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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

Herfst 2013
Voorwoord 
Een paar weken geleden kwam een bevriend 
echtpaar uit de wijk bij mij eten. Het was een 
prachtige avond, dus dat werd lekker buiten 
zitten (op mijn bejaarde kunststof tuinstoelen 
over the top en dat is best heel erg anno nu). 
Oh, wat was ik vorig jaar vast van plan om mijn 
hele tuinmeubilair in 2013 te gaan vervangen! 
Om te beginnen zette ik in november mijn 
afzichtelijke plastic tuintafel bij het grofvuil. 
Echter, de aanschaf van iets nieuws was er 
deze zomer niet van gekomen. De huidige 
trend sprak mij niet aan. Geen nood, want, ik 
had immers nog mijn oude tuinstoelen.  
Stom van me om die tuintafel al vast te 
dumpen. Om toch buiten te kunnen eten had ik 
een oud tafeltje de tuin in gesleept, er een 
geborduurd tafelkleed over heen gespreid, 
bloemetje er op en het geheel zag er best leuk 
uit, vond ik. Daar dachten mijn vrienden anders 
over. Ze reageerden in de trant van ‘zo, leuk 
oud tafeltje, mooi kleedje, haha’ en kwamen 
direct met suggesties. Ze adviseerden mij vol 
elan een kunststof pitrieten buiten bankstel met 
vochtbestendige trendy kussens en een tafel. 
Ik moest de reclamefolders maar in de gaten 
houden. Leuk voor volgend jaar. Zij hadden 
sinds kort ook een up to date pitrieten buiten 
loungebank. Geweldig vonden ze het en lekker 
dat hij zat. Het was mijn smaak niet, zei ik. 
Veel te kolossaal en waar laat je het allemaal 
in de winter? Gewoon buiten laten staan en 
afdekken met speciale hoezen, kon makkelijk. 
Het begon buiten fris te worden. Mijn vrienden 
vroegen om een vuurkorf. Nee, ik had ook 
geen vuurkorf, ook geen buitenkeuken, geen 
steigerhouten bloembakken, geen BBQ, maar 
binnen wel een open haard. Kijk, en die 
hadden zij nou weer net niet. Ach, wat maakt 
het allemaal uit. We hebben een dak boven 
ons hoofd en we wonen ook nog eens in de 
mooiste wijk van Haarlem. Daar waren we het 
unaniem over eens, We dronken er binnen bij 
de open haard een glas op. We werden warm. 
Toen mijn vrienden na een lange nazit op het 
punt stonden om te vertrekken, kwamen ze 
met een bekentenis. Ze hadden de pitrieten 
tuinmeubels voor hun trouwdag van hun 
kinderen cadeau gekregen. Het was enorm 
wennen geweest. Inderdaad veel te groot en 
ze zaten ook niet lekker. Ook niet bepaald hun 
smaak, maar zo lief bedoeld. Nooit over 
praten. Tuurlijk niet. We schoten in de lach, 
namen nog een borrel en toastten op de 
pitrieten tuinmeubels die zij hadden en ik niet.  
                                              (Tineke Dijkstra)                                        

 
Bewoners de Krim op het midzomerfeest. 
Het afgelopen voorjaar besloot wijkraad de 
Krim geen buurtfeest te organiseren tijdens de 
Nationale Burendag in september, maar 
eerder. Op 22 juni werd het Midzomerfeest 
geboren en wijkraadslid Manuela van der 
Heide bood zich aan, net als bij Kerst op de 
Krim, om de organisatie op zich nemen. 
Samen met wijkbewoners Marlies Riezebos en 
Monica Pecak werd dit evenement een groot 
succes waar ongeveer 85 bewoners op af 
kwamen.  
 
Verslag Manuela van der Heide: 
Het idee was om op 22 juni een bijeenkomst te 
organiseren om elkaar weer eens op een 
gezellige manier te spreken en nieuwe 
bewoners te leren kennen. 
De locatie aan het Rijklof van Goensplein werd 
voor dit feest mooi versierd. Er werden tenten 
opgebouwd. Uitgeklapte tafels werden met 
tafelkleden bedekt, waardoor het geheel een 
huiselijke sfeer uitstraalde. Dit alles werd 
mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers, die 
op die middag en avond heel veel werk 
hebben verzet.  
De BBQ’S stonden klaar en de bewoners 
zorgden volgens afspraak voor hun eigen eten 
en drinken. Toch bleek, dat een groot aantal 
mensen prachtig opgemaakte schalen met 
salades meebrachten, waar iedereen van kon 
genieten. Marlies Biezebos van “Eten van 
Marlies” was een van hen. Erg sympathiek. 
Tijdens dit gezellig samenzijn leerden nieuwe 
mensen elkaar kennen. Een nieuwe bewoner 
en kersverse vader kwam trakteren, omdat zijn 
vrouw zojuist van een zoon was bevallen. 
Het weer was wisselvallig. Er waren zelfs fikse 
buien, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Veel bewoners gingen na zo’n heftige regenbui 
naar huis om droge kleren aan te trekken en 
kwamen daarna terug om verder te borrelen 
en, toen de zon weer scheen, zelfs te swingen 
op live muziek. Al met al was het een geslaagd 
feest. 



                                             WWW.DEKRIMHAARLEM.NL  

                                              WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

 

Ik bedank alle vrijwilligers, die geholpen 
hebben bij de planning, de opbouw en het 
opruimen, Eric van de Ouder Raad 
Bornwaterschool, voor het uitlenen van de 
tenten, Algemeen Directeur van het 
Internationaal Danstheater Sophie Lambo voor 
haar literaire bijdrage, Marlies en Monica voor 
de gezellige samenwerking, Jan en Mark van 
der Heide voor de live muziek en tot slot 
natuurlijk de Gemeente Haarlem voor het 
verstrekken van financiële ondersteuning 
waardoor het feest mogelijk gemaakt kon 
worden. 
 
Wijkraad de Krim kijkt terug op een mooi 
evenement en zij bedankt op haar beurt 
wijkraadslid Manuela van der Heide voor haar 
inzet. 
Manuela moe? Welnee, ze is al weer bezig 
met de voorbereidingen voor Kerst op de Krim, 
wederom in samenwerking met Marlies en 
Monica en Annetje. Fantastisch, toch? 
Dit evenement zal op zondag 15 december 
plaatsvinden. 
Schrijf het vast op in uw agenda.  

I  
Salades van Marlies.       Gedekte tafels. 
 
Buren helpen elkaar 
Het bewonersinitiatief van Jaap van Deursen 
komt schoorvoetend van de grond. Ook al 
heeft hij nog niet veel reacties gekregen op zijn 
oproep aan bewoners zich vrijblijvend aan te 
melden voor het aanbieden van een klus of 
een verzoek daartoe te doen, toch houdt Jaap 
de moed er in, “Het is een kwestie van tijd”, 
schreef hij in zijn mail naar de wijkraad. Hij zal 
daar eigenlijk wel eens gelijk in kunnen krijgen. 
Waarom bij hem als wijkbewoner niet een 
hogedrukspuit aanbieden om uit te lenen, of je 
elektrische schroevendraaier of ander 
praktisch gereedschap dat je maar een enkele 
keer gebruikt. Maar ook het verhelpen van een 
klemmende deur, het vervangen van kapotte 
lampen, problemen met de computer of het 
aanbod en vraag naar oppas. Het is de 
bedoeling van Jaap als initiator alle aanbod en 
verzoeken vanuit de wijk te verzamelen, zodat 
men als bewoner bij hem terecht kan. 

Het zal wat tijd kosten, maar na verloop van 
tijd zal er bij hem een vergaarbak ontstaan 
waar iedereen uit de buurt uit kan putten. Dit 
kan alleen als men iets bij hem aanlevert.  
Bewoners, sta op en bied uw diensten aan.  
 
Een leuk voorbeeld. 
Een wijkbewoner kan en mag na een 
oogoperatie haar tuin niet verzorgen. Een 
buurtbewoner schoot te hulp en heeft zowel 
haar voor- als achtertuin flink gesnoeid. Dit 
geheel op vrijwillige basis. 

 
Buurtbewoners, ondersteun het initiatief van 
Jaap van Deursen en geef a.u.b. uw diensten 
aan hem door. Zo kan de Krim elkaar helpen. 
Contact:  
Jaap van Deursen, de Carpentierlaan 1 
023-8795637, krimhelptelkaar@gmail.com 

Onkruidbestrijding Zoals u in het Haarlems 
Dagblad en in de weekbladen heeft kunnen 
lezen, wordt er door de gemeente Haarlem 
een beroep op haar bewoners gedaan om mee 
te helpen aan onkruidbestrijding in de eigen 
woonomgeving. Tot en met vorig jaar werd 
onkruid met chemische middelen bestreden. 
Wetenschappelijk onderzoek toonde echter 
aan, dat deze methode mogelijk negatieve 
effecten kan hebben op de gezondheid van 
mensen en het milieu. 
Daardoor besloot de gemeente dit jaar om het 
onkruid in de stad machinaal en handmatig te 
bestrijden door het inzetten van 
borstelmachines en machines die werken met 
hete lucht en heet water. Al die stoom ziet er 
dus veel onheilspellender uit dan het in 
werkelijkheid is.  
 

 

mailto:krimhelptelkaar@gmail.com


                                             WWW.DEKRIMHAARLEM.NL  

                                              WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

 

Als gevolg van de afschaffing van chemische 
onkruidbestrijding, kan er op een aantal 
plekken meer onkruid staan dan voorheen het 
geval was. Het milieuvriendelijke alternatief is 
duurder en er is onvoldoende geld om deze 
methode overal in de stad intensief uit te 
voeren. Vandaar het verzoek van de gemeente 
om het onkruid in de eigen woonomgeving met 
elkaar te verwijderen. Leuk om daar samen 
voor te zorgen! 
 
30 km/uur in de wijk? 
Tien jaar geleden, in maart 2003, heeft de 
gemeente Haarlem haar Verkeers- en  
Vervoersplan gelanceerd, het uitgangspunt 
van de verkeersveiligheidsnota. Doelstellingen 
zijn het aantal verkeersdoden en 
ziekenhuisgewonden conform de landelijke 
norm te verminderen. Hierin past het verder 
instellen van 30 km/zones in de stad, te 
beginnen met prioriteitsgebieden. In de 
binnenstad is dit gelukt en de gemeente wenst 
met de haar beschikbare beperkte financiële 
middelen ook de gebieden die lager op de 
prioriteitenlijst staan aan te pakken. 
De wijkraad heeft in de notulen van de 
afgelopen jaarvergadering en tijdens het 
maandelijks overleg in juni 2013 melding 
gemaakt van haar initiatief om proactief met de 
gemeente in overleg te treden om introductie 
van de 30 km/uur regulering integraal op de 
Krim in te stellen. 
De wijkraad denkt aan een sobere inrichting 
met slechts een klein aantal drempels. Deze 
kunnen op plaatsen komen waar ze een 
belangrijke secundaire functie vervullen. Een 
voorbeeld hiervan zou kunnen zijn aan de 
noordingang van de wijk ter hoogte van het 
Mendel College. Tegelijk kan er dan nog eens 
goed naar de verkeerssituatie op die plaats 
worden gekeken. 
De Krim zou gezien haar ligging de eerste wijk 
in Haarlem kunnen worden, waar overal het 30 
km/uur gebod van kracht zou kunnen zijn. Een 
streven waar de wijk trots op zou moeten zijn 
en wat de duurzaam veilige inrichting van de 
wijk ten goede zou komen. 
Mochten er ideeën bij u leven over het 
inrichten van het 30 km/uur gebod op de Krim, 
dan kunt u dat laten weten aan de wijkraad die 
het overleg met de gemeente in het laatste 
kwartaal van dit jaar wil afronden. 
 

Opgelet! 
Zondag 15 december 

 

Kerst op De Krim 
 

Uitnodiging volgt 

                             (ingezonden brief) 

In de wijk is een aantal bewoners dat het niet nodig 
vindt dat er 30 km/uur zone komt met 
verkeersdrempels. Tenslotte rijdt hier in de wijk 
voornamelijk bestemmingsverkeer. Als de bewoners 
zich aan een gematigde snelheid  houden, zijn er dus 
geen drempels nodig. 
 
Een verkeersdrempel werkt veelal averechts. Je moet 
eerst afremmen om de drempel te nemen, vervolgens 
wordt er na de drempel juist harder gereden. Daardoor 
is het ook nog eens milieuonvriendelijk en over de 
slijtage van de auto zullen we het maar niet hebben.  
 
Storender is het feit dat er bewoners in de wijk op de 
kruising Lodewijk van Deijssellaan/Cornelis van der 
Lijnlaan bij de vluchtheuvel met hun auto tegen het 
verkeer inrijden of de vluchtheuvel aan de verkeerde 
kant nemen.  
 
Een ingestelde 30km/uur zone lijkt misschien een 
uitkomst, maar zal niet werken als er geen 
mentaliteitsverandering van de weggebruikers 
plaatsvindt. Dat ligt dus voor het grootste deel bij de 
bewoners van de wijk zelf. 
                                               Namens enkele bewoners. 

 
Alarmnummers 

 Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112 

Politie Kennemerland (geen spoed)  0900-8844  

Brandweer en ambulance (geen spoed)      023-5159550 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 

Dierenambulance (spoed)  023-533433 

Dierenbescherming Haarlem alarm 023-5246899 

 
023-5491400 

  Meldpunten en klachtenbureaus 
 Meldpunt Leefomgeving     023- 511 51 15 

Schiphol-Cros info      020- 601 55 55 

Afvalinzameling- Spaarnelanden N.V. 0900 8477 

Ongediertebestrijding 0900 8477 

  Storingsnummer 
 

 NUON(Elektriciteit, gas,kabel) 0800 9009   

PWN (water) 0800 2025 
 
Wijkraad de Krim 

 Website:                 www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

Tijdelijk postadres: Lod. Van Deijssellaan 224 

                               2024 AC Haarlem 

  

                                     (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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


