
Informatie vanuit de wijk                                

Geachte wijkbewoners en geïnteresseerden 

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

Wijkraad 

Er zijn vele zaken die de aandacht van de wijkraad mogen of moeten krijgen, die 

ons woonplezier en onderlinge banden verbeteren.  

Wie wil een handje helpen? 

De wijkraad voor de Koninginnebuurt komt heel graag in contact met bewoners 

die geïnteresseerd zijn om mee te draaien met de wijkraad op diverse vlakken. 

Samen kunnen we beter kijken voor wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn. 

Hoe meer leden hoe breder de kijk op de wijk, en hoe beter de verdeling van de 

werkzaamheden. 

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

het maken van een afspraak om nader kennis te maken.  

Wijkraadsvergaderingen 

Op 24 oktober jl. was er weer een openbare vergadering in de Baan.  

De opkomst was goed en men is zeer geïnteresseerd in wat er nu speelt in de wijk. 

U kunt de notulen vinden op www.dekoninginnebuurt.nl   

Op maandag 21 november a.s. is er weer een openbare vergadering 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.  
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Wintermarkt  

 

Op 27 november is het zover: een heuse wintermarkt in 

 Zuid-West.  

We organiseren bij de Baan van 14.00 uur tot 18.00 uur een uitgebreide 

wintermarkt met o.a. kraampjes, muziek, een koor, verkoop door het paleis, een 

heuse vuurkorf met ook een activiteit voor kinderen en wat nog meer.  

U kunt een kraam huren en daar zelf iets verkopen, zolang het maar aansluit bij 

het thema winter/kerst. De kraamhuur bedraagt € 15,- een tafel binnen kost €5.-. 

Geef het op tijd op zodat we weten hoeveel kramen/tafels we nodig hebben.  

U kunt er genieten van heerlijke erwtensoep en glühwein. Daarnaast zijn er ook 

andere drankjes en heerlijke hapjes te verkrijgen.  

Al met al zal het een gezellige en sfeervolle markt worden.  

Tegelijkertijd organiseert de wijkraad Houtvaartkwartier ook een kerstmarkt op 27 

november bij de speeltuin Floragaarde en is er op zaterdag 26 november een 

kerstmarkt in het badhuis in de Leidse buurt.  

Dus een festijn voor geheel zuidwest. Hebt u ook nog ideeën of wilt u meewerken 

meld u zich dan bij het team van stichting de Baan:  team@stichtingdebaan.nl  
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Koffielezing                        

Op woensdag 16 november is er weer een koffieochtend met een lezing. 

Inloop 9.30 lezing 10.30 uur.   

Dit keer gaat het over de Blauwe tram door Haarlem.  

En specifiek door de Koninginnebuurt.  

De Lezing wordt gedaan door: De Heer Wim Beukenkamp.   

Hij vertelde mij dat de Koninginnebuurt zijn bestaan heeft te danken aan de 

Blauwe tram. 

Het begint dit keer een kwartier later.  

Centrum De Baan Nauwe Geldelozepad 17 (poster is bijgevoegd) 

 

Kerst koffieochtend en lunch op 21 december  

De volgende koffieochtend is op 21 december en dan komen w’s.  de kinderen van 

de Bos en Vaartschool weer kerst liedjes zingen.  Aansluitend is er een kerstlunch 

voor wijkbewoners, de deelnemers van het Paleis en het team van de Baan. 

De kosten voor de lunch zijn € 5,- per persoon.  



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 locatie is in de Baan. team@stichtingdebaan.nl   

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

De data zijn woensdagavond 9 en 23 november.  Meld u aan!! 

Er is een maximum aan het aantal deelnemers. 

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! 

Seniorweb  

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

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 

 

Henny de Vos  Wijkraad Koninginnebuurt.  

Website :                      www.dekoninginnebuurt.nl  

contact:                 info@dekoninginnebuurt.nl  

buurtactiviteiten: team@stichtingdebaan.nl 

facebook: de Koninginnebuurt  

mailto:team@stichtingdebaan.nl
https://www.seniorenweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/haarlem
http://www.dekoninginnebuurt.nl/
mailto:info@dekoninginnebuurt.nl
mailto:team@stichtingdebaan.nl

