
	

																																																		 	
Informatie	vanuit	de	wijk             
               

Geachte	wijkbewoners	en	geïnteresseerden	

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

Wijkraad	

De komende tijd zal blijken hoe de toekomst van de wijkraad eruit komt te zien. 

De gemeentelijke coalitie gaat de wijkraden omvormen naar ‘wijkplatforms’. 

Op onze website zullen we de startnotitie die de gemeente heeft opgesteld 
plaatsen, zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen.  
 

Wijkraadsvergaderingen	

Op 23 november 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. 

En een belangrijk onderwerp is de mobiliteit in Zuidwest; dit is besproken in de 
vergadering. De wijkraad heeft samen met stichting KLEM  schriftelijk ingesproken 
bij de gemeente.  

U kunt de concept notulen vinden op www.dekoninginnebuurt.nl   

Op maandag 16 januari 2023 is er weer een openbare vergadering in De Baan.  De 
agenda zal een week van tevoren op de website staan. 

De volgende data zijn: maandag 27 februari 2023 openbare vergadering en 
woensdag 5 april 2023 jaarvergadering. 



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	wintermarkt		

        
De Wintermarkt van afgelopen 27 november was een groot succes en kende een 
mooie opkomst!  

De muzikale aankleding sloeg aan en Arie en Bas hadden de zaal mee, gevolgd 
door stemmige koormuziek. 

Ik wil de buren die er stonden bedanken, de Kookstoof van de Wagenweg, de 
bloemisterij uit de Tempeliersstraat en de enthousiaste jongens die broodjes 
knakworst verkochten.  

Alle erwtensoep is opgegaan en de glühwein smaakte heerlijk op deze 
regenachtige zondag. 

 

 

Heeft u de markt gemist? Het Paleis maakt de leukste 
cadeaus, dus kom op werkdagen bij De Baan langs om 
te winkelen. 

 

Iedereen die aan de Wintermarkt heeft meegewerkt 
wordt heel erg bedankt voor de inzet. 

 



Kerst koffieochtend en lunch op 21 december  

	
De volgende koffieochtend is op woensdag 21 december en dan komen de 
kinderen van de Bos en Vaartschool weer kerstliedjes zingen.   

We verkopen ook prachtige kerststukjes die gemaakt worden door de deelnemers 
van Het Paleis, dus kom langs! 

 

 

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.  

U kunt zich aanmelden bij het team van De Baan team@stichtingdebaan.nl  

 

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. 

 



Buuv	in	de	buurt																						 	

Heb je hulp nodig en zoek je iemand die je kan helpen in jouw buurt? Of wil je iets 
voor een ander doen?  

Buuv is een platform waarbij 3 sociaal makelaars werken en samen zorgen ze 
ervoor dat ze bewoners in Haarlem helpen.  

Dat doen zij door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Dus ben je op zoek 
naar iemand die hulp kan bieden of gewoon samen eens een wandeling wil 
maken? Of ben jij diegene die hulp kan bieden? Ga dan naar de website van Buuv: 
https://haarlem.buuv.nu 

              

Bakkie	in	de	buurt	

Het Sociaal Wijkteam Zuidwest organiseert elke maandag een Bakkie in de buurt. 
Met een Bakkie in de buurt willen zij contact maken met buurtbewoners. Ze horen 
namelijk graag van de mensen die zelf in de buurt wonen wat voor wind er door 
de wijk waait.  

Ook bieden zij u de kans om met hen (en organisaties die eventueel aansluiten) 
kennis te maken. 

Tijdens het Bakkie kunt u bij hen terecht met vragen over wonen, welzijn, werk, 
inkomen, zorg, het organiseren van activiteiten of gewoon een lekkere kop koffie. 



Het eerste Bakkie in de buurt is op 19 december vanaf 14.00 tot 15.00 uur 
tegenover apotheek Klinkhamer bij het begin van de Iordensstraat, hoek 
Koninginneweg.  

Heeft u vragen of suggesties voor het Bakkie? Dan kunt u contact opnemen met 
een opbouwwerker: 

- Amber Potts, sociaal makelaar bij het wijkteam zuidwest, 
- werkdagen: ma, di, wo en do.  Telefoon: 06 599 724 90  apotts@dock.nl                               
- Amber Souwer, werkdag maandag. Telefoon: 06 576 105 67 of mail 

asouwer@haarlemeffect.nl 
 

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  


