
                                                                                                                            

Geachte  bewoners en geïnteresseerden,

Hierbij een paar nieuwsberichten en de geplande activiteiten uit de wijk 
Koninginnebuurt. De zomer is nog niet helemaal voorbij, maar de activiteiten gaan 
weer door in de wijk. 

Wijkraad

Een kleine update over de samenstelling van de wijkraad. 

Door omstandigheden en gezondheidsklachten zijn zowel de voorzitter, Floris 
Lems, als de interim-voorzitter, Herman van Wissen, met hun werkzaamheden 
gestopt. 

Voorzitter: vacant 

Website beheer / sociale media: vacant

Secretaris: Vittor Cancian

Penningmeester: Mirjam Dierckxsens

Lid: Leon Seegers (verkeer en veiligheid)

Lid: Henny de Vos (sociale cohesie, samenwerking met Haarlem Zuid-West en met 
Centrum De Baan voor community en buurtactiviteiten)

Aspirant-lid: Stephanie Holslag (communicatie)

Wil je ook lid worden of meehelpen met het werk van de wijkraad, meld je dan nu 
aan! Zie website www.dekoninginnebuurt.nl 

http://www.dekoninginnebuurt.nl


De wijkraad vergadert eind september nog een keer intern.  
De daaropvolgende vergadering is weer openbaar in Centrum De Baan.  
Voor data: zie de website. 

Buurtactiviteiten 

Koffielezingen

Op 21 september is er weer een koffieochtend met daarbij een lezing.

Vanaf 9.30 uur inloop. Rond 10.15 uur begint de lezing. 

Waar: Centrum De Baan, Nauwe Geldelozepad 17

Wat: Deze keer komt Zware Kees om ons te vertellen over een bijna onmogelijke 
reis naar de Amazone, met daarbij mooie afbeeldingen. Zware Kees is het 
pseudoniem voor Kees Wiersum. Over zijn reizen met een vrachtschip over de 
wereldzeeën en over de verschillende landen die hij aandeed heeft hij boeken 
geschreven.

Hij is al eens eerder geweest en de aanwezige wijkbewoners waren erg enthousiast 
en vroegen of hij nog een keer kon komen. Dat doet hij graag. 

De flyer wordt bijgevoegd. Wilt u deze weer ophangen, zodat andere bewoners uit 
de wijk deze aankondiging ook kunnen zien.

Buurtsoep

Ook na de zomer maken de deelnemers van de dagbesteding ‘t Paleis heerlijke 
verse soep. Elke woensdag te koop en af te halen na 13.00 uur voor 3 euro per 
beker bij Centrum De Baan.  
 
Tegelwippen 

Dit najaar wordt er door de gemeente het  
NK-tegelwippen georganiseerd.  
(Groen-Gemeente Haarlem) 
 
Zaterdag 10 september kun je de tegels   
tussen 10.00 -14.00 uur inleveren bij  



De Stookkamer.  

De Buurttuin

De buurttuin rondom Centrum De Baan verandert binnenkort in de beweegtuin. 

Voor jong en oud komen er toestellen om te bewegen.

Zodra de verandering klaar is melden wij dat. Zullen we dan gezamenlijk in 
beweging gaan?

Buurtband 

Bent u al eens bij een optreden geweest van De Buurtband? De band kan nog groter 
worden. Iedereen kan meedoen, met en zonder muzikale achtergrond. Elke 
donderdag is er vanaf 15.00 uur een muziekrepetitie in Centrum De Baan.  
Bel of loop gewoon even binnen. 

    

 
Burendag 

Op 24 september is het weer burendag. Gaat u ook iets organiseren in uw wijk?

Bij Centrum De Baan wordt burendag georganiseerd in samenwerking met Ons 
Tweede Thuis en Plein1 in Heemstede. Er komen leuke activiteiten en een 
huifkartocht naar de andere vestiging in Heemstede.Koningin tussen de 
schuifdeuren 



Het grote evenement op 25 september in onze wijk wordt georganiseerd door 
Marijke Gantvoort en Rielle Boerland. 

Ook dit jaar stellen wijkbewoners hun huis open voor allerlei voorstellingen of 
rondleidingen. In Centrum De Baan zijn er optredens en activiteiten voor kinderen. 
Vanaf 16.00 brandt daar het eindfeest weer los. Zet het alvast in uw agenda en ga 
de wijk in! Neem uw buren mee want samen is het nog leuker.  Kijk in de 
brievenbus voor de flyer met meer informatie en daarna ook op de website van de 
koninginnebuurt: www.dekoninginnebuurt.nl

Koningin Duurzaam 

Op woensdag 5 oktober is er een bijeenkomst van Koningin Duurzaam. We zien u 
graag op die datum om 20.00 uur in het Lyceum Sancta Maria. Voor meer 
informatie zie de website van De Groene Kroon: www.degroenekroon.org

Seniorweb

Seniorweb is een leercentrum om meer te leren over de digitale wereld.

Op de tweede woensdag van de maand, van september tot en met mei, kunt u gratis 
binnenlopen. De eerste keer dus op 14 september vanaf 10.00 uur in Centrum De 
Baan.

Men begint met een korte presentatie over een actueel onderwerp.  Vanaf 10.30 uur 
kunt u individueel geholpen worden met vragen over uw laptop, tablet of 
smartphone.  Neem wel uw eigen apparaat mee!

Verder zijn er op verschillende data groepslessen en ook online cursussen.

Kijk eens op www.seniorwebhaarlem.nl en zoek naar lessen bij u in de buurt. 

http://www.dekoninginnebuurt.nl
http://www.degroenekroon.org
http://www.seniorwebhaarlem.nl


Historische informatie van de wijk.

Er zijn nog altijd boekjes met heel veel historische feiten over de Koninginnebuurt 
te koop voor 7 euro bij Centrum De Baan. 

Voor contact met Centrum De Baan mailt U naar team@stichtingdebaan.nl 

Voor contact met de Wijkraad mailt U naar info@dekoninginnebuurt.nl 

Met vriendelijke groet,

Henny de Vos 

Wijkraad Koninginnebuurt.
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