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Colofon

Het wijkblad is een uitgave van
Bewonersvereniging Koningshof. Het
wijkblad verschijnt vier keer per jaar in
een oplage van ± 1100 exemplaren.

Internet
www.wijk-koningshof.nl

Redactie en advertentie-exploitatie
redactie@wijk-koningshof.nl

Vormgeving kaft en logo
Anja Brand-Heemskerk
www.anjaranja.nl

Disclaimer
De redactie van het wijkblad besteedt
veel aandacht aan de juistheid van infor-
matie. Fouten zijn echter niet uit te slui-
ten.

Druk en afwerking
NLDRUKWERK.nl

Verspreiding
Aimée de Goede en Max Langelaan

Contributie
De contributie in 2016 is € 10,00 per
huishouden. Lid worden kan door € 10,00
over te maken naar rekeningnummer
NL70 INGB 0003531985
ten name van Bewonersvereniging
Koningshof onder vermelding van uw
adres.

Wie, Wat en Waar

Advertentietarieven
per jaar = vier nummers

1/1 pagina € 250,-
1/2 pagina € 140,-
1/4 Pagina € 80,-

Uw advertentie gratis
opgemaakt! Kijk op pag.6

Bestuur

Voorzitter:
Herman Stikkel (3699362)
voorzitter@wijk-koningshof.nl

Penningmeester:
Marijke Tetteroo (3640370)
batet@planet.nl

Secretaris:
Erik de Goede (3697240)
secretariaat@wijk-koningshof.nl

Redactie, advertenties wijkblad
Sjef Kickken
Anne-Jette van den Hof
Erik de Goede
redactie@wijk-koningshof.nl

Ledenadministratie
Marit de Boer
ledenadministratie@wijk-koningshof.nl

Internetsite
Bas Lijster en Michelle de Lange

Wijkkontact
Anja Dirkse
Anneke Haak
wijkcontact@wijk-koningshof.nl

Werkgroep Jeugd
Sylvia van Reenen (06-53497329)
jeugd@wijk-koningshof.nl

Werkgroep wijkontwikkeling en milieu
Steven Duursma (3696810)
steven.duursma@xs4all.nl

Werkgroep Sport & Spel
vacature
sport&spel@wijk-koningshof.nl

Materiaalbeheer
Magazijn (3696605)

open: ma, wo en vr. van 20.00 - 21.30
Leo Donck (06-53997230)
Dirk van Reenen (06-42622292)
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl

Wijktoezicht
Matthijs de Boer
wijktoezicht@wijk-koningshof.nl
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Meldpunt Leefomgeving

Via het Meldpunt Leefomgeving kunt u vragen, verzoeken en/of meldingen uit
uw omgeving aan de gemeente doorgeven. Bijvoorbeeld over zwerfvuil, bestra-
ting, groen, speelterreinen, overlast, schades en vernielingen. Omdat wij mer-
ken dat dit in de praktijk prima functioneert, besteden wij elk wijkblad aan-
dacht aan dit onderwerp. Aarzel daarom niet om vragen en/of meldingen heeft
over deze onderwerpen kenbaar te maken aan ‘meldpunt leefomgeving’ van de
gemeente, via www.pijnacker-nootdorp.nl. Op deze pagina kunt u rechtsonder
uw meldingen indienen.
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Voorwoord

Dit wijkblad verschijnt op het moment dat de vakanties weer voorbij zijn. De
afgelopen maanden zijn er bij de bewonersvereniging Koningshof een aantal
activiteiten geweest. Op 24 augustus was er een vervolgoverleg met de ge-
meente over het Geluidsonderzoek RandstadRail. De gemeente zal aanvullende
geluidsmetingen laten uitvoeren, waarbij door ons voorgesteld is om ook in
onze wijk te meten. Op 27 augustus heeft de VVD een bezoek gebracht aan
onze wijk. Het was een nuttig overleg waar tal van Koningshof-onderwerpen
besproken werden. Eind augustus is onze nieuwe website in de lucht gekomen.
Bas Lijster heeft hard gewerkt om de Website aan deze tijd aan te passen. De
site is nu ook prima met een mobiel te bekijken. Op 3 september heeft het Re-
pair Café van Pijnacker-Noord weer een ochtend georganiseerd voor reparaties.
Bewoners van onze wijk zijn daar ook actief bezig geweest.

Onze werkgroep ‘Jeugd’ onder leiding van Sylvia van Reenen-Donck is druk be-
zig met de voorbereidingen van ‘Trick-or-Treat’ en van ons Halloweenfeest. Op
donderdag 27 oktober rijdt de ‘griezelexpress’ voor kinderen t/m 8 jaar in het
teken van Trick-or-Treat door de wijk. Op zaterdag 29 oktober is er het Hallo-
weenfeest. Wij zijn benieuwd wat er aan mooie griezels te bewonderen zal zijn!

De Politie attendeerde ons op een stijging van het aantal woninginbraken in
Pijnacker. Via de Koningshof WhatsApp-groepen is het volgende bericht ver-
stuurd: De laatste weken is er sprake van een stijging van het aantal woningin-
braken en pogingen daartoe in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. We zien dat
er vaker via de achterzijde van de woningen wordt ingebroken. Houd u daarom
ook de gangen achter de woningen scherp in de gaten. Bij verdachte omstan-
digheden bel 112! Nu de dagen donkerder worden is een goede verlichting be-
langrijk.”. Ook u als u niet aan een WhatsApp-groep deelneemt kunt u maatre-
gelen nemen. Ons wijktoezicht is na deze oproep van de politie extra alert.

Onze materiaalbeheerder Leo Donck heeft aangegeven tot het eind van het jaar
te willen aanblijven als materiaalbeheerder, zodat wij wat meer tijd hebben om
een opvolger te vinden. Wij zoeken dringend extra vrijwilligers in onze wijk die
een deel van zijn taken willen overnemen.

Al enige tijd is de gemeente bezig met fase 6 van de herinrichting van Konings-
hof. Hierbij is eerst het groen gerooid. Nu worden de leidingen voor gas, water
en elektriciteit vervangen van. Hiervoor is de Rivierenlaan enige keren afgeslo-
ten geweest. Wanneer dit is afgerond, zal aannemer Van der Helm beginnen
met de riool- en bestratingwerkzaamheden die naar verwachting tot eind 2017
zullen duren. Voor de bewoners van dit gebied is er door de gemeente op 20
september met de aannemer een tweede informatieavond georganiseerd.

Nadat Kijkduin is uitgeroepen tot Pokémon hoofdstad van ons land, blijkt er
ook een ware Pokémon gekte te zijn uitgebroken in Koningshof. Op 8 en 9 ok-
tober zal er weer een ‘Werk in Uitvoering’ worden gehouden in het Koningshof.
Wij zijn benieuwd wat Anja Brand en Roos van der Meijden deze keer hebben
georganiseerd.

Ik wens u veel leesplezier en een heel mooi najaar.

Herman Stikkel
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In memoriam Harry Junggeburt

Op 13 september jl. is onze oud-voorzitter Harry Junggeburt overleden.
Harry was een gezellig persoon en was van 2006 tot 2010 een uitste-
kende voorzitter van onze bewonersvereniging. Met Harry ging je graag
in debat. Hij stond voor iedereen klaar die met een vraag bij hem
kwam.

Tijdens zijn voorzitterschap hebben wij op 20 september 2008 ons 30-
jarig jubileum op grootse wijze gevierd. Op die dag ontving Leo Donck
een Koninklijke onderscheiding, waarvoor Harry veel werk had verricht.

Rond de afgelopen jaarwisseling kreeg Harry te horen dat hij ernstig
ziek was. Genezing was niet meer mogelijk. Harry wilde niet ziek zijn
en ook niet behandeld worden als een zieke. Hij genoot nog van het
leven en wilde hier zo lang mogelijk mee doorgaan. Als vrijwilliger was
hij nog werkzaam bij een aantal verengingen, te weten het parochiebe-
stuur, de Stichting Buurtbus en de sociëteit Eensgezindheid.

Met grote waardering kijken wij terug naar wat hij voor onze bewoners-
vereniging gedaan heeft. De prettige herinneringen die wij van hem
hebben zullen wij nog lang bij ons dragen. Wij wensen Relinde en fami-
lie de komende tijd veel sterkte.

Bestuur bewonersvereniging Koningshof
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Voortgang materiaalbeheer onzeker?

In het vorige wijkblad hebben wij gemeld dat Leo Donck met het materiaalbe-
heer zal stoppen. Na 32 jaar en heel veel avonden vrijwilligerswerk (5000?)
vindt hij het welletjes. Dat kunnen wij ons dat goed voorstellen.

Voor zijn opvolging denken wij aan meerdere personen, omdat wij niet van een
nieuwe vrijwilliger kunnen verlangen dat hij/zij net zo veel tijd in ons materi-
aalbeheer zal steken. Bovendien maken vele handen licht werk! In het vorige
wijkblad hebben we een oproep gedaan naar nieuwe vrijwilligers voor materi-
aalbeheer, maar hierop hebben wij geen enkele reactie gehad. Ook personen
die wij persoonlijk benaderd hebben, bleken niet hiervoor in.

Dit brengt ons als bestuur in een moeilij-
ke situatie. Kunnen we nog wel doorgaan
met het materiaalbeheer, of moeten we
stoppen? Stoppen is echter het laatste
wat wij willen. Ons materiaalbeheer is
een unieke activiteit in onze wijk en daar-
buiten. Wij willen het voor nieuwe vrijwil-
lig(st)ers nog makkelijker maken. Daar-
om zijn wij bezig het administratieve sys-
teem van materiaalbeheer (rekeningen
invoeren en printen) verder te vereen-
voudigen. Omdat dit alles valt of staat
met het aantal vrijwillig(st)ers dat wij bij

materiaalbeheer hebben, moeten er echt één of meerdere personen bij. Daar-
om doen wij nogmaals een beroep op u om na te denken of u hieraan zou wil-
len bijdragen. Anders wordt de voortgang van het materiaalbeheer onzeker.

Wat houdt het werk precies in? Op drie avonden (maandag, woensdag en vrij-
dag) van 20:00-21.30 uur is ons materiaalbeheer open om spellen en gereed-
schap uit te lenen of in te nemen. Onze materiaalruimte is in de parkeergarage
onder Het Baken, De werkzaamheden zijn: via de computer reserveringen in-
voeren en rekeningen printen. Daarnaast worden bij het innemen van gereed-
schap en spellen gecontroleerd wordt of alles nog goed werkt. Ook worden ge-
reedschap en spellen meegegeven aan leden of verenigingen. Hoewel dit werk
niet ingewikkeld is, zullen wij de opvolg(st)ers goed inwerken. Momenteel
draait Leo Donck drie avonden per week. Wij kunnen ons voorstellen dat er niet
veel mensen zullen zijn die drie avonden per week vrijwilligerswerk willen ver-
richten. Daarom hopen wij dat meerdere personen zich aanmelden. Dan wordt
het werk verdeeld en hoeft u maar een beperkt aantal avonden per maand vrij-
willigerswerk te doen. Wij mikken op één avond per week van anderhalf uur.
Bovendien kan er bij onverwachte situaties gewisseld worden.

Wie van u is enthousiast om bij deze prachtige activiteiten mee te helpen? Dan
graag even een e-mail sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl. Geef daar-
bij aan hoeveel avonden per week u beschikbaar bent.

Het bestuur

30 jaar materiaalbeheer in 2014
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Grondwater onder woning - stand van zaken

Airhockey spel bij materiaalbeheer

De prachtige verzameling van spellen bij ons materiaalbeheer is recent weer
verder uitgebreid. Onze materiaalbeheerders hebben een prachtig airhockey
spel in elkaar gezet. Het is zo mooi dat het niet van een professioneel airhoc-
key spel te onderscheiden is. Dus voortaan hoeft u niet meer naar een speelhal
of sportkantine om airhockey te spelen. U kunt het voortaan bij ons lenen!

Airhockey heeft, anders dan de naam doet vermoeden,
niets te maken met de hockeysport. Het spel bestaat uit
een tafel, een puck en twee nylon handgrepen (pods)
waarmee de puck in de goal geslagen moet worden. De
goal is een smalle opening aan de korte zijden, zoals dat
ook bij tafelvoetbal het geval is. Het speelvlak van de
tafel heeft gaatjes waardoor lucht naar boven wordt ge-
perst, die de puck draagt. De puck ondervindt hierdoor
geen wrijving
van het speel-
veld. Bovenaan
onze nieuwe
website is een
foto van dit air-
hockey spel te
vinden.

Voor feestjes in
de wijk of andere gelegenheden is dit
een leuk spel. Dus binnenkort even bij
ons materiaalbeheer langs om dit spel
te lenen?

Het Bestuur

De goal is een smalle opening
aan de korte zijden

Het airhockey spel

Alweer een half jaar geleden heb ik u via ons wijkblad geïnformeerd over de
problematiek in onze wijk rondom grondwater onder woningen. Ik heb toen ook
verteld dat de gemeente bezig is om in onze wijk een drainagesysteem aan te
leggen dat het grondwater moet afvoeren. Ook kunnen bewoners een buis la-
ten aanleggen tussen de kruipruimte onder hun woning en de nieuw aan te leg-
gen drainagebuis van de gemeente. Op die manier zou het grondwater onder
de woning makkelijk(er) weg moeten kunnen lopen. Destijds heb ik u opgeroe-
pen om zich bij mij te melden, als u interesse zou hebben in zo'n verbinding.

Tot nu toe hebben elf huishoudens zich bij mij gemeld. Een mooi aantal! Mocht
u zich nog niet opgegeven hebben maar wel interesse hebben, dan kunt u zich
nog steeds opgeven! Mail dan even naar anne_jette@hotmail.com, onder ver-
melding van uw naam, straat en huisnummer. Opgeven verplicht u tot niets.
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Ik zal u slechts op de hoogte houden van de prijzen die aannemers vragen voor
de werkzaamheden, waarop u kunt besluiten of u mee wilt doen of niet.

Helaas schoot de gemeente niet erg op met de aanbesteding van het project.
Eerst werd mij verteld dat de aanbesteding in april klaar zou zijn en toen werd
het juni, maar inmiddels is het werk aanbesteed en zal er op 20 september
een informatieavond worden gehouden. Op het moment van schrijven ligt deze
datum nog in de toekomst, maar als u dit wijkblad leest is het inmiddels verle-
den tijd.

Onlangs is bekend geworden dat aannemer Van der Helm de werkzaamheden
van fase 6 zal uitvoeren. Op het moment van schrijven van dit artikel was deze
informatie zo recent dat ik nog geen gelegenheid heb gehad om met deze aan-
nemer contact te leggen. Deze aannemer moet namelijk vertellen hoe de drai-
nagebuis precies wordt aangelegd en op basis daarvan kan ik (andere) aanne-
mers gaan vragen naar een prijsopgave. We moeten dus nog even geduld heb-
ben.... Zodra er nieuws is, zal ik alle geïnteresseerden op de hoogte brengen!

Anne-Jette van den Hof

Wij hebben niet alleen actieve vrijwilligers, maar ook een aantal sportieve!
Twee van onze vrijwilligers, Dick Rook en Henri Lansink, hebben namelijk aan
de Vierdaagse deelgenomen. Het was deze keer een speciale editie, omdat het
de honderdste Vierdaagse was. Voor Dick was dit de zevende keer en voor
Henri de vijfde keer. Dick helpt tegenwoordig op de
maandagavond bij ons materiaalbeheer. Henri is be-
trokken bij de papiercontainer, bij wijkontwikkeling en
zat van 2013 tot 2016 in de kascommissie. Henri is
ook secretaris van de stichting ‘Wandelevenementen
Pijn-acker’ (www.weppijnacker.nl), die regelmatig
leuke wandelingen organiseren.

Onze andere mannen van materiaalbeheer, Leo Don-
ck en Dirk van Reenen, vonden dit zo leuk dat Dick
door ons ‘aangekleed’ is. Iedere dag liep Dick in een
shirt van materiaalbeheer. Meestal liep hij in het
blauw van Koningshof. Op de woensdag is het bij de
Vierdaagse tegenwoordig ‘roze woensdag’. Op die dag
kon Dick natuurlijk niet in het blauw lopen. Daarom
hadden wij voor deze ene dag een Koningshof shirt in
het roze aangeschaft.

Zowel Dick als Henri hebben de Vierdaagse uitgelo-
pen, wat wij een erg knappe prestatie vinden!

Het Bestuur

Vrijwilligers lopen Vierdaagse

Henri Lansink op de
Via Gladiola
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Wijkontwikkeling

In het vorige wijkblad schreven we dat de eerste helft van de fase 6 werkzaam-
heden (het vervangen van gas- en waterleidingen en elektriciteitskabels) zijn
einde naderde. Bijna drie maanden later (met daarin de bouwvakvakantie) is
dat nog steeds de stand van zaken. Het project fase 6 is 1.5 maal zo groot als
de voorafgaande fasen en dat heeft gevolgen voor de doorlooptijd.
Veel bewoners hebben zich verbaasd over het telkens weer graven en dichtma-
ken van sleuven. Soms met een ondertoon van ‘dat is toch niet zo efficiënt
georganiseerd’. Daarom misschien wel goed om te weten dat bij deze eerste
helft van de werkzaamheden de gezamenlijke nutsbedrijven de opdrachtgever
waren en dat één aannemer de opdracht heeft uitgevoerd. Enig vertrouwen in
de professionaliteit van die ene aannemer om het graven en dichtmaken van
sleuven tot een minimum te beperken is dus wel op zijn plaats. Belangrijker
nog is om te weten dat deze ene aannemer zich (in ons belang) bij elke leiding
en kabel moet houden aan tal van veiligheidsvoorschriften en vooral daarom
vaker sleuven graaft en dichtmaakt.

Op 20 september jl. heeft de gemeente een tweede informatieavond over fase
6 georganiseerd over de tweede helft van de werkzaamheden (het vervangen
van de riolering en het herinrichten van de openbare ruimte). Daarbij is o.a. de
aannemer voorgesteld aan de bewoners en is er inzicht gegeven in de geplande
werkvolgorde die tot ver in 2017 reikt.

Het geluidsonderzoek RandstadRail heeft tot nu toe geen sleutels verschaft die
kunnen helpen bij het beperken van de geluidsoverlast. Augustus jl. heeft de
gemeente verder overleg gevoerd met een groep betrokken bewoners. Daarbij
is aangekondigd dat er aanvullende geluidsmetingen gaan plaats vinden.

Bij twee gelegenheden hebben wij aandacht gevraagd voor het aantrekkelijker
maken van de Tuindersweg. Eerst tijdens de wijkschouw mei jl. met wijkmana-
ger Kees Konings. Eind augustus jl. deden we het opnieuw toen we met een
delegatie van de VVD al fietsend aandacht konden vragen voor punten die in
onze wijk spelen.

Het is namelijk opvallend dat in onze
gemeente de Tuindersweg als een van
de toegangsaders naar Pijnacker qua
beplanting zo schril blijft afsteken bij de
Noordweg, Oost-Westlaan en de Euro-
palaan. Dit terwijl de gemeente zich
(terecht) graag profileert met zijn aan-
trekkelijke groene karakter! Gelukkig
kon wethouder Melzer ons vertellen dat
er al concrete plannen voor een groene
aankleding van de Tuindersweg zijn ge-
maakt. Wij hopen op een snelle uitvoe-
ring!

Steven Duursma en Paul van Winden

De Tuindersweg is niet echt aantrekkelijk
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De website van wijk Koningshof gaat ver terug. Ik heb in de archieven gezocht
en kom met dit screenshot uit 2002. In mei 2012 heeft Bart Langelaan, de
zoon van ex-penningmeester
Wim Langelaan, een nieuwe
website opgezet. Hierdoor werd
de website een stuk dynami-
scher en konden bestuursleden
voortaan zelf berichten plaat-
sen. In april 2013 ben ik de
website van de vereniging gaan
beheren.

De afgelopen maanden ben ik
bezig geweest om een nieuwe
website neer te zetten. Wat wel
iets prominenter mocht, is ons
materiaalbeheer en alle vrijwilligers die zich belangeloos voor de vereniging
inzetten. Op onze homepagina kunt u nu direct op het materiaalbeheer klikken
en nog makkelijker spullen bij ons materiaalbeheer aanvragen. Ook is de web-

site gebruikersvriendelijker ge-
maakt voor mobiele apparaten.
Vanaf uw smartphone kunt u nu
onze website goed bekijken.

Even wat weetjes. Onze website
had in 2015 ongeveer 12.000
paginaviews en ongeveer 6000
unieke bezoekers. Meestal zijn
dat personen die even een be-
richt bekijken of iets bestellen
bij het materiaalbeheer. Dat zijn
toch mooie cijfers voor een
wijkvereniging!

Met deze nieuwe website hopen
wij nog meer mensen naar de
digitale wijk te krijgen en is het
voor ons een nieuwe goede ba-
sis voor verdere ontwikkeling.
Er is ook nog ruimte voor ad-
vertenties op de website. Heeft

u daar interesse in? Neem dan even contact op met onze secretaris.

Bas Lijster,
webmaster

Nieuwe en mobielvriendelijke website voor ons!

De Website uit 2002

De nieuwe Website in 2016
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Begin dit jaar zijn wij begonnen met een wijkactie voor het ‘vervangen van
ventilatoren’. Hiervoor hebben wij RCO-Ventilatie uit Delft benaderd, die in
het verleden al een wijkactie uitgevoerd hebben om de ‘ventilatoren te rei-
nigen’ in huizen in de wijk Koningshof.

De wijkactie bestaat uit de mogelijkheid om op een relatief goedkope manier
een nieuwe ventilator aan te schaffen. Dit betreft een ITHO gelijkstroommotor.
De ventilator heeft een laag stroomverbruik. Ook kunnen ze voorzien worden
van een timerfunctie (10, 20 of 30 minuten). De kosten voor het leveren,
plaatsen en instellen bedragen € 360,-. Het stroomverbruik van een ITHO ge-
lijkstroommotor levert een voordeel tot wel € 90,- euro per jaar op, in vergelij-
king met de huidige ventilatoren in onze huizen. De aanschaf is dus in een aan-
tal jaar terugverdiend. Voor meer informatie over het reinigen van uw ventila-
tiesysteem verwijzen wij naar www.stofomovernatedenken.nl.

Tot nu toe hebben zo’n vijf á tien huishoudens interesse getoond om de ventila-
tor te laten vervangen. In overleg met RCO-Ventilatie is besloten de
wijkactie nog enige tijd door te laten lopen. Als u geïnteresseerd bent in
het vervangen van uw ventilator, dan graag uiterlijk 1 oktober een e-mail stu-
ren naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Erik de Goede

Wijkactie ‘vervanging van ventilatoren’
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Als bewonersvereniging gaan wij een e-mailbestand van onze leden opbouwen.
Dit geeft ons dan de mogelijkheid om bij belangrijke ontwikkelingen wijkbewo-
ners sneller te informeren. Bijvoorbeeld als er een informatieavond georgani-
seerd wordt door de gemeente over de herinrichting van de wijk of als er in de
gemeenteraad een voor de wijk relevant onderwerp besproken wordt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de ‘bruggetjes’-affaire van vorig jaar.

Via ons wijkblad informeren wij u eens per drie maanden op een uitgebreide
manier. De website proberen wij dagelijks zo actueel mogelijk te houden, maar
niet iedereen bekijkt frequent onze website. Daarom hebben wij behoefte aan
een derde communicatiemiddel, om u tussen de wijkbladen door vaker te infor-
meren. Wij schatten in dat wij u een
aantal keer per jaar op deze wijze wil-
len informeren. E-mail is hiervoor een
geschikt medium. Daarom willen wij e-
mailadressen van wijkbewoners verza-
melen. Bij de nodige scholen is dit al in
gebruikt en werkt dit goed. E-
mailadressen bieden ons ook de moge-
lijkheid om te zijner tijd (maandelijkse)
nieuwsbrieven te versturen.

Daarom heeft onze webmaster Bas Lijs-
ter op onze homepage www.wijk-
koningshof.nl een invulscherm gemaakt
om u hiervoor aan te melden. Hieron-
der ziet u welke gegevens ingevuld
kunnen worden. Uw e-mailadres is ver-
plicht. De andere gegevens mogen in-
gevuld worden. Op een vergelijkbare
manier kunt u zich afmelden. Als u zich
aangemeld heeft en vervolgens nog een keer aanmeldt, dan krijg u een e-mail
waarin staat hoe u zich kunt afmelden.

Het moge duidelijk zijn dat wij zeer zorgvuldig met de e-mailadressen om zul-
len gaan. Zo zullen e-mails altijd via een zogeheten Blind Carbon Copy (BCC)
verstuurd worden, waardoor anderen niet uw e-mailadres zullen zien. Wij ho-
pen op een grote respons!

Het bestuur

Invulscherm voor aanmelding
van e-mailadressen

Tussentijdse informatie via e-mail
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Gadget voor alle leden die op tijd betalen

Het is inmiddels traditie geworden om alle leden die op tijd betalen en alle
nieuwe leden te belonen met een gadget. Dit jaar ontvangt u een sleutelhanger
met een winkelwagenmuntje met ons logo erop.

Na ontvangst van dit wijkblad heeft u nog
een week de tijd om uw contributie te vol-
doen, waarmee u de ontvangst van uw gad-
get veiligstelt. Kort daarna gaan onze bezor-
gers van het wijkblad door de wijk met de
gadgets voor ieder die op tijd heeft betaald
en de herinneringsverzoeken voor de leden
die nog niet hebben betaald. Binnen twee
maanden na het betaalverzoek heeft onge-
veer 80% van de leden betaald. Check dus
of u bij die 20% hoort die het nog niet heeft
gedaan, want het is toch veel leuker om een

gadget te ontvangen dan een herinneringsverzoek?

Als u geen lid meer wilt zijn neemt u dan alstublieft de moeite om dit even met
een e-mail (ledenadministratie@wijk-koningshof.nl) 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 opzeggen. Hiervoor alvast
mijn dank.

Marit de Boer-Sluis
Ledenadministratie

Als u uw contributie nog niet voldaan heeft of als u lid wilt worden vind u hier-
onder een samenvatting van alle betaalgegevens die nodig zijn om uw jaarcon-
tributie 2016 te voldoen:

Bedrag: 10 euro
Gironummer: NL70 INGB 0003 5319 85
Ten name van: Bewonersvereniging Koningshof
Omschrijving: Uw straatnaam en uw huisnummer

Verdachte figuren in de straat?

Smartphone-games in onze wijk
Het is u vast niet ontgaan. Er lopen er onbekende,
vaak jonge, mensen in de wijk die voornamelijk
aandacht hebben voor hun smartphone. De rage
van de afgelopen zomervakantie was het compu-
terspel Pokémon Go. De populariteit is ondertus-
sen wat afgenomen, maar het wordt nog steeds
door veel mensen gespeeld. De spelers van dit
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spel moeten de straat op met hun smartphone voorzien van een internetverbin-
ding en GPS. Dit gebeurt ook in Koningshof.

Wanneer je het spel speelt, zie je jezelf op een inter-
actieve plattegrond lopen. Er zijn ook bepaalde plek-
ken gemarkeerd, namelijk de pokéstops en gyms. De
markeringen op de kaart komen overeen met monu-
menten, speel-
t o e s t e l l e n ,
kunstw erken,
etc. in de echte
wereld. Gevor-
derde spelers
kunnen het te-
gen elkaar op
kunnen nemen
bij een gym en
daarom worden
deze het drukst

bezocht. Bij ons in de wijk zijn er twee
gyms en tien stops. De gyms zijn het pi-
ramidevormige klimrek langs de Delfland-
dreef bij de Eikenduinen en een kleine
wipkip in de vorm van een slak in het
speeltuintje tussen de Delflanddreef en
de Patijnenburg.

Het bedrijf achter het spel heeft in 2013
ook al een vergelijkbaar spel uitge-
bracht. Dit spel – Ingress - wordt ook
nog gespeeld en op een vergelijkbare
manier. De spelers van dit spel hebben
in de eerste paar jaar zelf de locaties
van zogenaamde ‘portalen’ aan mogen
melden. Deze portalen zijn in Pokémon
Go hergebruikt als de gyms en stops.
Ziet u iemand “rondhangen” op de hoek
van de straat, dan kan het dus goed
mogelijk zijn dat deze persoon een van
deze spellen speelt.

Matthijs de Boer

Scherm Pokémon

Kaart Koningshof met pokéstops en gyms
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De werkgroep ‘Jeugd’ organiseert op zaterdag 29 oktober weer een Hallo-
ween griezeltocht voor kinderen van 8 jaar of ouder. Ouders zijn ook van
harte welkom! Om het wachten wat aan-
genamer te maken, hebben we wat grie-
zelspelletjes bedacht. De spelletjes zijn
‘schedel bowlen’, ‘schedel gooien’, ‘vinger
poepen’ en ‘kist hameren’. De kinderen
die bij deze spelletjes de meeste punten
verzamelen, winnen een leuk prijsje.
Voor de kinderen staat er warme chocola-
demelk en een snoepje klaar en voor de
ouders koffie en thee met een koekje.

De start van de tocht is om 19:00 uur
vanaf het schoolplein van de Tweemaster.
Om 22:30 uur is de Halloween griezeltocht afgelopen. De groepen die de tocht
gaan lopen zullen niet groter zijn dan zes personen. Dit doen wij om het leuk te

houden voor de bezoeker en de griezels.
Bij grotere groepen is het schrikeffect
minder.

Net zoals in eerdere jaren staat ook dit
jaar via borden met pijlen aangegeven
hoe men vanaf het eindpunt weer terug
kan lopen naar het beginpunt bij de
Tweemaster. De werkgroep ‘Jeugd’ hoopt
dat u er zin in heeft, wat de griezels
staan al te trappelen om te beginnen.

Kom maar op als jullie durven!

De oppergriezels

Halloween 2016

Impressie Halloween 2015

Impressie Halloween 2015

Voor de kleintjes t/m 8 jaar is er op donderdag 27 oktober weer een Trick-or-
Treat. De kinderen kunnen zich opgeven
door een e-mail te sturen naar hallo-
weenkoningshof@gmail.com. Hierbij
graag de naam en de leeftijd van het kind
(of kinderen) vermelden en aangeven in
welke ronde zij willen meerijden. Er zijn
twee ronden. De eerste ronde van de
griezelexpres start om 17:00 uur bij Het
Baken en de tweede om 19:00 uur. Ook
dit jaar is er een prijs voor het kind dat
het leukst en griezeligst verkleed is.

Trick-or-Treat op donderdag 27 oktober

Impressie Trick-or-Treat 2015
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Het ene jaar rijdt de griezelexpres door het gedeelte van de wijk langs de Delf-
landdreef. Het daaropvolgende jaar is het andere deel van de wijk
(Rivierenlaan) aan de beurt. Dat was vo-
rig jaar het geval. Daarom rijdt de grie-
zelexpres dit jaar door de volgende stra-
ten: Duivestein, Hennenberg, Okkenburg,
Pasgelt, Serijnenhof, Soestburg, Leeu-
wenberg, Ledenhoef en Keizershof.

Wij zijn op zoek naar mensen die langs
deze route wonen en wat lekkers willen
uitdelen aan de kinderen. Dat mag snoep
zijn, maar mandarijntjes of appeltjes
mag natuurlijk ook. Wilt u meedoen? Dan
graag aanmelden door een e-mail te stu-
ren naar halloweenkoningshof@gmail.com. De oppergriezels hopen wat van u
te horen en de kleintjes op deze manier een leuke avond te bezorgen.

Wie durft zich op te geven?

De oppergriezels

Impressie Trick-or-Treat 2015

In het wijkblad van juni meldden wij u over een kennismaking met het Repair
Café in Pijnacker-Noord en dat wij het voornemen hadden om met het Repair
Café van de bewonersvereniging van Pijnacker-Noord te gaan samenwerken.
Deze samenwerking is in de afgelopen maanden tot stand gekomen. Vanuit
onze wijk hebben zich drie leden opgegeven om zich in te zetten voor het Re-
pair Café in Pijnacker-Noord.

Deze leden hebben allemaal een techni-
sche achtergrond en Bart Ennema, die
namens de bewonersvereniging Pijnacker
-Noord Repair Café-bijeenkomsten orga-
niseert, wil hen graag gebruiken als on-
dersteuners bij reparaties op technisch
gebied. Omdat het voorkomt dat men
weleens niet aanwezig kan zijn op de
eerste zaterdag, heeft Bart Ennema aan-
gegeven dat er plaats is voor meer tech-
nische ondersteuners. Beschikt u over
technische kwaliteiten en heeft u belang-
stelling, laat het ons dan weten.

Na de zomervakantie is de eerste bijeen-
komst van het Repair Café geweest op zaterdag 3 september 2016. Het thema
voor deze bijeenkomst was geluidsapparatuur’. Voor oude analoge apparaten

Samenwerking met Repair Café
Pijnacker-Noord

Repair Café Pijnacker-Noord
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zoals cassetterecorders, platenspelers, radio’s en versterkers was het mogelijk
om deze daar te laten repareren. Uiteraard waren ook andere reparaties moge-
lijk. Zo is er ook een poppendokter en een fietsreparateur. Had u geen appara-
ten om te laten repareren, dan stond daar een kopje koffie of thee voor u klaar.
Samen met Leo Donck is uw voorzitter op 3 september een kijkje gaan nemen.
Daar ontmoetten wij ook de drie personen uit onze wijk die zich via ons hadden
aangemeld. Dit zijn J. Kleijn, G.A. Schwippert en C. van der Leden. Het was
leuk om te zien dat onze wijkbewoners en de andere vrijwilligers zo enthousiast
bezig waren!

Op deze manier kunnen wij invulling geven aan de samenwerking met de be-
wonersvereniging Pijnacker-Noord op dit gebied en iets bijdragen aan een Re-
pair Café. Alle eer is hierbij voor onze wijkbewoners die hieraan bijdragen en
die het geen enkel probleem vinden om elders in Pijnacker de technische han-
den uit de mouw te steken!

Op 1 oktober 2016 is weer een Repair Café in Pijnacker-Noord. De locatie is het
scholencomplex CBS De Schatkaart aan de Groen van Prinstererlaan 1. Reden
genoeg dus om daar eens te gaan kijken!

Herman Stikkel

Interview met ….

In de serie 'Interview met...' stellen we normaliter een ‘wijkgenoot’ aan u voor.
Dit keer is het echter iemand van buiten de wijk, namelijk onze wijkmanager
Kees Konings. Kees is al negen jaar ons aanspreekpunt bij de gemeente en
zeer betrokken bij onze wijk en de wijkvereniging.

Als u ook geïnterviewd wilt worden, dan kunt u zich aanmelden bij ons, door
een e-mail te sturen naar secretariaat@wijk-koningshof.nl.

Ik ben Kees Konings en sinds 1998
werkzaam in eerste instantie bij de ge-
meente Pijnacker en vanaf 2002 bij de
gemeente Pijnacker-Nootdorp. Hiervoor
werkte ik bij de gemeente Capelle a/d
IJssel als beleidsmedewerker Volkshuis-
vesting en zag ik begin 1998 een leuke
advertentie bij de gemeente Pijnacker
staan. Ik woonde toen nog in Zoeter-
meer en wilde eigenlijk wel dichter bij
huis werken. Na enige tijd ben ik gaan
zoeken naar een woning in Pijnacker en
ben terecht gekomen in Klapwijk. Sinds
2002 woon ik in de wijk Tolhek.

Bij de gemeente heb ik verschillende functies bekleed. In 2008 ben ik begonnen
als wijkmanager van de kern Pijnacker met de wijken Noord, Centrum-Dorp,
Koningshof, Klapwijk, Tolhek, Keijzershof en sinds kort ook Ackerswoude.

Kees Konings
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Mijn werk als wijkmanager is ontzettend divers en een mooie afwisseling tus-
sen binnen en buiten bezig zijn. Als wijkmanager heb ik ontzettend veel contact
met de bewoners, sociaal maatschappelijke instellingen, wijkagenten, jonge-
renwerk, de collega’s op het gemeentekantoor en van de buitendienst. Vanuit
het wijkgericht werken probeer ik initiatieven vanuit de bewoners, zoals bewo-
nersgroen, bloembakken of het opstarten van andere activiteiten in een wijk, te
ondersteunen. Denk hierbij aan het wijktoezicht, en het project “Voor elkaar”.

Daarnaast is een goede relatie met de wijkverenigingen van groot belang. Zij
weten als geen ander wat er in de wijk speelt. Zo’n vereniging is enorm bevor-
derlijk voor de sociale cohesie in de wijk. Vanuit de gemeente kunnen we ook
de wijkverenigingen betrekken in de communicatie naar de bewoners, zoals nu
gebeurt bij de herinrichting van de wijk Koningshof.

Het “Samen doen” en “In Contact” is de kracht van de huidige tijd. In het ver-
leden maakte de gemeente een plan en dat was het dan. Dat is in de huidige
situatie niet meer denkbaar, en worden de plannen eerst besproken met het
bestuur van de wijkvereniging en daarna uiteraard op een informatieavond met
de bewoners. Mijn relatie met de bestuursleden van de wijkvereniging Konings-
hof is uitstekend en ik ben elk jaar aanwezig op de algemene ledenvergadering.

Volgend jaar juni ga ik – na meer dan 40 overheidsdienstjaren - genieten van
mijn pensioen. Ik zal alle contacten verschrikkelijk gaan missen en wat ik dan
ga doen weet ik nog niet. Ik zie wel wat er op mijn pad komt.

Kees Konings

Werk in uitvoering op 8 en 9 oktober

Onder leiding van Anja Brand en Roos van der Meijden wordt op zaterdag 8 en
9 oktober van 13.00 tot 17.00 uur voor de zesde keer “Werk In Uitvoering”
gehouden. Op 10 locaties in Koningshof openen twaalf schilders, tekenaars en
beeldhouwers hun huis voor buren en wijkgenoten. Ook is er een muzikale bij-
drage. Bij ieder huis hangt een kaart met de route. U kunt bij de volgende per-
sonen terecht. De nummers staan ook op de plattegrond (pagina 31):

1. Roos van der Meijden - Ooster-
broek 1

Roos van der Meijden maakt schilderij-
en voor mensen die van hedendaagse
figuratieve kunst houden. Haar stijl is
erg realistisch, fijn geschilderd, met
gevoel voor kleur en evenwichtige com-
posities. Let op: het atelier op de twee-
de etage is bereikbaar via twee trap-
pen. Ligt dat voor u net te hoog? Neem
dan een kijkje op:

www.roosvandermeijden.nl.
Anja en Roos
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2. Joke Dujardin - Peizerdiep 22

Joke Dujardin was voorheen poppenmaakster en maakte replicapoppen uit de
jaren 1900-1930 met echte authentieke kleding. Nu is zij met veel plezier hob-
bymatig bezig met het pimpen van hoedendozen en maakt ze zelf kaarten.
Daarnaast maakt zij cadeautjes die voor een klein prijsje te koop zijn, zoals
sieradendoosjes, kleine kapstokhaakjes en welkomhartjes.

3. Bart van Osch - Rivierenlaan 97

Bart van Osch fotografeert al vele jaren met veel plezier. Zijn belangstelling
voor mensen heeft ertoe geleid dat er een duidelijke voorkeur voor portretfoto-
grafie is ontstaan. Hij vindt het fijn om dat in een informele omgeving te doen
en verbouwde daarom zijn huiskamer tot fotostudio.

4. Harry Kortekaas - Bergse Maas 6

Harry Kortekaas beoefent beeldhouwen. Hij maakt in het algemeen beelden
van mensen en dieren, in meer of mindere mate geabstraheerd. Meestal maakt
hij een schets op papier en vertaalt dit naar een kleischets. Daarna zoekt hij
een steen die bij het ontwerp past of werkt hij het uit in gips of gasbeton; zie
ook www.hpk-beelden.nl.

5. Arjen Ubels en Joke Kuypers - Prinsenhof 10 (Let op: dit ligt iets buiten
Koningshof)

Arjen Ubels (iconen, schilderijen, grafiek, origami) probeert vaardigheden te
verwerven in uiteenlopende takken van de beeldende kunst. Daarnaast heeft
hij zijn oude hobby origami weer opgepakt.

Joke Kuypers studeerde in 1991 af aan de ‘Academie voor kunstzinnige thera-
pie de Wervel’ te Zeist en werkte 20 jaar lang met kinderen en volwassenen in
een eigen praktijk. Voordien en ook naast haar werk beoefende zij allerlei vor-
men van kunst waaronder drama, schrijven, schilderen, kunstdrukken, beeld-
houwen en vertellen. Zij stelt enige schilderijen en beeldhouwwerk ten toon.

6. Liesbeth Bergen - Binkhorst 9

Bij fotograaf Liesbeth Bergen zijn natuurfoto’s op hout te bekijken. Zij volgde
workshops en cursussen bij verschillende fotografen en startte in 1991 een stu-
die aan de fotovakschool te Apeldoorn. Haar passie ligt in de natuurfotografie.
De foto’s zijn gedrukt op 50/75 cm en gelamineerd op hout. De beelden en de
belichting zijn ‘puur natuur’; zie ook www.liesbethbergen.nl.

7. Bep van Dongen - Groendaal 2

Bep van Dongen heeft als hobby het maken van acrylschilderijen. Meestal gaat
zij uit van een zelfgemaakte foto die zij realistisch wil naschilderen. Dit zijn
meestal foto’s van de natuur uit haar omgeving. De laatste tijd is zij bezig met
het schilderen van dieren in hun omgeving.

8. Anja Brand-Heemskerk - Duivestein 3

Anja Brand-Heemskerk is in juli 2016 afgestudeerd als docent beeldende kunst
en vormgeving bij de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Vanaf 8 maart
2016 werkt zij een jaar lang met de kleur ultramarijn in combinatie met zwart
en wit. Met ultramarijn probeert zij ook een verbinding te maken tussen kunst-
geschiedenis en internetkunst; zie ook www.anjaranja.nl.
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9. Janneke van Kan en Trees de Klerk - Eikenduinen 9

Bij Janneke van Kan is vanuit een uitgebreide weefopleiding, gevolgd door een
cursus ‘Ruimtelijk Vormen’ de liefde voor het schilderen ontstaan. Ze heeft er
plezier in om te zien hoe een doek vorm krijgt en laat zich graag verrassen;
toegevoegde materialen als papier, textiel etc. kunnen voor spannende compo-
sities zorgen.

Trees de Klerk schildert abstract en maakt vaak gebruik van zijde, linnen en
papier (ook eigengemaakt papier) om haar schilderijen van textuur en reliëf te
voorzien. Zij maakt kleurige schilderijen en experimenteert momenteel ook met
vierkanten en andere geometrische figuren en verwerkt daarin tevens spiralen
als symbool van eeuwigdurende beweging en activiteit.

10. Steef de Vreede - Hennenberg 7

Steef de Vreede maakt realistische schilderijen in olieverf, meestal stillevens.
Het zal waarschijnlijk de laatste keer zijn dat hij meedoet, omdat hij gaat ver-
huizen. Een extra reden dus om zijn werk te komen bekijken op Hennenberg 7.

A. Arbitrio - Lex van Deursen - Eikenduinen 3

Dit enthousiaste arbitrio is al meer dan tien jaar actief en bestaat uit Louise
Karreman (dwarsfluit), Elly Pors (viool en blokfluit) en Lex van Deursen (cello).
Alleen op zondag 9 oktober geven zij tweemaal een huisconcert van onge-
veer drie kwartier met muziek
van Telemann, C.Ph.E. Bach,
Ibert en Hijmans. De eerste
uitvoering begint om 14.00
uur, de tweede om 16.00 uur.
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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
schoorsteenveegbedrijf ‘t Westen uit Rotterdam: 010-4843756 en bij geen ge-
hoor. 06-16038603. Deze firma is momenteel al werkzaam in onze wijk. Het
tarief voor 2016 is € 25,00 voor het eerste rookkanaal en € 15,00 voor een
tweede rookkanaal . Dit is inclusief btw, administratiekosten en voorrijkosten.
Het mag duidelijk zijn dat bij onvoorziene situaties in onderling overleg een
prijs wordt bepaald. Deze tarieven gelden voor 2014, 2015 en 2016, 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 Bewonersvereniging hebben wij
er verder geen bemoeienis mee. U betaalt zelf aan schoorsteenveegbedrijf
‘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 (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. Bij een
onderhoudscontract wordt er een onderhoudsbeurt uitgevoerd en worden
jaarlijks twee storingen arbeidsloonvrij (niet materiaalkostenvrij) verholpen.
Onderhoud van de mechanisch ventilatie wordt altijd gelijktijdig uitgevoerd met
het CV-onderhoud. Voorrijkosten worden niet in rekening gebracht. Voor 2016
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 € 10,00 bedraagt.

Zoekt u iets anders dan een CV-ketelmonteur of een schoorsteenveger,
kijk dan bij onze adverteerders!

Prijzen in 2016 incl. 21% btw Voor leden Voor niet-leden

Onderhoudscontract € 87,60 € 101,50

Onderhoudsbeurt € 47,45 € 61,70

Onderhoud mechanisch ventilatie € 27,75 € 28,40
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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 bij voor-
keur via de website en eventueel per telefoon (015-3696605). of e-mail:
materiaalbeheer@wijk-koningshof.nl.

Terugbrengen tussen 20.00 en 20.30 uur. Afhalen tussen 20.30 en 21.30 uur.

Beschadigingen en vermissingen worden in rekening gebracht.

Abraham-/Sarapop € 15,00

Behangafstomer € 50,00

Behangplaktafel € 15,00

Betonboormachine* € 35,00

Betonboormachine op accu* € 50,00

Betonboorhamer* € 35,00

Bomensnoeischaar € 15,00

Grondboor (5 of 9 cm) € 15,00

Hogedrukreiniger € 35,00

Hogedrukslang € 25,00

Kamersteiger € 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

Slegge € 15,00

Steekwagen € 15,00

Tapijtreiniger** € 35,00

Tegelsnijder elektrisch*** € 35,00

Waterstofzuiger € 35,00

* Beschadigde boren en beitels betalen

** Afname van zeep verplicht

*** € 2,50 bij slijtage

Materialen Borg
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Uitleen met gebruiksvergoeding

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

Materialen Periodeprijs

Aanhangwagen, met of zonder huif* € 30,00

Barbecue € 2,50

Disco lampenset € 20,00

Doelschoppen € 10,00

Doelschoppen klein € 5,00

Dr. Bibber € 25,00

Elektrogenerator € 25,00

Feestverlichting bol € 10,00

Feestverlichting LED € 5,00

Geluidsinstallatie 1 (met microfoon) Nieuw € 50,00

Geluidsinstallatie 2 € 25,00

Golfspel € 20,00

Groepenkast (incl. 100 m. kabel) € 5,00

Kaartspel € 5,00

Kaasspel € 10,00

Karaoke-set € 10,00

Kermisbuksen (2 stuks) € 25,00

Kogeltjes (doosje van 300 stuks) € 5,50

Kop van jut € 25,00

Kop van jut voor kinderen € 15,00

Kramen € 10,00

* Rijbewijs BE verplicht
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De Bewonersvereniging aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de

geleende of gehuurde materialen

Materialen Periodeprijs

Megafoon € 5,00

Onderuitspel € 10,00

Partytent 4 x 10 m € 50,00

Partytent 4 x 3 m € 15,00

Rad van avontuur voor kinderen € 5,00

Rad van avontuur elektrisch € 10,00

Rad van avontuur handbediend € 10,00

Rad van avontuur blaadjes 1 t/m 120 € 0,25

Ringsteekpalen (verstelbaar) € 2,50

Rookmachine € 10,00

Rookmachine met afstandsbediening € 12,50

Rookmachine vloeistof € 5,00

Schietachterwand (incl. 2 kermisbuksen) € 35,00

Schietkaarten (pakje van 50 stuks) € 3,50

Schietkast (automatisch) incl. 1 buks € 15,00

Schiettent (incl. 2 kermisbuksen) € 50,00

Schommelboot € 10,00

Sjoelbak 5 m € 10,00

Sjoelbak 7,5 m € 15,00

Spiegel schrijfkast € 5,00

Springkussen 2,5 x 3,65 m € 30,00

Springkussen 3,5 x 2,5 m € 20,00

Springkussen 5 x 5 m € 50,00

Springveren € 2,50

Statafels € 6,00

Statafels met rok € 7,50

Stelten € 5,00

Stokkenvangspel € 50,00

Suikerspin € 50,00

Suikerspinstokjes per 50 stuks en suiker € 10,00

Tollenspel € 10,00

Treintje € 50,00

Vier op een rij € 10,00

Visspel € 5,00

Zenuwenspiraal € 5,00

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden
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