
                                                                       
 
Informatie uit de wijk 
 
Geachte wijkbewoners en geïnteresseerden, 

                                

 
 

Nieuws vanuit de wijkraad 
 
In de laatste Willemien stond nogmaals de oproep voor nieuwe leden of 
geïnteresseerden voor wijkraadactiviteiten, maar hier hebben we helaas nog geen 
reacties op ontvangen. Wellicht een goed voornemen voor 2023 om u aan te 
melden!  
We weten dat het werk wat de wijkraad doet gaat veranderen dit jaar, maar het is 
nog niet duidelijk hoe dit precies vorm gaat krijgen. De gemeente heeft besloten 
om wijkplatforms op te richten en gaat het komende jaar hierover in gesprek met 
de wijkraden. Uiteraard kunt u zich ook aanmelden om hierin iets te betekenen 
voor uw wijk.  
Vernieuwing en verjonging is misschien een nieuwe kans om een goed 
functionerend wijkplatform voor de wijk te hebben die onze mooie wijk 
vertegenwoordigt naar de bewoners en de gemeente.  
 
 

                                     



Wijkraadvergadering 
 
Op maandag 16 januari a.s. is er weer een openbare vergadering vanaf 20.00 uur 
in De Baan. De agenda vindt u op de website. Heeft u agendapunten, geef het dan 
even door aan via info@dekoninginnebuurt.nl. 
Iedereen is van harte welkom!  
 
Zet ook alvast in uw agenda: 
Maandag 27 februari:  Openbare wijkraadvergadering 
Woensdag 5 april:         Jaarvergadering 
 
De notulen van de laatste vergadering in november 2022 vindt u ook op onze 
website.  
 

Mensen maken de wijk 
 
In een wijk, waar dan ook, zijn het de mensen die er wonen waardoor een wijk 
een gezicht krijgt. 
In de Koninginnebuurt is een platform van betrokken bewoners die activiteiten 
organiseren om de participatie en sociale cohesie te bevorderen in de wijk.  
Zoals u weet doen we dit onder andere door het organiseren van de 
koffieochtenden, maar ook een wintermarkt zoals in november. 
De buurtactiviteiten organiseren we in samenwerking met de “Community” vanuit 
stichting De Baan. 
Hierbij zijn betrokken het team van De Baan, het Paleis (de dagbesteding bij de 
Baan), het sociaal wijkteam Zuidwest, de cultureel werker, Buuv en Sportsupport. 
En een samenwerking met andere wijkinitiatieven in zuid-west.    
 
Om vanuit de wijk dit aan te sturen, maar ook voor ideeën ons te ondersteunen, 
zoek ik bewoners die mee willen denken en/of helpen bij de activiteiten. U kunt 
zich hiervoor aanmelden bij Henny de Vos henny.lubberding@gmail.com.  
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Koffielezing in januari 

 
Woensdag 18 januari 2023 in centrum De Baan (Nauwe Geldelozepad 17).   
De koffie staat klaar om 10.00 uur en de lezing begint om 11.00 uur.  
 

                    Thema:  Haarlem viert Cultuur 
In 2018 vierde de Haarlemse Schouwburg haar 100ste jarige bestaan en hing de 
stad vol sterren. 
Aan de hand hiervan wordt de 100 jaar cultuur in Haarlem besproken. 
Door: Jacqueline Lahaye van Het Gilde Haarlem.  
 

                      
 
Let op: de lezing begint iets later, daarom ook de inlooptijd vanaf 10.00 uur.  
 
Volgende lezingen: Op woensdag 15 februari is het thema “Stoere vrouwen”. 
De lezing over Tubbergen zal in april plaatsvinden. 
 
Gluren bij de Buren in De Baan 
 

 
Op zondag 5 februari is er weer Gluren bij de Buren, ook in Haarlem.  
Bij De Baan treedt de band Never2late op.  
Never2late is een band van 50+ers en ze hebben elkaar gevonden in het maken 
van muziek.  



Tijden: 13:30 uur, 15:00 uur en 16:30 uur.  
Locatie: De Baan, Nauwe Geldelozepad 17. 
Zie ook website www.glurenbijdeburen.nl  
 

                      
 
 
Samenwerking in de wijken Zuidwest 
 
Een keer in de maand komen alle betrokken bewoners, zoals wijkraden, 
wijkplatforms en initiatieven uit de wijken bijeen.  
Maar ook degenen die vanuit de gemeente, het sociaal wijkteam, De Baan, Buuv, 
etc. werkzaam zijn in de wijk.  
De bijeenkomst is de eerste maandag in de maand en vaak is er een thema of we 
praten over datgene wat ons verbindt. 
 

 
Buuv  
 
Onlangs kwam iemand bij mij met de vraag hoe diegene iets voor iemand in de 
buurt zou kunnen betekenen door bijvoorbeeld een boodschapje doen of een 
maatje zijn voor iemand.   
Het burennetwerk is niet meer actief per 1 januari, maar je kunt hiervoor bij BUUV 
terecht. 
 
Wat is BUUV? 

 
 

http://www.glurenbijdeburen.nl/


Buuv is de buurtmarktplaats voor en door bewoners 
Buuv is er voor iedereen en biedt bewoners een platform om met elkaar in 
contact te komen. Via Buuv kun je andere mensen ontmoeten, samen iets 
ondernemen of elkaar helpen.  
 
Bij Buuv gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kunt doen. Zonder 
dat er direct iets tegenover staat. Dit kan van alles zijn: koken, gezelschap, het 
uitlaten van een hond , of elkaar helpen bij een studie, een klusje in huis of hulp in 
de tuin.  
 
Buuv brengt mensen bij elkaar. Dit kan digitaal maar ook met sociaal makelaars in 
de wijk.  
Wil je iemand helpen of heb je een vraag? 
Ga naar www.haarlem.buuv.nu.   
Of bel op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur naar 023-5300500.  
Of stuur een mail naar info@haarlem.buuv.nu. 
 
ZoefZoef  
 
Ook kwam er een vraag over vervoer in de wijk. 
In Haarlem is er het vervoer van ZoefZoef, speciaal voor ouderen en minder 
mobiele bewoners beschikbaar voor ritten van maximaal 5 km binnen Haarlem. 
Het is een plezierig elektrisch vervoer van deur tot deur en wordt verzorgd door 
vrijwilligers. ZoefZoef rijdt in Haarlem op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 
 

 
 
Bel voor meer informatie maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur naar 023-
5436046 of mail info@zoefzoefhaarlem.nl. 
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Buurtsoep 
  
Elke woensdag wordt er een heerlijke verse soep gemaakt door de deelnemers 
van Het Paleis. Kosten €3,- per beker, af te halen bij de Baan tussen 12.30uur en 
16.00 uur. 
 
Seniorweb 
 
Ook in 2023 is het Seniorweb weer aanwezig in De Baan.  
Zie voor de tijden en welke cursussen 
https://www.seniorenweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/haarlem. 
 

 
 
Voor verdere vragen kunt u terecht bij info@dekoninginnebuurt.nl. 
Of voor de buurtactiviteiten bij team@stichtingdebaan.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet Henny de Vos  
Wijkraad Koninginnebuurt. 
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