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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 
secretariaat@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 2013 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 (3697240) 
secretariaat@wijk-koningshof.nl 

Redactie en advertenties wijk-
blad 
Angelique Sorensen  
Leo Donck (06 53997230) 
Internetsite 
Bas Lijster en Michelle de Lange 
Wijkkontact 
Jenny Wassenaar (06-19930218) 
wijkcontact@wijk-koningshof.nl 

Werkgroep Jeugd 
Sylvia van Reenen 06-53497329 
Anne v/d Berg 06-3194168 
Jeugd.koningshof@gmail.com 
Werkgroep wijkontwikkeling en 
milieu 
Steven Duursma (3696810) 
steven.duursma@xs4all.nl 
Werkgroep Sport & Spel 
vacature 

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 42622292) 
materiaalbeheer@wijk-

koningshof.nl 

leodonck@scarlet.nl 

Woningen 
Anneke Haak 

Advertentietarieven  
per jaar = 4 nummers 

1/1 pagina € 220,-  
1/2 pagina € 120,- 
1/4 Pagina        €   70.- 
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KAASSPEL 10,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) 25,00 

KERMISBUKSEN        (2 stuks) incl. achterwand 35,00 

KINDER KOP van JUT 15,00 

KINDER RAD van AVONTUUR 5,00 

KOGELTJES          (doosje van 300 st.) 4,50 

KOP van JUT 25,00 

KRAMEN 10,00 

MEGAFOON 5,00 

ONDERUIT SPEL 10,00 

Partytent KLEIN 15,00 

Partytent GROOT 75,00 

MATERIALEN PERIODE PRIJS 

PORTOFOON 10,00 

RAD van AVONTUUR 10,00 

RAD van AVONTUUR BLAADJES 1 T/M 120 0,25 

RAD van AVONTUUR BOEKJE 7,50 

ROOKMACHINE 10,00 

ROOKMACHINE VLOEISTOF 5,00 

RINGSTEEK PALEN        (verstelbaar) 2,50 

SCHIETKAARTEN    (pakje van 100 st.) 3,00 

SCHIETKAST          (automatisch) incl. 1 BUKS 15,00 

SCHIETPIJPJES         (pakje van 25 st.) 1,50 

SCHIETTENT    (incl. 2 kermisbuksen) 50,00 

SCHOMMELBOOT 10,00 

SJOELBAK 5    Mtr. 10,00 

SJOELBAK 7,5 Mtr. 15,00 

SPIEGEL SCHRIJFKAST 5,00 

SPRINGKUSSEN 75,00 

STATAFELS 4,00 

STELTEN 5,00 

STOKKENVANGSPEL 25,00 

SUIKERSPIN (Ex stokjes en suiker) 50,00 

SUIKERSPINSTOKJES per 50  stuks 10,00 

SUIKERSPINSTOKJES per100 stuks 20,00 

TREINTJE 50,00 

VIER op een RIJ 10,00 

VIS SPEL 5,00 

ZENUWESPIRAAL 5,00 

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden  
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De materiaalbeheerders en de Bewonersvereniging  
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid 

voor het gebruik van de geleende of gehuurde  
materialen 

UITLEEN MET GEBRUIKSVERGOEDING 

Voor uitleen tegen gebruiksvergoeding  
kijk op onze website en klik op materiaalbeheer 

 Generator € 25,— per periode, excl. brandstof 

AANHANGWAGEN 20,00 

ABRAM/SARAPOP 5,00 

BARBECUE 3,50 

DISCO VERLICHTING 25,00 

DOELSCHOPPEN 10,00 

DOELSHOPPEN KLEIN 5,00 

Dr BIBBER 25,00 

ELEKTRO GENERATOE 25,00 

FEESTVERLICHTINGEN 10,00 

GELUIDSINSTALLATIE 25,00 

GELUIDSINSTALLATIE 2 (met microfoon) 50,00 

GOLFSPEL 25,00 

GROEPENKAST          (incl. 100  mtr. kabel) 5,00 

KAART SPEL 5,00 

MATERIALEN PERIODEPRIJS 
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Donderdag 31 oktober Trick-or-Treat 
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MATERIAALBEHEER 

UITLEEN 

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 

 BORG 

ABRAHAM/SARAPOP € 15,00 

BEHANGAFSTOMER € 25,00 

BEHANGPLAKTAFEL € 15,00 

BETONBOORMACHINE ** € 35,00 
BETONBOORHAMER **  
BOMENSNOEISCHAAR € 15,00 
GRONDBOOR (5 OF 9 CM) € 15,00 
HOGEDRUKREINIGER € 35,00 
HOGEDRUKSLANG € 25,00 
KAMERSTEGER € 25,00 
KRUIWAGEN € 15,00 
LADDER € 25,00 
LIJMKLEMMEN € 15,00 
OOIEVAAR € 20,00 
PIJPENBUIGER 12/15 MM € 10,00 
PLAFONDSTEUNEN € 15,00 
ROLSTEIGER € 100,00 
SLEGGER € 15,00 
STEEKWAGEN € 15,00 
TAPIJTREINIGER * € 35,00 
TEGELSNIJDER ELEKTR *** € 35,00 
WATERSTOFZUIGER € 35,00 

* AFNAME ZEEP VERPLICHT  

** BESCHADIGDE BOREN  & 
BIJTELS BETALEN 

 

*** € 2,50 SLIJTAGE  
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Schoorsteenveger 
 

Voor het vegen van uw schoorsteen kunt u contact opnemen met 
Schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam; 010-4843756 van 
maandag t/m donderdag van 8.00 tot 14.00 uur en vrijdag van 8.00 
tot 12.00 en b.g.g.– 06-16038603. 
 

Dit bedrijf is werkzaam in onze wijk. Het tarief voor 2013 is € 22,50 
voor het eerste rookkanaal. Dit is inclusief BTW, administratiekosten 
en voorrijkosten. Voor het tweede rookkanaal betaalt u € 15,00. Het 
moge duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg 
een prijs wordt bepaald. U dient zelf contact op te nemen met dit 
bedrijf, waarbij u kunt verwijzen naar de korting via de Bewoners-
vereniging Koningshof. Als Bewonersvereniging hebben wij er verder 
geen bemoeienis mee. Zo betaalt u zelf aan  ‘t Westen.  
 

Onderhoud van de CV-ketel 

Voor het jaarlijks controleren en schoonmaken van uw CV-ketel kunt 
u contact opnemen met Verbakel Gas Service uit Pijnacker (015-
3695358). U kunt een onderhoudsbeurt laten uitvoeren. Ook kunt u 
een onderhoudscontract afsluiten. In geval van een onderhoudscon-
tract 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 € 26,70), wat altijd gelijktijdig plaatsvindt met het CV onder-
houd. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. De kosten zijn: 
 

 
 

 U ziet dat alleen al bij een onderhoudscontract of onderhoudsbeurt bij 
Verbakel het de moeite loont om lid te worden van onze Bewonersver-
eniging! De korting is namelijk meer dan onze jaarlijkse contributie, 
die € 7,- bedraagt.  
 

 Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenve-

ger, kijk dan bij onze adverteerders ! 

Prijzen in 2013, 
inclusief 21% btw 

Voor leden van de 
Bewonersvereniging 

Voor niet-leden 

Onderhoudscontract € 82,55 € 95,60 

Onderhoudsbeurt € 44,65 € 58,- 

Onderhoudscontracten 
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Feest! 

Het is feest, want de zon heeft ons behoorlijk verwend deze zomer. 
Het voorjaar viel wat tegen, maar dat is in juli en augustus meer dan 
goed gemaakt. Veel bekenden die in eigen land zijn gebleven kwamen 
gebruind, uitgerust en opgetogen terug van vakantie. 
 

Dat is mooi, want we hebben binnenkort feest bij onze vereniging. Wij 
worden dit jaar 35 en dat gaan wij vieren. Dan is het leuk als er wij 
blije gezichten zien van tevreden vakantiegangers. Wij vieren het op 
het grasveld voor Het Baken op 21 september van 15:00 tot 19:00 
uur. 
 

Het wordt een gezellige middag met voor elk wat moois. Er is muziek, 
een kinderrommelmarkt, een stormbaan, een schaapscheerder en er 
zijn ook monstertrucks. Hopelijk zet de nazomer nog even door en 
kunnen we in het zonnetje genieten van deze mooie middag. 
 

Dit jaar wordt de wijk op 26 oktober weer lekker griezelig. Halloween 
wordt dan weer gevierd en diverse enge verschijningen zullen u de 
stuipen op het lijf jagen.  
 

Met de bezuinigingen wordt het ook steeds griezeliger op het gebied 
van de financiën. Als bewonersvereniging ontvangen wij subsidie van 
de gemeente. Dit zal echter door de gemeente worden beëindigd. Dit 
heeft tot gevolg dat we genoodzaakt zijn om het lidmaatschap de ko-
mende jaren te verhogen. 
 

Verder scoort onze mooie wijk in het leefbaarheidsonderzoek zeer 
goed en dit sluit ook aan bij het gevoel dat ik krijg als ik zelf met 
mensen in de wijk praat. De wijk is er ook weer wat veiliger op ge-
worden met het wijktoezicht, waarbij wijktoezichthouders door de wijk 
lopen. 
 

Voor de goedheiligman is dat ook een goede zaak, want ook dit jaar 
komt hij weer met veel plezier naar onze leefbare en veilige wijk. In 
dit wijkblad kunt u lezen hoe u 
zich kunt aanmelden. 
 

Ik hoop u allemaal te zien op 21 
september en wens u een prach-
tige nazomer en een geweldig 
wijkfeest! 
 
Meindert Wiersma 
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Programma Koningshoffeest 

Zaterdag 21 september, 15:00 – 19:00 uur 

Locatie: voor sporthal Het Baken 

�������������������� 

Kinderrommelmarkt 

�������������������� 

Buitenspeelgoed Speelotheek 

�������������������� 

Ballonfee + schminken 

�������������������� 

Schaapkudde + demo’s 

�������������������� 

Radiografisch bestuurbare monstertrucks 

�������������������� 

Live muziek 

�������������������� 
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De energierekening (deel 9) 

Graag maak ik u nogmaals attent op de website www.energiekPN.nl. 
Dit is de digitale ontmoetingsplek voor mensen en ideeën rondom 
energie en duurzaamheid voor alle inwoners uit Pijnacker-Nootdorp. 
Bij de rubriek ‘projecten en initiatieven’ van deze site vindt u informa-
tie over energieverbetering in de Nootdorpse wijk Vrouwtjesland. Uit 
onderzoek blijkt dat de grootste winst in energieverbetering te beha-
len valt in wijken uit de jaren 70. Op basis van een onderzoek heeft de 
gemeente twee wijken geselecteerd, namelijk Vrouwtjesland en onze 
eigen fraaie wijk Koningshof. 
 
Een aantal bestuursleden van de bewonersvereniging Koningshof is bij 
de informatiebijeenkomst geweest voor Vrouwtjesland. Tijdens deze 
bijeenkomst is informatie verstrekt over het energetisch verbeteren 
van bestaande woningen. Waarschijnlijk ontvangt u op korte termijn 
ook een uitnodiging van de gemeente voor een bijeenkomst voor onze 
wijk. Daarnaast zal de gemeente een mooie aanbieding doen voor een 
energieadvies. Op basis van mijn ervaring van de sessie bij Vrouwtjes-
land kan ik u die bijeenkomst van harte aanbevelen. In de rubriek 
‘energieke bewoners’ ben ik uitverkoren om mijn ideeën over energie-
besparing aan een groter publiek bekend te maken. 
 
Via de webbeheerder van deze site werd ik getipt over de ‘energy 
battle’. Gemeenten in Nederland strijden tegen elkaar met hun teams. 
Per gemeente gaan 30 mensen in ploegen vier weken energie bespa-
ren, met hulp van een metertje en allerlei tips. Het winnende team 
krijgt de eer. En de deelnemers ervaren dat ze minder geld uitgeven 
aan hun energierekening. 
 
Ook gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat deelnemen en we zijn nog op 
zoek naar mensen die willen meedoen aan deze wedstrijd. De eerste 
ploeg start op 10 oktober. Loop deze kans niet mis om te besparen op 
uw energieverbruik en uw energierekening! Meld u daarom voor 
23 september aan en stuur een mail naar m.volker@pijnacker-
nootdorp.nl of Energiek Pijnacker Nootdorp via info@energiekpn.nl. 
Meer informatie vindt u op 
http://www.klimaatverbondenergybattle.nl/nl. 

Wim Langelaan 
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Bar    

�������������������� 

Springkussen + stormbaan 

�������������������� 

Proeverij van Smaaq (Andre Paap) 

�������������������� 

Poppenkastvoorstelling 

(om 17:00 uur) 

�������������������� 

Spellencircuit + speurtocht 

(speurtocht is op het terrein) 

�������������������� 

Stadsherdersmuseum + verkoopstand 

�������������������� 

 
Alle activiteiten  

worden u kosteloos aangeboden door  
de bewonersvereniging Koningshof. 
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Officiële opening door  
wijkwethouder José van Egmond  

Als bewonersvereniging zijn wij verheugd dat onze wijkwethouder José 
van Egmond meteen op ons verzoek inging om ons 35-jarig lustrum-
feest te openen. Daar heeft zij ervaring in, want als wijkwethouder van 
heel Pijnacker heeft zij dit jaar ook al de wijkfeesten in Klapwijk en Keij-
zerhof geopend. Het is mooi om te zien dat er zoveel wijkfeesten geor-
ganiseerd worden in onze gemeente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Koningshoffeest zal om 15.00 uur door onze wijkwethouder geopend 
worden. Dit zal op gepaste wijze gebeuren. Op welke manier precies, 
dat is nog een verassing. 
 
Op pagina’s 6 en 7 van dit wijkblad vindt u het volledige programma. Op 
de hierna volgende pagina’s worden de activiteiten nader toegelicht. 
 
Al met al genoeg redenen om op zaterdag een kijkje te komen nemen. 
Wij hopen u dan ook te zien! 
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Kinderrommelmarkt 

Op het programma staat een kinderrommelmarkt. Zoals de naam het 
al zegt, is dit alleen bedoeld voor kinderen (uit de wijk). Natuurlijk 
mogen papa of mama helpen. De rommelmarkt is van 15:00 - 19:00 
uur. Hiervoor moet je je van te voren aanmelden. Aanmelden is koste-
loos en gaat op volgorde van inschrijving. Wij hebben maar een be-
perkt aantal plaatsen (maximaal 35). Dus wees er snel bij! De plaat-
sen zijn 2,5 bij 2,5 meter groot. 
 

Inschrijven voor de rommelmarkt kan door een e-mail te sturen naar 
secretariaat@wijk-koningshof.nl met daarin je naam, leeftijd en adres. 
 

 
 

Bron: Stichting De Poort Pijnacker 

Radiografisch bestuurbare monstertrucks 
 

Op het grasveld tegenover Het Baken komt een opblaasbare omhei-
ning te staan van 8 bij 16 meter. Hierbinnen kunnen jong en oud 
hun stuurmanskunsten vertonen 
met radiografisch bestuurbare mon-
stertrucks. Om het geheel extra 
spectaculair te maken komen er di-
verse hindernissen op het parcours 
te staan. 
 

Kom dus naar het Koningshoffeest 
om die jongensdroom in vervulling 
te laten gaan en met een monster-
truck te rijden! 



10 Bewonersvereniging Koningshof 

 

Stadsherder Martin Oosthoek 

Landschapsbeheer M.A. Oosthoek trekt met schapen door stedelijk 
gebied zoals stadsparken, dijken, geluidswallen en natuurterreinen om 
meer diversiteit en variatie en meer natuur in de stad te creëren. “Een 
perfecte vorm van stadslandbouw. Op deze manier produceren zij op 
een eerlijke en diervriendelijke manier vlees.” Het rondtrekken van 
een kudde langs een aantal natuurgebieden/stadsparken is vrij uniek 
in ons land. 

 
Door de trek van de kudde zijn er veel rustperiodes in de begrazing en 
is er volop tijd voor bloei en zaadzetting. Ruigtes worden beteugeld, 
maar verdwijnen niet helemaal. In de winter vormen die een ideale 
overwinteringsplek voor tal van vlinders en insecten. Daar waar bos 
voorkomt, grazen de schapen mooie zomen en ontstaan naadloze 
overgangen tussen gras, ruigte, struiken en bos. 
 

Zij zullen aanwezig zijn op het Koningshoffeest op 21 september met 
ons stadsherdersmuseum en een aantal schapen. Met deze schapen 
geven zij een demonstratie schapendrijven met onze border collies en 
geven wij uitleg over ons werk. 
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Gadget 2013 voor leden die op tijd betalen  

Het is inmiddels traditie geworden om alle leden die op tijd de contri-
butie betalen en alle nieuwe leden te belonen met een gadget. Dit jaar 
ontvangt u een heel fraai notitieblokje met ons logo en met zes kleu-
ren zelfklevende memoblaadjes. Erg handig in gebruik! 

Na ontvangst van dit wijkblad heeft u nog een week de tijd om uw 
contributie te voldoen. Hiermee stelt u de ontvangst van uw gadget 
veilig. Kort daarna gaan de penningmeester en de secretaris door de 
wijk met de gadgets voor ieder die op tijd heeft betaald. Leden die 
nog niet hebben betaald hebben, krijgen dan een herinneringsver-
zoek. Bij het schrijven van dit bericht heeft ongeveer 20% van de 
leden nog niet betaald! Check dus of u bij die 20% hoort, want het 
is toch veel leuker om een gadget te ontvangen dan een herinne-
ringsverzoek? 
 

Als u geen lid meer wilt zijn, neemt u dan alstublieft even de moeite 
om dit met een briefje of een e-mail bij mij bekend te maken. Dit 
bespaart mij en de vereniging veel tijd en moeite. Als u nog niet 
betaald heeft doe dan dus in ieder geval iets; betalen of opzeg-
gen. Hiervoor alvast mijn dank. 
 

Wim Langelaan (Penningmeester Bewonersvereniging Koningshof) 
Serijnenhof 16 
penningmeester@wijk-koningshof.nl 
 

 
Bedrag          : 7 euro 
Gironummer : 35 31 985 
Ten name van : Bewonersvereniging Koningshof 
Omschrijving : Uw straatnaam en uw huisnummer  

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wil worden: hier-
onder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw 
jaarcontributie 2013 te voldoen. 
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Kinderentertainment  
Al vele jaren bezorgt KidsTotaal 
heel veel kinderen een leuke dag. 
KidsTotaal Evenementen & Pop-
pentheater heeft een veelzijdig 
aanbod aan kinderactiviteiten, zoals 
schminken, ballonfiguren, creatieve 
workshops, spelactiviteiten en pop-
pentheater voorstellingen. Kom naar het Koningshoffeest, waar zij 
schminken, ballonfiguren, poppentheater en spel verzorgen!  

Poppentheater Pinokkio 
De Blauwe Fee vertelt het verhaal van Pinokkio. 
Dat doet zij niet alleen, want met behulp van haar 
toverstaf en een grote vertelkist brengt zij alle 
figuren uit het verhaal tot leven! 
De poppentheatervoorstelling 'Pinokkio' duurt on-
geveer 25 minuten en zal één keer gespeeld wor-
den, om 17:00 uur. 

Speurtocht 
Op het terrein zijn gelamineerde kaarten te vinden met vragen. Be-
antwoord de vragen, speur naar het juiste woord en lever het ant-
woordblad in. Uit de juiste oplossingen wordt om 18.30 uur één win-
naar getrokken, die een kleine prijs wint.  
 

Verder staan er op het veld een springkussen (overdekt) voor de 
kleinsten en een stormbaan voor de oudere jeugd. Ook zullen hier 
enkele opblaasbare spellen staan, verzorgd 
door de feestverhuurder. 
 

Speelotheek Harlekino zal ook haar deuren de-
ze middag extra openen en het nodige speel-
goed buiten stallen. Hierdoor kunnen ook de 
peuters hun hart ophalen! 
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Muziek & horeca 

Wat is een feest zonder muziek en een drankje? Jongerencentrum 
De Trucker zal zorgen voor de inwendige mens. Op het terrein zal 
een bar komen met een terras. Als de kinderen lekker aan het spe-
len zijn, kunt u genieten van een lekker koel drankje. 
 
 

Op aangeven van Muziekschool 
Rootz (www.rootzmuziekschool.nl) 
is een veelzijdig muzikaal program-
ma samengesteld voor zaterdag 21 
september. Niet alleen leerlingen 
van Rootz zullen optredens verzor-
gen, maar ook enkele andere bands 
(met steeds één of meerdere muzi-
kanten uit Pijnacker in de gelede-
ren, vaak iemand uit de wijk Ko-
ningshof). 
 

Gary the Mountain Lion: -
eigenwijze en heftige popmuziek- 
Band van drummer Hugo van Winden (drumleerling van Rootz en 
woonachtig in Koningshof). Met eigen nummers van zanger Pieter 
Smit. De bezetting is Pieter Smit (Leadzang en gitaar), Jamel 
Buhari (gitaar), David Franenberg (basgitaar) en Hugo van Winden 
(drums). 
 

TripleFun –driestemmige soulful folk- 
Linda Dijkstra (bekend van Oberon), Liesbeth Bergen en Tjapko de 
Heus hadden een muzikale klik in het leslokaal van Rootz. Inmid-
dels verzorgen zij onder de naam ‘TripleFun’ af en toe korte optre-
dens in de regio. 
 

Hannah de Bruin –zangeres- 
Talentvolle Hannah (15), zangleerling bij Rootz, heeft al veel erva-
ring met optredens, solo en in musicals. Zij kiest vier nummers uit 
haar repertoire en zingt die solo met een begeleidings-cd. 
 

9/21 –coverband- 
Ad hoc formatie, speciaal voor deze gelegenheid. Nummers van 
Beatles, Stones. Joe Jackson en Van Morrison, maar ook van Pearl 
Jam, Racoon en Raemon. De bezetting bestaat uit Tjeerd Stroo 
(zang en gitaar), Gerard Nijboer (gitaar), Martin Vermeer (bas en 
zang) en Guus Jochems (drums). 
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Halloween op 26 oktober  

De werkgroep Jeugd is momenteel met een nieuwe groep van vrijwil-
ligers bezig om dit jaar weer een Halloweenfeest te organiseren. Wij 
zullen er weer iets griezeligs van maken in het Frotterbos! De datum 
is zaterdag 26 oktober. Zet die datum dus alvast vast in je telefoon, 
agenda of op de kalender. De Halloweentocht zal beginnen bij de 
scholen. De aanvangstijd is 19.00 het eindig om +/- 22.30. 
Voor de  kleintjes willen we ook wat doen! Omdat de Halloweentocht 
op 26 oktober waarschijnlijk te griezelig is, organiseren wij voor de 
allerkleinsten een Trick-or-Treat op donderdag 31 oktober. Wij 
starten vanaf Het Baken. Wij gaan in twee groepen, van 17:00 tot 
18:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur. Wij willen graag dat kinderen 
zich opgeven voor Trick-or-Treat, zodat wij weten om hoeveel kin-
deren het gaat. De leeftijd voor 
Trick-or-Treat is 
tot 8 jaar. Opgeven kan via hallo-
weenkoningshof@gmail.com 
 
 
 

Wij zoeken we mensen die iets wil-
len uitdelen aan de kinderen. De 
route die we lopen : Duijvestein, 
Heymont, Hofzicht, Oudendijk, Oos-
terbroek, Leeuwenberg, Leyenburg, 
Kleinhof, Keizershof, Geerbron, 
Gravenmade en de Altena. Als u in een van deze straten woont, dan 
kunt u zich hiervoor opgeven halloweenkoningshof@gmail.com. Alvast 
bedankt! Wij zouden het 
leuk vinden als mensen 
in hierboven genoemde 
straten ook hun tuin 
zouden willen versieren. 
Dat is voor de kinderen 
wel zo leuk! 
 

 

 

 

Hoofdgriezels Sylvia, 

Paul en Anne 
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Onder voorbehoud:  

Southend 68 –coverband- 
Liefhebbers van stevige gitaarrock, maar ook van swingende pop ko-
men bij Southend 68 absoluut aan hun trekken. Southend 68 bestaat 
ruim drie jaar in de huidige bezetting en speelt uiteenlopende covers 
van Lenny Kravitz, the Black Crowes, Pearl Jam tot Anouk, Pink en 
K's Choice. Met een zanger en zangeres in de gelederen komen diver-
se stijlen aan bod: van melodieus tot ronduit heftig. Eén ding staat 
voorop: het moet knallen! De band bestaat uit Ton van Schilt (zang & 
gitaar), Marjoleine Ditz (zang), Gerard Nijboer (gitaar), Anton 't Lam 
(bas) en René de Bie (drums). De band treedt regelmatig op in de 
regio en staat garant voor een avondje feest. 
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Wijkontwikkeling  

In de afgelopen vakantiemaanden is het m.b.t. de wijkontwikkeling in 
Koningshof rustig geweest. De situatie bij de ‘Frotterbrug’ bleef ech-
ter wel voor onrust zorgen. Overleg met bewoners in Popelenburg en 
de gemeente heeft eind augustus geleid tot een brief van het bestuur 
van de bewonersvereniging aan verkeersdeskundige Jan van Zoo-
meren van de gemeente. In de brief bepleit het bestuur het plaatsen 
van een ‘klappaal’ aan de Popelenburg kant van de brug. Op die ma-
nier kan clandestien gebruik van de brug door auto’s worden voorko-
men. Daarnaast heeft het bestuur gevraagd om een eenvoudig hekje 
ter hoogte van Patijnenburg 14. Dit laatste om tegen te gaan dat kin-
deren spelenderwijs of achteloos van het trottoir bij Patijnenburg op 
de Popelenburg terecht komen. Op grond van het gevoerde overleg 
verwachten wij een snelle actie van de gemeente. 
 

Wanneer het wijkblad wordt verspreid, heeft op 3 september jl. al de 
jaarlijkse wijkschouw plaatsgevonden met wijkmanager Kees Ko-
nings. Ook voor de bewonersvereniging is dit een goede gelegenheid 
om aandacht te vragen voor een aantal punten. Sommige zijn door 
ons al eerder aangekaart: overvolle containers voor plastic afval bij 
Het Baken op maandag, bruggetjes die nodig moeten worden geverfd 
en hangjongeren op het speelterreintje bij de Zaan. Bij andere pun-
ten was dit nog niet het geval: stankoverlast in de Rivierenlaan, ver-
zakkingen van bestrating (zowel in deel van de wijk waar de riolering 
al onder handen is genomen, als in het andere deel), en overlast bij 
parkeerplaatsen door luisgevoelige bomen. 
 

Tot slot gaan wij ervan uit dat met enige vertraging in de loop van 
september a.s. het overleg over fase 5 van de herinrichting van onze 
wijk (het gebied omzoomd door Peizerdiep, Rivierenlaan, Oosterdiep 
en Krammer) zal kunnen beginnen. 
 

Steven Duursma en Paul van Winden 
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Doorgaans duurt een ronde een uur. In dit uur loopt een koppel van 
twee lopers, herkenbaar aan de blauwgele hesjes, door de gehele 
wijk. De politie van onze gemeente wordt bij elke ronde ingelicht. De 
straten en paden die hierbij worden aangedaan, verschillen per keer. 
Tijdens een ronde houden zij hun ogen en oren goed open waarbij 
wordt gelet op verdachte omstandigheden. Denk aan personen die 
vreemd gedrag vertonen of opvallende situaties, zoals een openstaan-
de voordeur terwijl er niemand thuis lijkt te zijn. Daarnaast is er ook 
tijd voor een gezellig praatje met elkaar en met de medewijkbewo-
ners die hier behoefte aan hebben. 
 

Het is fijn dat er tot nu toe alleen positieve reacties zijn. Dit motiveert 
de wijktoezichthouders om ermee door te gaan. Als u nog opmerkin-
gen heeft of meer informatie zou willen hebben, dan kunt u een e-
mail sturen aan wijktoezicht@wijk-koningshof.nl. Via dit e-mailadres 
kunt u zich ook aanmelden. 
 

Matthijs de Boer 

Wijktoezichtcoördinator 

Sinterklaas komt weer 

Het bestuur van onze bewonersvereniging is momenteel weer druk in 
de weer met e-mails naar Madrid. Wij proberen de enige echte Sin-
terklaas vast te leggen voor 1 december. Dat is op een zondag, wat 
de Sint beter uitkomt dan donderdag de vijfde. 
 

Evenals in vorige jaren zal de Sint, bij voldoende belangstelling in 
onze wijk, een aantal adressen een bezoek kunnen afleggen. Houd 
daarom vanaf medio november de website www.wijk-koningshof.nl in 
de gaten om na te gaan of de contractbesprekingen zijn gelukt.  
 

Via de website kunt u zich dan aanmelden. Het is ons streven om 
Sinterklaas, vergezeld van 
twee pieten, op zondag 
1 december tussen 16.00 uur 
en 18.00 uur enkele huisbe-
zoeken te laten afleggen. 
Hiervoor komen de gezinnen 
met jonge kinderen in aan-
merking die lid zijn van onze 
vereniging. Er zijn geen kos-
ten aan verbonden. 
 

Het bestuur 
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Wijktoezicht 

Sinds 8 juli loopt ook in onze wijk het project Wijktoezicht. Hoe is 
het tot nu toe gegaan? Het is nog te vroeg om al te kunnen conclu-
deren dat er een verlaging van de hoeveelheid criminaliteit is. Der-
gelijke getallen worden altijd over een langere periode berekend. 
Wel kan er gezegd worden dat het een positieve invloed heeft op 
het veiligheidsgevoel van ons wijkbewoners. Voor de start werd er 
al door mensen aangegeven dat ze het een prettig idee zouden vin-
den. De geluiden die nu worden opgevangen tijdens het lopen van 
rondes bevestigen dit. Dat is ook precies waar de wijktoezichthou-
ders voor zijn. Een wijktoezichthouder is een bewoner van onze ei-
gen wijk die met enige regelmaat samen met een andere wijktoe-
zichthouder een rondje door de wijk loopt. Voor het gemak worden 
ze onderling ‘lopers’ genoemd. 

 
De dag van de 
week, het tijd-
stip en de 
twee lopers 
zijn steeds 
verschillend. 
Centraal staat 
een website, 
waarop alle 
partijen van 
wijktoezicht 
(lopers, ge-
meente en po-
litie) kunnen 
inloggen. Een 

loper geeft een aantal zaken aan op de website. Ten eerste de fre-
quentie waarmee gelopen kan worden. Bijvoorbeeld één keer per 
week. Daarnaast worden ook de beschikbare dagen en tijdstippen 
aangegeven. Bijvoorbeeld zondag van 13:00 uur t/m 18:00 uur en 
dinsdag van 19:00 uur t/m 23:00 uur. Elke week wordt er dan au-
tomatisch een rooster gemaakt, op basis van de door alle lopers 
opgegeven beschikbaarheid. En met succes! Zoals u wellicht al 
heeft gezien, gaan er nu al enkele weken wijktoezichthouders de 
straat op. 
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