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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
NAJAAR 2017 

 
 

Voorwoord 

 

Dit is alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar en 

dat geeft aan dat de zomer erop zit en we 

langzamerhand een verkleuring van het 

bladerendek van de bomen gaan zien. Een redelijk 

droog en warm voorjaar werd gevolgd door de erg 

natte maanden juli en augustus met zelfs een 

najaarsstorm in september. 

 

Buiten hoor je nu nog de vogels kwetteren en wie 

herinnert zich nog het zwanenpaar dat enkele 

jaren geleden een nest bouwde vlak naast de 

Noord-Hollandhal. Het is niet duidelijk of het 

afstammelingen zijn van dit zwanenpaar, maar De 

Krim heeft nog nooit zoveel zwanen in haar 

wateren rond zien zwemmen. Afgelopen maanden 

werden er 16 geteld in De Delft. Prachtige witte 

volwassen en nog wat grijswitte jonge zwanen. Zij 

beschouwen De Delft als hun thuiswater.  

 

Met een bont gezelschap meerkoeten, futen en 

eenden geeft De Delft een levendig schouwspel 

aan natuurlijke bedrijvigheid. Ook loopt vaak op de 

oevers van De Delft een enkele reiger.  

 

Dit geeft aan dat het op De Krim voor iedereen 

goed wonen is. 

 

Pim Mulier woontoren 

 

Donderdag 7 september jl. kwam de door de 

Stichting bewonersvereniging De Krim Haarlem en 

het Mendel College aangespannen rechtszaak 

voor bij de voorzieningenrechter.  

Ondanks vragen van de tegenpartij over onze 

ontvankelijkheid, besloot de rechter dat we dat 

waren. 

 

De gemeente kon uitleggen dat de 

werkzaamheden die recent bij het kavel 

plaatsvonden te maken hadden met het ‘leidingen 

vrijmaken’ van het betreffende kavel nu dat 

verkocht is aan AMVEST. 

AMVEST op haar beurt meldde dat er voor de 

Kerst zeker geen echte bouwactiviteiten gaan 

plaatsvinden. De rechter gaf daarop aan binnen 

afzienbare tijd tot de rechtszaak over het beroep te 

komen. Na de schorsing werd dat maandag 

13 november 2017 om 15.00 uur in Haarlem, 

Simon de Vrieshof 1.  

Het werd erg gewaardeerd dat één wijkbewoonster 

aanwezig was tijdens de zitting maar moedigen 

eenieder aan aanwezig te zijn bij die erg 

belangrijke zitting op maandag 13 november a.s.  

 
Aanleg waterloop bij Hotel Kleverlaan 

 

De aanleg van de waterloop is nog niet zo 

gemakkelijk. Onder het fietspad door komt een 

duiker.  

 

 
Een aantal kruisende leidingen liggen behoorlijk in de weg.  

 
Bakkie in de Buurt  

 

DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven 

van anderen te verbeteren. Ieder mens heeft 

talenten om in te zetten voor zichzelf en voor 

anderen. Veel mensen zijn bereid om anderen te 

helpen en iedereen heeft soms hulp nodig. 

Medewerkers van DOCK ondersteunen mensen in 

het nemen van initiatieven. Zij leggen contacten 

tussen mensen en organisaties in de buurt en 

brengen mogelijkheden samen. Met positieve 

resultaten. 

 

Vanuit DOCK organiseren wij in samenwerking 

met het Sociaal Wijkteam een reeks Bakkie in de 

Buurt-momenten op verschillende locaties. Met 

een vrolijke bakfiets gaan we de wijken in, zodat 

wij met jou en jij met ons kunt kennismaken.  

 

Op dinsdag 15 augustus jl. stonden wij bij het 

Rijklof van Goensplein, een mooie, rustige en 

groene plek in jullie wijk. 
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Bakkie in de Buurt op het Rijklof van Goensplein 

 

Hoewel de dag regenachtig begon, heeft de zon 

ook zijn best gedaan en diverse nieuwsgierige 

buurtbewoners kwamen kennis maken. Onder het 

genot van een “bakkie” gingen de gesprekken over 

prettig wonen in de wijk; wat vind je het meest 

leuke en wat kan beter. Bijvoorbeeld, de 

buurtkinderen vertelden dat ze een speeltuin 

missen en aantal bewoners missen een 

supermarkt in de wijk.  

 

Naar aanleiding van de positieve reacties hebben 

wij besloten terug te komen naar De Krim. Hou je  

brievenbus in de gaten voor uitnodiging “Bakkie in 

de Buurt” en kom gezellig kennis met ons maken. 

 

Marcel Smeenk, Detty Tijtsma en Semra Karahan 

 

De Koffiecirkel 

 

Op woensdag 6 september jl. zijn wij weer gestart 

met de koffiecirkel en wij zijn blij met veel 

enthousiaste nieuwe bezoekers. De data voor de 

komende maanden zijn: 

 

Dinsdag 3 oktober 2017, 11.00 uur 

Woensdag 8 november 2017, 11.00 uur 

Dinsdag 12 december 2017, 11.00 uur 

 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Arian Vuijk  06-39893 741 

Rob van Looveren  06-24780 466 

 

Week van de wijk 

 

Het was een eenmalige actie in het kader van de 

Week van de wijk, waarin in alle vijf stadsdelen van 

Haarlem door de gemeente gesprekken werden 

aangeknoopt met bewoners. In deze gesprekken 

konden zij zeggen welke ontwikkelingen zij in vijf 

jaar op hun wensenlijstje hebben. Een en ander 

wordt gevoegd bij het gebiedsprogramma waarin 

voor de komende bestuursperiode wordt 

beschreven welke onderwerpen, activiteiten, 

programma’s etc. in de stadsdelen aan de orde 

komen.  

Zij hadden op die ene zaterdag (8 juli jl.) 

halteplaatsen aan het Julianapark, bij het 

Marsmanplein en in de Kweektuin. Helaas was de 

daarvoor geplande SRV-wagen wegens 

mankementen niet beschikbaar, maar ze hebben 

met een ander busje en een groot “Haarlem”-

spandoek veel aanloop gehad. Opmerkelijk was 

dat bijna alle bewoners die ze spraken heel erg 

tevreden zijn met hun woon- en leefomgeving. 

 

De Krim helpt elkaar 

 

Voor wie is KRIM HELPT ELKAAR? 

Voor iedereen met een vraag of aanbod.  

 

De KRIM HELPT ELKAAR is de buurtmarktplaats 

voor en door bewoners van De Krim, waar vraag 

en aanbod elkaar kunnen vinden. Het gaat om 

diensten die we als bewoners voor elkaar kunnen 

doen. Dit kan van alles zijn: koken, boodschappen 

doen, begeleiding naar de dokter, een klus in huis 

of tuin. Iedereen heeft wel eens een vraag en ook 

iets te bieden. Het is niet "voor wat hoort wat". Af 

en toe een handje helpen; gewoon wanneer het u 

uitkomt.  

 

Ook is er een leenmogelijkheid van gereedschap/ 

materiaal dat je zelden gebruikt en in het gebruik 

wel erg handig zijn. Denk aan een elektrische 

heggenschaar, cirkelzaag, lange ladder. 

  

Aanmelden van vraag en aanbod kan via:  

 

Jaap van Deursen 

De Carpentierlaan 1 

06-11321 471 

krimhelptelkaar@gmail.com  

 

Afgelopen periode zijn o.a. de volgende zaken op 

deze manier gedaan: 

Hekje maken, boodschappen doen, wegbrengen 

naar doktersbezoek en stopcontact repareren.  

 

Aanbod: Elektrische heggenschaar en een zeer 

lange ladder. 

 

Zomerbarbecue 

 

Het door de Meisjes van de Krim georganiseerde 

zomerfeest was weer een groot succes. Steeds 

meer bewoners en hun kinderen en kleinkinderen 

weten de feesttent te vinden en schuiven aan voor 

een hapje en een drankje. Kinderen ontdekken het 

springkussen en spelen spelletjes. Ook dit jaar 

was het genieten van een gezellige sfeer en 

werden nieuwe contacten gelegd tussen bewoners 

die hier al decennia wonen en nieuwe bewoners 
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die ontdekken wat een prettig woon- en leefklimaat 

er heerst op ons Eiland. 

 

 
Tientallen wijkbewoners op het zomerfeest van 2017 

 

Kerst op De Krim 

 

Het is inmiddels een traditie geworden om vlak 

voor de feestdagen een gezellig samenzijn voor 

alle bewoners uit de buurt te organiseren. Kerst op 

De Krim is dit jaar op zondag 10 december 2017 

van 15.00 – 18.00 uur op het Rijcklof van 

Goensplein. Wij hopen dat ook dan weer veel 

bewoners aanwezig zullen zijn.  

 

Website 

 

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het 

aanpassen van de website. Helaas duren deze 

langer dan gepland. Naar verwachting zal de 

website voor het eind van het jaar weer helemaal 

up to date zijn. 

 

Werkgroep Verkeer 

 

De werkgroep Verkeer (Stef Pessel, Jelmer Jager 

en Frank Tegel) is bezig met het opzetten van een 

plan van aanpak. Het ligt in de bedoeling om de 

bewoners te benaderen om de verkeersproblemen 

in de wijk in beeld te brengen. Uw medewerking 

zal daarvoor op prijs worden gesteld. 

 

Werkgroepen 

 

Als er nog wijkbewoners zijn die zich voor de wijk 

willen inzetten, dan horen wij dat graag.  

 

Naast de werkgroep Verkeer is er nog ruimte voor 

diverse werkgroepen, bijvoorbeeld Groen, Sociaal 

en Energie. 

 

Aanmelden kan via het secretariaat van de 

wijkraad: wijkraad.dekrim@gmail.com  

 

 

 

 

 

Gezocht 

 

Maandag 21 augustus jl. heb ik na mijn vakantie 

mijn tent uitgelegd op het veldje bij het Rijklof van 

Goensplein. 

 

Bij het weer naar binnen halen ben ik een zakje 

haringen vergeten mee te nemen. 

De inhoud: veel rode lichte haringen en wat 

overige zilveren haringen. 

 

Heeft iemand die toevallig gevonden en 

meegenomen? 

U kunt mij contacteren op: 06-49108 481 of 

jorick24@hotmail.com 

 

Alvast bedankt! 
 
 

(advertentie) 

 
 
 

(advertentie) 
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(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)  

 
 
Extra nummers: 
*Algemeen alarmnummer:  112 
*Politie/wijkagent Kathmann:  0900-8844   
*Spaarnelanden/grof vuil:  023-7517 200  
 
*Nationaal Storingsnummer gas/stroom:  0800-9009  
*Stortingsnummer PWN:    0800-0232 355  

 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

 
(advertentie) 

 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend  

van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 – 5251506 

 
Wijkraad de Krim 

 Secretariaat:        wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-10113 936 
 
*Gemeente Haarlem:   14023  
 Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 
TOETS 1 —  Als u iets wilt melden over uw leefomgeving of openbare 
                    ruimte  
TOETS 2 —  Voor het maken van een afspraak  
TOETS 3 —  Voor contact met handhaving  
TOETS 4 —  Voor contact met de afdeling sociale zaken  
TOETS 9 —  Voor alle overige onderwerpen  

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dekrimhaarlem.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com

