
Geachte geïnteresseerde bewoners, 

                                     

Hierbij weer een kleine update over de wijk Koninginnebuurt. 

Allereerst de jaarvergadering. 

Het was een uitstekende informatieve vergadering, met interessante 
presentaties over alle initiatieven in de wijk. De diapresentatie is nog te zien op 
de website onder het kopje wijkraad Koninginnebuurt-jaarvergadering-20-april-
2022. https://dekoninginnebuurt.nl 

De wijkraad is ook versterkt met een nieuw lid Herman van Wissen we zijn zeer 
verheugd met deze versterking.  

  

De Koffielezingen. 

Op 18 mei gaat het over: de natuur in je straat.  

Arend Reinink, hij is natuurgids bij het IVN zuid Kennemerland, 
verteld over het belang van groen in de wijk van groot t/m de 
kleinste stoepplantjes!! 

Het sluit mooi aan bij het NK Tegelwippen!! {zie elders.}  

 

Op 15 juni is er een bijzondere filmdocumentaire:  

Sounds From a Forgotten Vallay  

door Hans Becker en zijn zoon Colin.  

Vader en zoon hebben samen wekenlang 
rondgereisd in de Himalaya om het werk van de 
arts Dr Rigzin  Tondup vast te leggen. 

De film duurt 45 minuten en is ingesproken door 
Paul Witteman. 

Hans en Colin zullen over deze leerzame reis vertellen.  

 
 
In juli en augustus zijn er geen lezingen.  

 



Tegelwippen op 14 mei. 

Haarlem doet mee met het Nationaal 
Kampioenschap tegelwippen, een 
landelijke wedstrijd tussen de 
verschillende gemeenten met als doel: 
meer ruimte voor groen in de stad. 

OP zaterdag 14 mei 2022 vindt in 
Haarlem tussen 10.00 uur en 16.00 uur 
de stadsbrede tegelwip actie plaats. 

Het is dan mogelijk om tegels en zand 
op verschillende plekken in de stad om te ruilen voor planten. 

Inleverpunt in onze buurt is De Stookkamer in zuid-west in de 
Stephonstraat. Meer informatie en spelregels vindt u onder haarlem.nl/groen 

Prachtige kans om je tuin of tuintje te vergroenen! 

 
Buurtbankjes 
Zoals de vorige keer al 
aangekondigd buurtbankjesdag op 
22 mei! 

Open je ramen en deuren zet een 
bankje buiten en nodig je buren 
uit! Je kan je ook aanmelden bij 
het platform Zuid-West 
bij msteen@haarlem.nl. Zie ook buurtbankjes.nl 
 

Boomspiegels 

Al vaker hebben we aangegeven dat u een 
boomspiegel kunt adopteren.  

Voor meer groen in de wijk en een betere opvulling 
kunt u dus boomspiegels in de straat bewerken. Doe 
mee aan vele fleurige minituintjes in de wijk! Meld 
het aan bij Spaarnelanden, www.spaarnelanden.nl en 
ga naar boomspiegels. De paaltjes met de rode kop 
die u in de boomspiegel zet om aan te geven dat deze 
boomspiegel bewerkt en bijhoud zijn af te halen bij 
de Baan Nauwe Geldelozepad 17.  



Stichting de Baan 50 jaar!!! 
 
De Baan Is een centrum voor vrijetijdsbesteding, sport en 
vakantie voor mensen met een verstandelijke beperking.  
Er gebeurt heel veel en dit jaar bestaat de Baan 50 jaar.  

 In onze wijk werken we samen met de Baan en krijgen veel ondersteuning 
vanuit het team.  Wij huren regelmatig ruimte voor activiteiten in de buurt en 
de wijkraad.  

De buurtinitiatieven worden door de vrijwilligers 
van onze Community bedacht en uitgewerkt zoals 
de buurtsoep, de fantastische buurtband en de 
koffielezingen.  

De tuin is omgetoverd tot een buurttuin en 
binnenkort komen er beweegtoestellen bij en wordt 
het ook een beweegtuin ook voor de buurt.  

Voor de deelnemers zijn er vele clubs, sportieve 
activiteiten, feestjes, disco etc etc en dit alles samen 
met vele vrijwilligers.  

Het Paleis is de dagbesteding in samenwerking met Philadelphia en ook zij 
werken vaak samen met ons als wijk, wat dacht u van de lekkernijen bij de 
koffie.  Deze groep heeft ook de bloemetjes rondgebracht in de wijk  

Er wordt ook samengewerkt met de scholen in onze wijk. 

Dankzij al deze inzet is er veel te doen in de Koninginnenbuurt. Kom eens 
gezellig buurten in De Baan en kijk in de gratis, breng een boek en haal een 
boek, boekenkast voor een boek. Er staat ook een tafel met prachtige artikelen 
die gemaakt zijn door de deelnemers van het paleis. 

 Wilt u ook als vrijwilliger een activiteit ontwikkelen of meehelpen aan een 
bestaande activiteit? Ga in gesprek met het team of maak een afspraak. 

Zie nog veel meer info op de website https://stichtingdebaan.nl 

Ik wens u een goede tijd en voeg weer de posters van de koffieochtenden erbij 
zodat u ze kunt ophangen in de appartementen of gewoon op het raam om zo 
veel mogelijk buren te verwelkomen bij de koffie lezingen. 

Met vriendelijke groet Henny de Vos  

Namens de Community en wijkraad Koninginnebuurt. info@dekoninginnebuurt.nl 

 


