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           NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                                   ZOMER 2013 
Voorwoord 
“Even een bedankje, Jack. Wat was het een 
gezellige avond bij jou en wat had je heerlijk 
gekookt. Je bent me er een. Leuk! Waar ik 
vooral van genoten heb, zijn jouw opbeurende 
woorden. Je voelt inmiddels goed aan waar ik 
af en toe tegenaan loop en je hebt aan een 
half woord genoeg. Echt fantastisch om met 
jou over alle ins and outs te kunnen filosoferen. 
Ik kan veel van je leren. Waar ik vooral iets van 
opgestoken heb, was jouw gehamer op 
professionaliteit.  
Ach, weet je Jack, gaan vrijwilligerswerk en 
professionaliteit wel samen? Ik laat mij niet 
gemakkelijk van de wijs brengen en ga een 
stevige discussie niet uit de weg. Maar zo’n 
instelling lukt alleen als je het naar je zin hebt. 
Als je als vrijwilliger niet meer gemotiveerd 
bent, houdt het op. Je sputterde en riep dat ik 
juist uiterst gemotiveerd was. De voorbeelden 
die ik jou noemde om het bijltje er bij neer te 
gooien, wuifde je van tafel. Ben je gek, je vindt 
het leuk, dus ga nou maar gewoon lekker door 
met dit baantje. Natuurlijk is niet iedereen het 
altijd met je eens, that’s all-in the game. Blijf 
vooral authentiek net als de Koning, zei je 
schertsend. Je hebt mij die avond uitgelegd 
hoe het krachtenspel bij tegenstrijdige 
belangen in zijn werk gaat. Heel belangrijk 
noemde je een peiling vooraf bij het nemen 
van een besluit. Dan weet je hoe men ergens 
over denkt en gelden de meeste stemmen. Dit 
schept helderheid. Neem een voorbeeld aan 
de politiek. Ik zag je knipoog.  
We hebben daarna nog een stevige borrel 
genomen. Toen je helemaal groen zag van de 
wodka, kwam je met hilarische adviezen. Je 
zei dat het overigens niet zover mocht komen 
dat er doden zouden vallen, maar ik mocht van 
jou wel maatregelen nemen waarvan ik de 
consequenties niet zou kunnen overzien. Het 
leven is risico nemen, zei je. Soms moet je 
handelen, anders kan iets gaan zweren. De 
hooivorken staan weer in de kast. Blijf 
professioneel, beloofd? Wat was jij toen 
dronken, Jack!  
Soms ontstaat er zomaar een kift, zei ik 
nuchter, en winden mensen zich op. Het was 
lastig manoeuvreren. Ik heb verwijten 
gekregen, ook op het persoonlijke vlak. Maar ik 
kan mijn gevoeligheid in wat er hier leeft bij jou 
goed kwijt. Private spindoctor, ik ga dapper 
door en neem al jouw woorden ter harte. 
Beloofd, Jack! Zie je gauw weer.  Thnx voor de 
leuke avond! Ciao!”.                                  

                                          (Tineke Dijkstra) 

 

 
Drie jonge iepjes aan de kop Van Deijssellaan 
 
Wijkgesprek 
Op woensdag 5 juni vond het eerste 
wijkgesprek plaats met gebiedsbeheerder 
Haarlem-Noord Menno Evers, opvolger van 
Michel de Graaf. Menno is vanaf 1 mei jl. het 
nieuwe aanspreekpunt vanuit de gemeente 
voor wijkraad de Krim.  
Om de eerste kennismaking met Menno niet 
alleen aan de hand van een plattegrond te 
laten plaatsvinden, hadden wijkraadsleden 
Ronny Visser en Ton Pols hem voor dit 
gesprek uitgenodigd voor een ontmoeting op 
de Krim, die gepaard ging met een rondleiding 
over het eiland. Tijdens de wandeling door de 
buurt zijn de volgende onderwerpen 
behandeld. Te beginnen aan de noordkant. 
 
-De onveilige kruising Orionbrug/Laurens 
Reaellaan/Pim Mulierlaan is door de wijkraad 
bij Menno onder de aandacht gebracht. Er is 
besloten om er in een later stadium op terug te 
komen, mede met het oog op de 
ontwikkelingen van het stuk braakliggend 
grond.  
-De bebouwing op het braakliggend terrein bij 
de entree van het Pim Mulier Sportpark heeft 
nog geen definitieve bestemming. Menno zal 
er voor zorgen, dat de wijkraad in contact 
wordt gebracht met de verantwoordelijken die 
over de oorspronkelijke en toekomstige 
ontwikkelingen van de bouwplannen gaan. 
-Op zeer korte termijn zal de wijkraad door 
Michael Struis worden benaderd om samen 
met wijkraad Sinnevelt de mogelijkheden ten 
aanzien van het parkeren tijdens de Haarlem 
Honkbal Week in 2014 nader te bespreken. 
Wijkraad de Krim zal haar uiterste best doen 
om het verkeersplan uit 2012 in 2014 door te 
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laten gaan, waardoor er een vergelijkbare 
situatie als destijds zal zijn.  
-Menno Evers zal het contact met de heer Van 
Rijn voortzetten om tot een verbetering van het 
plantsoen aan het Rijklof van Goensplein te 
komen, waarbij het bomenbestand nader 
bekeken zal worden. De heer Van Rijn heeft 
met de vorige gebiedsbeheerder besproken 
dat in het najaar nieuwe bomen geplant gaan 
worden. Ook zal er bekeken worden of het 
grasveld een opknapbeurt kan krijgen door het 
te egaliseren.  
-Het braakliggend stukje grond aan de groene 
overloop bij de parkeerplaats Kennemer 
Sportcenter zal op advies van de wijkraad door 
Menno met de afdeling Groenbeheer van de 
gemeente onder de loep genomen worden met 
mogelijke suggesties voor invulling daarvan. 
(NB: dit gaat niet over het groene overloopveld 
waar af en toe ook geparkeerd mag worden, 
maar vlak achter de basket).  
-De wijkraad zal de afdeling ‘verlening 
vergunningen’ bij de gemeente benaderen en 
een verzoek doen om standaard te laten 
opnemen dat afbreken en opbouwen bij 
evenementen in de sporthal tot 23 uur en niet 
voor 7 uur mag plaatsvinden om 
geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. 
-Heet hangijzer blijft de Stuyvesant-tunnel. De 
gemeente zal de klachten vanuit de wijkraad 
en haar bewoners voor de zoveelste keer 
doorspelen aan de Provincie Noord-Holland. 
Menno Evers doet een oproep aan alle 
bewoners van de wijk om suggesties voor het 
toegankelijk maken van het tunneltje voor 
scootmobiels, kinderwagens, kinderbakfietsen 
via de wijkraad kenbaar te maken. Reacties 
zijn welkom op:  wijkraad.dekrim@gmail.com 
 

 
Kastanjebomen trots in bloei. 

 
 

 
-De zieke kastanjes langs de Lodewijk van 
Deijssellaan zijn een groot probleem. Aan de 
afdeling Groenbeheer zal worden doorgegeven 
dat inmiddels zeker 6 kastanjebomen ofwel al 
gerooid zijn, dan wel wegens ziekte gerooid 
moeten worden. Zodra het mogelijk is, zal 
herbeplanting plaatsvinden. Dat kan na de kap 
soms wel anderhalf jaar duren. De grond 
rondom de zieke kastanjes moet namelijk eerst 
weer helemaal gezond zijn. 
-De narcissenstrook in het plantsoen aan de 
Lodewijk van Deijssellaan is op sterven na 
dood. Deze strook heeft meer dan tien jaar 
gebloeid, dit tot volle tevredenheid van de 
bewoners uit de wijk. De bollen zijn op en er 
zal in de volgende jaren nauwelijks nog van 
genoten kunnen worden. Menno zal advies 
vragen bij de afdeling Groenbeheer over hoe 
dit euvel het beste aangepakt kan worden. 
 

 
Moge deze foto voor zich spreken.    

                                          . 

-De wijkraad is door bewoners benaderd met 
de opmerking dat er op de drie doorgaande 
lanen in de wijk (Laurens Reaellaan, Van 
Riebeecklaan, Lodewijk van Deijssellaan) veel 
te hard wordt gereden. Het liefst willen de 
bewoners hier een dertig kilometerzone van 
maken. Menno raadde de wijkraad aan contact 
te zoeken met ‘Veilig Verkeer Nederland’ en 
zich door dit medium te laten adviseren. 
 
Het volgende wijkgesprek is op 25 september. 
Voor die tijd zal er waarschijnlijk weinig over de 
uitkomsten van deze ontmoeting met 
gebiedsbeheerder Menno Evers aan 
nieuwswaarde zijn. Mocht dit wel het geval 
zijn, dan wordt dit in de Nieuwsbrief van 21 
september vermeld en anders later in die van  
21 december. 

Voor het laatste nieuws  kijk op de 
website: www.dekrimhaarlem.nl 
FB de Krim of word volger via Twitter. 
Reacties, ingezonden brieven sturen 
naar: wijkraad.dekrim@gmail.com 

mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Midzomer op de Krim 22 juni 
Het gemeenschappelijk vieren van het 
zomerzonnewendefeest is traditioneel bedoeld 
om de onderlinge banden te verstevigen. De 
wortels van deze viering komen voort uit 
Keltische en Germaanse tradities. In 
Scandinavië is midzomer een van de 
belangrijkste feestdagen van het jaar en dit 
gaat gepaard met grote vuren en 
verkleedpartijen. 
Ook voor wijkraad de Krim is de langste dag 
van het jaar een aanleiding om voor bewoners 
een gezellige bijeenkomst te organiseren. 
Monika, Marlies en Manu zijn al in het voorjaar 
begonnen met de voorbereidingen. De 
gemeente Haarlem subsidieert het evenement, 
waardoor het mogelijk was om tafels, banken 
en stoelen te huren. Marlies (Eten van Marlies) 
neemt salades mee. Verder zorgt de 
organisatie voor water en brood. Er staan 
BBQ’s klaar om de door iedereen 
meegenomen vlees- of visproducten te grillen. 
Twee muzikanten zorgen voor live muziek.  
Iedereen is welkom op de midzomer BRING 
YOUR OWN party, ook als je alleen voor een 
babbel en een borrel komt.(Wel zelf 
meenemen)  

 
Ingezonden brief 

Zit u omhoog met kleine praktische vragen of 
klusjes, die u bijvoorbeeld door lichamelijk ongemak 
niet zelf kunt doen of heeft u behoefte aan wat 
gezelschap, dan kunt u gebruik maken van het 
project: Krim helpt elkaar.  
Praktische vragen/klusjes kunnen bijvoorbeeld zijn: 
het verhelpen van een klemmende deur, lampje 
ophangen, probleem met de computer, oppas enz.  
Door elkaar te helpen leren we elkaar beter kennen 
en maak je gemakkelijker een praatje met iemand.  
Elkaar helpen kan veel voldoening geven.  
 
-U kunt zich vrijblijvend aanmelden en u bepaalt zelf 
of u een wijkbewoner met een klus gaat helpen.  
-U kunt een verzoek doen voor een specifieke klus. 
Als wederdienst kunt u een appeltaart bakken, de 
tuin aanharken enz.  
Contact: Jaap van Deursen, de Carpentierlaan 1 
023-8795637           krimhelptelkaar@gmail.c 
                                                      

 

 
Foto van weleer: in de verte het kippenbruggetje  (1958) 

 

Oude foto’s 
Wijkraad de Krim is op zoek naar oude foto’s 
van de wijk om op de website te plaatsen. 
Heeft u nog leuke, oude kiekjes van het eiland 
in de kast liggen, laat het de wijkraad a.u.b. 
weten, dan komt een van de leden deze 
ophalen om in te scannen, waarna de foto 
weer keurig netjes bij u thuis wordt 
teruggebracht.   
Wat zag het gazonnetje langs de Lodewijk van 
Deijssellaan er vroeger mooi groen en egaal 
uit in vergelijking met nu. W.as de Delft nog 
breed. Rustiek plaatje, maar tijden veranderen. 
 

Wijkraadvergadering 
Elke tweede dinsdag van de maand 
(wijzigingen voorbehouden) vergadert wijkraad 
de Krim bij een van de leden thuis. Het is een 
openbare bijeenkomst waar alle bewoners van 
harte welkom zijn.  Belangstellenden worden 
verzocht zich van te voren aan te melden bij 
het secretariaat. Eerstkomende vergadering: 
20 augustus. 
Per email: wijkraad.dekrim@gmail.com 
Telefonisch: 06-45057025.  
Zo kunt u meepraten en meedenken over alle 
zaken die uw wijk betreffen. Uw mening wordt 
van harte op prijs gesteld. Wees welkom! 
Gewoon doen! 
Misschien vindt u het wel zo leuk, dat u 
spontaan beslist zich bij de wijkraad aan te 
sluiten.  
 

(advertentie) 
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(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             
(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl                                            

 
advertentie) 

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 / 06-51419669 

 

www.autorijschoolbrijder.nl 
 
 
 
 
 

 
 
 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

              IS UW TUIN TOE AAN 

     EEN METAMORFOSE? 
 

                        Inspirerende en creatieve                     

       ideeën voor elk budget. 

 

Jolanda Sijl Tuinontwerp- en advies 

www.jolandasijltuinontwerp.nl ● 0623713263 

 
 

Nu extra aantrekkelijk i.v.m. het verlaagde BTW tarief 

van 6% voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin 

 
                                    

     (advertentie) 
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