
Informatie vanuit de wijk                                

Geachte wijkbewoners en geïnteresseerden 

Hierbij weer een nieuwsbrief met informatie uit de wijk en geplande activiteiten.  

We zijn weer na de vakantie goed gestart; het evenement Koningin tussen de 

Schuifdeuren was weer een groot succes! 

Wijkraad 

Hierbij ook een update vanuit de wijkraad.  

Door persoonlijke omstandigheden kan Vittor Cancian niet langer als secretaris 

voor de wijkraad aanblijven.  

Bij de meest recente (interne) raadsvergadering hebben de wijkraadsleden 

besloten om de taken opnieuw te verdelen en wel als volgt1: 

Voorzitter: Henny de Vos 

Secretaris: Leon Segers 

Penningmeester: Mirjam Dierckxsens 

Communicatie: Stéphanie Holslag (als aspirant-lid) 

Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren – onder andere om de gemeente 

van (on)gevraagd advies te voorzien – hebben wij meer enthousiaste leden nodig. 

We komen dan ook heel graag in contact met bewoners die geïnteresseerd zijn 

om mee te draaien met de wijkraad op diverse terreinen en allerhande taken op 

zich willen nemen. Samen kunnen we kijken wat er nodig is en wat de 

mogelijkheden zijn. Hoe meer leden, hoe breder de kijk op de wijk en betere 

verdeling van de werkzaamheden.  

 
1 Deze verdeling zal bij de eerstvolgende openbare raadsvergadering worden voorgelegd voor officieel akkoord 



Stuur een bericht naar info@dekoninginnebuurt.nl voor meer informatie of voor 

het maken van een afspraak om nader kennis te maken. Natuurlijk kunt u ook de 

wijkraadsvergadering bijwonen. We vertellen jullie graag meer over de wijkraad! 

 

Wijkraadsvergaderingen 

Op de maandagen 24 oktober en 21 november a.s. zijn er weer openbare 

vergaderingen in De Baan. De agenda zal een week van tevoren op de website 

staan. 

Wilt u zelf een onderwerp bespreken? Kom dan langs of meld het op 

info@dekoninginnebuurt.nl. 

U bent van harte welkom om 20.00 uur in De Baan, Nauwe Geldeloze pad 17.  

De wijkraad is actief op verschillende onderwerpen in de wijk en ondersteunt ook 

de werkgroepen die actief zijn in de wijk. Zie voor meer informatie ook onze 

website.  

Buurtactiviteiten 

Koffielezing                        

Op woensdag 19 oktober a.s. is er weer een koffieochtend met daarbij een lezing. 

Vanaf 9.30 uur is de inloop en rond 10.15 uur begint de lezing.  

Centrum De Baan Nauwe Geldelozepad 17 (poster is bijgevoegd) 

De lezing is dit keer: 

De geschiedenis van de vijf witte Heerenstraatjes en het hofje in 

Haarlem  

Door Alice Nederkoorn  
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EHBO 

Al vaker gedacht ik zou wel eens willen weten wat ik moet doen in een acute 

noodsituatie in huis of op straat? 

We bieden wijkbewoners een workshops EHBO aan voor 15,- euro per avond.  

(De inhoud is verschillend.) 

De workshops worden gegeven door een kaderinstructeur van het Rode Kruis.  

De data zijn woensdag 9 en woensdag 23 november. Meld u aan vóór 1 november 

team@stichtingdebaan.nl  De locatie is in de Baan. Er is een maximum aan het 

aantal deelnemers. 

 

Buurtband   

Hebt u ze al eens zien optreden? Bij Koningin tussen de Schuifdeuren was het een 

groot succes, maar nog steeds zoeken we buren die ook mee willen spelen. Kom 

eens kijken op donderdagmiddag om 15.00 uur in De Baan. 

Er stond deze week weer een lovend artikel in het Haarlems Weekblad (4 oktober 

jl.).  
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Buurtsoep 

Elke woensdagmiddag is er verse soep gemaakt door de deelnemers van het 

Paleis. Kosten € 3,- voor een beker soep. Af te halen tussen 12.30 uur en 16.00 uur  

Bewegen 

De buurttuin bij De Baan heeft sinds kort speciale beweegtoestellen dus kom eens 

langs en ga bewegen! 

Seniorenweb  

Op de tweede woensdag van de maand is er in de Baan seniorenweb.  

Men geeft les in computerhulp, smartphone en tablets.  

Er is dan een open inloop vanaf 10.00 uur. Ook zijn er groepslessen. Kijk voor de 

data en verdere info op: 

https://www.seniorenweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/haarlem 

 

 

Vooraankondiging van de Wintermarkt 

In het laatste weekend van november organiseren we een Wintermarkt.  U kunt 

dan ook een kraam huren om kerst en aanverwante artikelen te verkopen, 

opgeven voor 11 november . Nadere info volgt nog.  

Zet het dus alvast in uw agenda. Wilt u meehelpen of hebt u goede ideeën? 

Schroom niet, maar meld u bij Henny de Vos info@dekoninginnebuurt.nl  

Henny de Vos  Wijkraad Koninginnebuurt.  

www.dekoninginnebuurt.nl  

contact: info@dekoninginnebuurt.nl  

facebook: de Koninginnebuurt  
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