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Vervangen bomen

Door de lange droge zomer vorig jaar zijn
de bomen in de Eksterlaan, tussen de
Rijksstraatweg en de Vergierdeweg

P.04 Vacatures wijkraad

De wijkraad is de (lokale) schakel tussen
de bewoners en de gemeente. Samen
met de bewoners zorgen wij voor

P.08 Saar aan huis

Saar aan Huis is een klantgerichte,
particuliere organisatie die passende
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laatste nieuws onze
website, nextdoor en
facebookpagina
Noteer alvast in uw agenda:
Braderie Vergierdeweg
op 21 september 2019

Even voorstellen….
Mijn naam is Pauline Landwehr Johann.
In 2001 zijn we vanuit de Indische buurt naar deze wijk
verhuisd. Al een aantal jaren kwam ik regelmatig bij de
wijkraadvergaderingen. Ik vond het leuk om wat meer te
horen over dingen die in de wijk speelden en ook om wat
voor m’n eigen wijk te kunnen doen.
Nadat vorig jaar Rina Stroo, schaduwraadslid werd van
‘Jouw Haarlem’, hebben we haar taken verdeeld en ben in
secretaris van de wijkraad geworden.
Wat ik leuk vind aan de Wijkraad? Dat is, hoe klein
het soms ook is, je iets kunt doen voor je wijk en de
medewijkbewoners. En ideeën zijn er nog genoeg! Samen
kunnen we onze wijken Dietsveld en Vogelbuurt nog
leuker maken.

2

Nieuwsbrief Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt

Vervangen bomen en aanpassen drempels Eksterlaan
Door de lange droge zomer vorig jaar zijn de bomen in de Eksterlaan, tussen de
Rijksstraatweg en de Vergierdeweg, afgestorven. Afgelopen april zijn ze vervangen
door nieuwe bomen. Ook zijn vier kleine busdrempels op de Eksterlaan aangepast.
De drempels werden niet gebruikt zoals was bedoeld. Veel automobilisten reden om
de drempels heen via de fietsstroken. Hierdoor bleef de snelheid hoog en ontstond er
gevaar voor fietsers.

Vervangen bomen
De bomen zijn tussen woensdag 3 april en woensdag 17 april vervangen.

Aanpassen drempels
De vier busdrempels zijn vervangen door asfaltdrempels over de gehele breedte van de
rijbaan. Deze drempels zijn hetzelfde als de drempels ter hoogte van de supermarkt.
Met deze oplossing gaan er geen parkeerplaatsen verloren. De drempels zijn tussen
dinsdag 23 april en vrijdag 3 mei aangepast.

Meer informatie
Meer informatie over het onderhoud aan de Eksterlaan vindt
u op www.haarlem.nl/groot-onderhoud-eksterlaan
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AED Netwerk
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van februari jl. is het de
bedoeling dat er in de gemeente Haarlem een optimale
dekkingsgraad komt voor AED’s.
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar
apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische
schok.
Momenteel worden op verschillende locaties in de stad AED’s
in buitenkasten geplaatst. Zo ook in onze omgeving. Er hangt
sinds eind februari een AED aan de gevel van speeltuingebouw
D.V.S. Op het Marsmanplein heeft de Plus een AED voor
algemeen gebruik beschikbaar gesteld. Ook hangt er een AED
bij Fysiotherapie Haarlem op de Rijksstraatweg.
Het is de bedoeling dat iedere AED is aangemeld bij het
Reanimatieoproepsysteem van de Hartstichting. Alarmcentrale
112 maakt gebruik van dit systeem om burgerhulpverleners op
te roepen en te instrueren.
Om als burgerhulpverlener gebruik te kunnen maken
van een AED, dient men te beschikken over een
burgerhulpverleningsdiploma en bovendien dient men dan
ook aangemeld te zijn bij het Reanimatieoproepsysteem. Als
het burgerhulpverleningsdiploma is behaald, kan men zichzelf
aanmelden bij het oproepsysteem.
Kijk voor meer informatie op www.hartstichting.nl/reanimatie of
op de website van de wijkraad.

HIER KUNT U EEN AED VINDEN:
• SPEELTUINGEBOUW D.V.S.
• PLUS-MARKT MARSMANPLEIN
• FYSIOTHERAPIE HAARLEM

JE LEVENS MEE
Informatie over
het Europees alarmnummer
1-1-2
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Vacatures wijkraad
De wijkraad is de (lokale) schakel tussen de bewoners en de gemeente.
Samen met de bewoners zorgen wij voor verbetering
en vernieuwing van de leefbaarheid van de wijk.
Wij doen dit met een enthousiast en gezellig team.
Heb jij zin om ons team te komen versterken en onderdeel te worden
van een team buurtbewoners met hart voor de wijk?
Wij kunnen jouw adviezen en ideeën over onze buurt goed gebruiken.

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
1) Een NOTULIST die elke tweede woensdag van de maand wil
komen notuleren bij de wijkraadvergadering. Het team vergadert kort,
efficiënt en er is veel ruimte voor humor.
Wij zoeken iemand met een goede taalvaardigheid en die
zelfstandig kan werken. Heb jij gevoel voor taal en wil je deze kwaliteit
voor de buurt inzetten? Stuur dan een bericht naar
onderstaand e-mailadres.
2) Een PENNINGMEESTER met enig boekhoudkundige ervaring.
Je voert de (eenvoudige) financiële administratie uit
en zorgt voor de jaarrekening. Ook leg je financiële
verantwoording af aan de gemeente.

VOOR BEIDE FUNCTIES IS HET MOGELIJK
OM EEN RELEVANTE CURSUS TE VOLGEN!
Als je interesse hebt in een van beide functies
of hier meer informatie over wil hebben,
mail dan naar info@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
t.a.v. Bert-Jan Rip en/of Pauline Landwehr-Johan.
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Tips voor gebruik duocontainer
en gft-container
Op verschillende plekken in Dietsveld/Vogelbuurt staan duocontainers en
gft-containers in de openbare ruimte. Deze zijn bedoeld voor bewoners
van woningen die zelf geen ruimte hebben voor een container (zoals
bovenwoningen of benedenwoningen zonder voortuin of achtertuin met
achterom).
Op deze manier kunnen ook deze bewoners hun papier, plastic/blik/drinkpakken en gft en etensresten gescheiden weggooien.
De containers worden volop gebruikt en dat is mooi. Toch zien we dat ze nog niet altijd op de juiste manier worden gebruikt. Met de
volgende tips kunnen we er samen voor zorgen dat het afval in de juiste container terechtkomt en de omgeving van de containers er
schoon uit blijft zien.

Tips duocontainer
•

De klep van de duocontainer moet helemaal dicht kunnen. Zo wordt voorkomen dat plastic afval uit de container waait en op
straat terechtkomt.

•

Alleen schoon en droog papier en karton hoort thuis in het papiergedeelte van de duocontainer.

•

Maak kartonnen dozen zo klein mogelijk.

•

Grote kartonnen dozen die niet in de duocontainer passen, kunt u naar het Milieuplein van Spaarnelanden brengen (kijk op
www.spaarnelanden.nl voor openingstijden).

•

Is het papiergedeelte van de duocontainer vol? Neem het afval weer mee naar huis of gooi het weg in een andere duocontainer
of papiercontainer.

•

In het gedeelte voor plastic van de duocontainer kunt u leeg plastic verpakkingsmateriaal, blikjes en drinkpakken weggooien.

•

Gebruik een doorzichtige zak (o.a. te koop bij de Action). Zo kan de verwerker zien of het juiste afval in de vuilniszak zit.

•

Chipszakken, infuusmateriaal, materialen van sondevoeding en blisterverpakkingen van medicijnen of kauwgom dient u bij het
restafval weg te gooien.

•

Hard plastic (zoals speelgoed, tuinstoelen, emmers en al het andere plastic dat geen verpakking is) horen niet thuis in de
duocontainer. Dit kunt u gescheiden inleveren op het Milieuplein.

•

Zet nooit afval naast de duocontainer. Dit veroorzaakt zwerfafval waardoor uw buurt vervuilt.

Tips gft-container
•

Doe gft-afval los of in een composteerbare zak in de groene gft-container.

•

Alle groente-, fruit- en andere etensresten, bloemen, bladeren en eierschalen mogen in de gft-container.

•

Gooi gft-afval NIET in een plastic zak in de gft-container. Plastic vervuilt het gft en composteert niet.

•

Grote takken of struiken horen niet thuis in de gft-container. Dit kunt u inleveren bij het Milieuplein van Spaarnelanden.

•

Luiers, stofzuigerzakken en kattenbakgrind dient u bij het restafval weg te gooien.

•

Zakjes met hondenpoep mogen NIET in de gft-container. U kunt deze weggooien in de restafvalcontainer.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.spaarnelanden.nl. In de online Afvalwijzer van Spaarnelanden kunt u precies zien
wanneer uw eigen container wordt geleegd. Bewoners zonder eigen container kunnen in de Afvalwijzer de dichtstbijzijnde
containers voor plastic, papier, gft, glas en textiel vinden: https://afvalwijzer.spaarnelanden.nl.
U kunt de Afvalwijzer Spaarnelanden nu ook als app op uw telefoon downloaden (via Google Play en App Store).
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Jaarvergadering 10 april 2019 en
afscheid van de penningmeester
De jaarvergadering is altijd een hoogtepunt in de reeks vaste
vergaderingen van de wijkraad Dietsveld/Vogelbuurt. Zoals elk
jaar, was er ook dit keer leuke en interessante lezing.
Dit jaar werd deze verzorgd door de Stichting Historisch
Schoten. Deze stichting houdt zich bezig met de geschiedenis
van de voormalige gemeente Schoten, nu Haarlem-Noord. Er
werden mooie oude foto’s getoond met een zeer interessant
verhaal over het kleurrijke verleden van Oud-Schoten.
Tijdens deze vergadering namen wij ook afscheid van onze
penningmeester Manuel Wassink. Manuel heeft zich een aantal
jaar ingezet om de financiën van de wijkraad op orde te houden.
Dat is hem heel goed gelukt en hij kreeg vele complimenten.
Voor zijn diensten kreeg hij ook een mooie bos bloemen
aangeboden en een leuk presentje.
De jaarvergadering werd afgesloten met een gezellige borrel.
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sinds 1969

De Buurtwinkel Marsmanplein

Informatie & aanmelding bij
De Buurtwinkel Marsmanplein

De bus rijdt dinsdag
en donderdag

Uw vrijwillige bijdrage € 1-,-

De Boodschappenbus
Is de afstand naar de winkel voor u te groot?
De Buurtwinkel biedt de Boodschappenbus.
Deze bus haalt u thuis op en rijdt u naar het Winkelcentrum Marsmanplein.
Daar kunt u zelf uw boodschappen doen.
SIG-cliënten van De Buurtwinkel
helpen u graag bij het winkelen en sjouwen.
Na een kop koffie of thee in De Buurtwinkel
wordt u met uw boodschappen weer thuis gebracht.

De Buurtwinkel Marsmanplein
Tel. 088 - 118 29 72 • buurtwinkelmmplein@sig.nu
Generaal Spoorlaan 140 • 2025 ND Haarlem
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Saar aan huis
Saar aan Huis is een

is mogelijk dat de kosten betaald worden uit een PGB budget.

klantgerichte, particuliere

Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

organisatie die passende
hulp biedt aan ouderen

Wilt u meer informatie? Bel Saar aan Huis, Willeke Meijer

die ondersteuning nodig

023-5270507 of 06-47 44 06 54, zij staat u graag te woord.

hebben om comfortabel

U kunt ook een kijkje nemen op www.saaraanhuis.nl

en verantwoord thuis te
kunnen blijven wonen.
Onze Saars kunt u inschakelen om uw leven thuis te
vergemakkelijken. Zij doen o.a. (licht) huishoudelijk werk, een
wasje draaien en de zogenaamde eet-en beweegmomenten
zoals koken, wandelen en (samen met u) boodschappen doen.
U krijgt altijd dezelfde Saar waarmee u een persoonlijke band
opbouwt. Saar aan Huis is er voor u op elk afgesproken en
gewenst moment van de dag.
Onze Saars zijn goed opgeleid en dragen de zorg een warm
hart toe. Zij hebben ruime levenservaring en wonen in uw nabije
omgeving.
Willeke Meijer, vestigingsmanager Saar aan Huis regio
Kennemerland, vertelt u graag wat zij voor u kan betekenen. Zij
komt bij u langs voor een persoonlijke intake. Met haar maakt
u heldere afspraken over uw wensen van ondersteuning; wat er
gedaan moet worden, op welke dagen en tegen welk tarief. Het

WANDEL JE FIT ELKE WEEK
SAMEN IN EN OM NOORD

Een overzicht van bekende wandelgroepen in Noord:
•

op maandagochtend om 11 uur,
•

Regelmatig een stuk wandelen blijkt heel gezond te zijn,
met weinig kans op blessures en als je het samen doet is

Welzijnsorganisatie DOCK heeft elke donderdagmorgen een

een wekelijks wandelgroep op maandagmiddag om 14
uur vanaf de passage Marsmanplein,

•

het nog gezellig ook. Een stimulans om erop uit te gaan, je
omgeving beter te leren kennen en de seizoenen te ervaren.

een wekelijkse wandelgroep vanuit wijkcentrum de Fjord

een wekelijkse wandelgroep vanuit HKC ’t Hoen 1 bij de
Kleverlaan,

•

en een maandelijkse wandelgroep op woensdagavond
19.00 uur vanuit SIG, Buurtwinkel Marsmanplein.

leuke wandelgroep die pakweg een uur erop uitgaat.
Mogelijkheden genoeg. Lekker wandelen op je eigen tempo,
De wandeling start om half 11 vanaf wijkcentrum de Horizon,

ongeveer een uur, en nog gratis ook. Wandelen is ook een

Ambonstraat 2 in de Indischebuurt. Elke week wordt er weer

goed medicijn voor mensen met obesitas en diabetes.

een andere route gelopen. We wandelen of dichtbij of we

Belangstelling voor dit overzicht? Mail Marcel! DOCK heeft

gaan naar een groene omgeving met 2-3 auto’s .

een programmaoverzicht van haar activiteiten in Noord, dat

Na afloop nog een kop koffie of thee samen en dan weer

ligt in de Horizon, Buurtwinkel Marsmanplein en Cronje 1A.

verfrist verder de dag in. Meer informatie bij Marcel Smeenk,
email msmeenk@dock.nl, tel. 06-38828285.

Marcel Smeenk - Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem-Noord
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De Nieuwe Democratie
De betrokkenheid en invloed op het bestuur van onze stad

van Stichting Stadsgesprekken met elkaar in gesprek gegaan

houdt niet op bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens

over de rol van de wijkraden in Haarlem in verhouding tot de

de lokale verkiezingen. Veel Haarlemmers willen vaker

beoogde vernieuwing van de lokale democratie. Wijkraden

meepraten, meedenken en meedoen. Dit kan gaan over hoe

hebben verschillende opvattingen over de invulling van hun rol.

de Haarlemmers benaderd willen worden bij besluiten die

De ene wijkraad ziet zich als belangenbehartiger van de wijk, de

de gemeente neemt of hoe we gezamenlijk de stad maken

andere wijkraad ziet zich meer ondersteuner en weer anderen

(initiatieven uit de stad). Daarom zijn in opdracht van wethouder

zien zich vooral als de ogen en oren in de wijk of als verbinder

Jur Botter, in de periode van 15 januari tot 13 februari jl.,

en bemiddelaar tussen bewoners en stadsbestuur.

gesprekken gevoerd in het teken van de “Nieuwe Democratie”.
Met als doel Haarlem een nog mooiere en fijnere plek te maken

In het eerste gesprek hebben de wijkraden vier rollen

om te wonen en te verblijven, met meer ruimte voor initiatieven

gedefinieerd en tijdens het tweede gesprek hebben de wijkraden

vanuit de stad.

aangegeven wat zij nodig hebben van de gemeente om deze

Veel bewoners hebben tijdens de “Maand van de Democratie”

rollen te kunnen vervullen. Het waren leerzame gesprekken,

een bijdrage geleverd. De gemeente heeft heel veel reacties

waarin wijkraden vooral hebben uitgesproken dat ze het

gekregen via verschillende activiteiten, social media en via de

waarderen op deze manier met elkaar in gesprek te zijn én dat

website.

ze deze gesprekken zeker vaker met elkaar willen voeren.

Veel Haarlemmers willen vaker meepraten, meedenken en
meedoen. In de komende tijd worden de ideeën en opmerkingen

De gemeente heeft inmiddels de aanbevelingen ontvangen

verwerkt en geanalyseerd.

van Stichting Stadsgesprekken namens de wijkraden. Deze
aanbevelingen worden, waar mogelijk, meegenomen in het

Wijkraden en de Nieuwe Democratie

actieprogramma Nieuwe Democratie dat voor de zomer aan de

Ook wijkraden hebben te maken met de veranderende

raad wordt aangeboden.

samenleving, waarbij wijkbewoners zich steeds vaker
organiseren op thema of per straat en niet altijd via de wijkraad.

Meer informatie kunt u vinden op www.nieuwedemocratie.nl of

Daarom zijn de wijkraden de afgelopen maanden onder leiding

via onze website www.wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl

Een volgende stap in de
ontwikkelvisie Orionzone

Op basis van de bewonersreacties op deze scenario’s, heeft
het projectteam één voorkeursvariant uitgewerkt voor de
ontwikkelvisie. Ook het ontwerp ontwikkelvisie is inmiddels
aan de wijkbewoners voorgelegd op 7 mei jl. Hierop kon tot

Samen met de bewoners van de omgeving Orionweg/

15 mei jl. gereageerd worden. Op 20 juni wordt de concept

Planetenlaan is de afgelopen maanden nagedacht en

ontwikkelvisie in de commissie Ontwikkeling besproken. En

gesproken over de spelregels waaraan toekomstige

van 26 augustus tot met 7 oktober is de inspraakperiode voor

bouwplannen in de buurt kunnen worden getoetst.

de burger.

Het traject heeft ruim 800 reacties opgeleverd, variërend

Kijk voor meer informatie op: www.haarlem.nl/orionzone

van ideeën over mobiliteit tot sportfaciliteiten in de
buurt. Vervolgens heeft het projectteam hard gewerkt
aan 2 scenario’s. Op dinsdag 12 februari 2019 werden de
scenario’s gepresenteerd in het Schoterhof. Vervolgens
zijn de scenario’s, in de vorm van tekeningen met een
toelichting in tekst, opgehangen in de bibliotheek Haarlem
Noord. Maandag 25 februari werd daar een afsluitende
inloopbijeenkomst georganiseerd.
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Maar ook:
•

Herstellen Batavierenplantsoen

•

Verdwenen verkeersplateau bij T-Splitsing Roerdompstraat/
Meeuwenstraat

Wijkschouw
In onze nieuwsbrief van februari jl. hebben wij u geïnformeerd dat
er dit jaar een wijkschouw gedaan gaat worden. We hebben uw
input hiervoor gevraagd.
Hierop zijn bijna 30 reacties binnengekomen. Wat fijn dat de
bewoners van deze wijken zo meedenken en helpen! Inmiddels
zijn alle reacties in kaart gebracht.

•

Opnieuw inplanten van het hoekje bij speeltuin D.V.S.

•

Te hoge verkeersdrempel bij Drususstraat/ Jan Gijzenkade

•

Zebrapad ter hoogte van bruggetje op Jan Gijzenkade

•

Verkeersspiegel bij Clovisstraat

•

Verdwenen verkeersplateau T-Splitsing Roerdompstraat/
Meeuwenstraat

•

Onderhoud groen/ verwijderen oude fietsen Eksterlaan

Er zijn ook onderwerpen die op de aangrenzende wijk betrekking
hebben. Over deze onderwerpen gaan we contact zoeken met de
desbetreffende wijkraden.

Een aantal onderwerpen werd meerdere keren aangegeven, zoals
•

De drempels op de Eksterlaan

Er is een werkgroepje aangesteld, van wijkbewoners en

•

De overlast van de duobakken en groenbakken

wijkraadsleden. Zij zullen samen met de betreffende personen

•

Het overhangende groen op de stoepen, waardoor

van de gemeente, politie, Spaarnelanden en de politiek de

voetgangers niet over de stoepen kunnen lopen

onderwerpen bespreken en ook ter plekke bekijken.

•

Voorsorteervak Jan Gijzenkade/ Spaarndamseweg

•

Te hard rijden op fietsstraat Vondelweg

We houden u op de hoogte van het vervolg.

MUZIKALE TALKSHOW ‘NIEUW

Onderwerpen waar we tot nu zoal aandacht aan hebben

IN NOORD’ELKE MAAND IN HET

bij de buren-festival, wijkverpleging in Noord, het

VERHALENHUIS EN OP DE RADIO

besteed met gasten, zijn: De Orionzone-plannen, Gluren
jongerencentrum, meer groen in de versteende Indischebuurt,
de netwerkbijeenkomsten in Noord, de nieuwe Turkse moskee,
leefbaarheids-steunpunt Cronje 1A, project Stop de Schulden,

In Haarlem-Noord is steeds meer gaande en ontstaan er

Behoud het Heksenbosje enz. Het is tevens een live-radio-

nieuwe dingen, nieuwe activiteiten en komen er nieuwe

uitzending van Haarlem 105 en dus thuis te beluisteren via FM

mensen wonen. We zijn dan ook het grootste stadsdeel

89,9 of via de website www.haarlem105.nl of via DAB+ digitale

van Haarlem en veelzijdig. Daarom is er sinds oktober 2018

radio. De talkshow is ook terug te luisteren via die website.

een leuke en informatieve maandelijkse talkshow op de

U kunt er ook gratis bij aanwezig zijn op de publieke tribune

1e maandagavond van de maand, die hier aandacht aan

en het programma meemaken en praten met de gasten. Een

besteedt. Deze talkshow vindt plaats In het bloeiende cultureel

maandag-avondje uit dichtbij! De volgende talkshows zijn:

centrum Het Verhalenhuis in de Van Egmondstraat 7, naast de

1 juli en 5 augustus. Steeds van 20-22 uur. Meer informatie

Immanuelkerk. Met Arno van der Vuurst van het Verhalenhuis

over de talkshow kunt u vinden op de website www.

en Marcel Smeenk van welzijnsorganisatie DOCK in Noord als

verhalenhuishaarlem.nl

de presentatoren. Elke maand zijn er interessante gasten uit

DOCK heeft een programmaoverzicht van haar activiteiten

Noord die geïnterviewd worden. Ook treedt er steeds muzikaal

in Haarlem Noord. De activiteiten die worden georganiseerd

talent uit Noord live op, mooi! Nieuws uit Noord komt voorbij

vinden plaats in wijkcentrum de Horizon, de Buurtwinkel

en er is ook een activiteitenagenda voor de komende maand

Marsmanplein en Cronje 1A.

met tips. Er gebeurt meer dan je denkt! Dit alles afgewisseld
met goede muziek natuurlijk.

Marcel Smeenk - welzijnsorganisatie DOCK Haarlem-Noord
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Feest: Koningin Emmaschool
Ook de wijkraad feliciteert de
bestaat 80 jaar!
Op 23 maart 2019 bestond de Koningin Emmaschool 80 jaar.
Dit was een mooie gelegenheid om een feest te geven waarbij
het schoolteam, leerlingen, ouders en buurt samengebracht
konden worden. In november 2018 is er een feestcommissie
samengesteld, waarin ouders en teamleden met de
voorbereidingen zijn begonnen. Eric Coolen werd benaderd
en hij was bereid om een mooie piëzografie (bepaalde
druktechniek) van de school te maken (www.ericcoolen.nl/
emmaschoolbestel/) en voor de leerlingen een boekje ter
herinnering aan dit feestelijke moment.
Op vrijdag 29 maart bracht Koningin Emma ons een bezoek
(zie krantenartikel). Er werd muziek gemaakt, taartjes gegeten
en een kleurwedstrijd gehouden.
Tegelijkertijd werd er gestart met beeldende vorming. De
leerlingen maakten samen met twee beeldend kunstenaars
(Bianca Jonker en Juliette Verhofstad) 9 beelden, die
betrekking hebben op het leven van Koningin Emma. Deze
beelden zijn op 4 april in diverse voortuinen in de wijk
tentoongesteld. De leerlingen liepen een route en kregen bij de
beelden steeds een korte opdracht. Dit was een groot succes!
Op vrijdag 5 april vond om 16.00 uur een vossenjacht plaats.
Bijna alle leerlingen en hun ouders waren aanwezig om de
vossen in de buurt op te zoeken. Inmiddels was de straat
afgesloten en werd een podium opgebouwd. Willem Verhoeven
(vader van twee leerlingen) trad als DJ op. Twee zangers en
een jonge zangeres (Shania, leerling van groep 4) zongen de
sterren van de hemel. Er waren spelletjes, er was iets te eten
en te drinken. Kortom, het was een geweldig feest.
Rond 22.00 uur was alles weer opgeruimd en kijken we heel
tevreden terug op een prachtige feestperiode.
Team Koningin Emmaschool

Koningin Emmaschool, die centraal in
hun wijk ligt, met hun 80 jarig bestaan!
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Wilt u een artikel plaatsen in de eerstvolgende Nieuwsbrief
van de wijkraad?
Lever uw kopij dan in vóór: 31 augustus 2019
U kunt dit doen door een e-mail bericht te sturen aan:
nieuwsbrief@wijkraaddietsveldvogelbuurt.nl
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