof. De aanleiding 

was het 35-jarig bestaan van de 

bewonersvereniging Koningshof. 

Het feest werd geopend door 

wijkwethouder José van Egmond. 

Zij sprak lovende woorden over de 

bewonersvereniging en over het 

woon- en leefklimaat in deze wijk. 

Voor een bewonersvereniging is 

het een hele prestatie om het 35 

jaar vol te houden. Het 

materiaalbeheer door Leo Donck 

en Dirk van Reenen in de 

parkeergarage van Het Baken is 

hierbij een van de opvallende activiteiten. Het goede woon- en leefklimaat in Koningshof 

bleek onlangs weer bij de leefbaarheidsmonitor 2013. De bewoners van Koningshof hadden 

gemiddeld een 8,0 gegeven! 

 

   
 

Na de opening met een confettikanon barstte het Koningshoffeest los. Door organisator Paul 

Geluk was een prachtig en divers programma opgezet. De locatie op het grasveld voor Het 

Baken bleek een schot in de roos. Verschillende bands, met de nodige muzikanten uit 

Koningshof, zorgden voor een feestelijke sfeer. Naast jeugdige muzikanten van muziekschool 

Rootz waren er ook enkele seniorenbands. Dit gaf een leuke afwisseling van muziekgenres. 

 

  
 



 

De schapen lieten zich door de muziek niet van de wijs brengen en werden door de 

schaapherder met zijn bordercollies keurig over het grasveld heen en weer gedreven. Er was 

vertier voor jong en oud, met o.a. een kinderrommelmarkt, een poppentheater, een stormbaan, 

een Smaaq proeverij en een speurtocht. Voor een drankje en een hapje was ook gezorgd. 

 

   
 

Het zonnige weer hielp enorm mee. Het was gezellig druk op het Koningshoffeest, met 

aanwezigen van vooral binnen maar ook van buiten de wijk. Het was leuk om te zien dat tal 

van lokale politici, vaak met kinderen, ook een kijkje kwamen nemen. Eens in de vijf jaar 

organiseert de bewonersvereniging Koningshof een lustrumfeest. Het was zo gezellig dat bij 

een aantal aanwezigen de suggestie opkwam om vaker een wijkfeest te organiseren. Al met al 

was het een afwisselend, gezellig en zeer geslaagd Koningshoffeest! 

 


