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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Najaar 2018 

 

DE KRIM BEVRIJD 
 
 

 

Foto opgedoken bij een oudere bewoner uit de wijk. 

We schrijven 1945. Nederland is bevrijd en zo ook de Krim. De wijk ligt verscholen achter de door 
de bezetters opgerichte wal om invallen vanuit Bloemendaal te kunnen stoppen bij de Delft. 
Bovenstaande foto is gemaakt ter hoogte van de Stuyvesantbrug. Zo te zien op een frisse meidag. 

In de wijk wonen enkele tientallen mensen die zich die tijd nog levendig zullen herinneren. Wellicht 
is er iemand die een persoon op de foto weet te herkennen? Kijkend naar de blonde meisjes lijken 
die op de foto rond de 5-6 jaar oud en zouden ze nu eind zeventig zijn. Heeft u een idee, laat het 
ons weten en we zullen pogen met aangeleverde puzzelstukjes te komen tot invulling van alle 
namen van de acht mensen op de foto. Uiteraard met toestemming van betrokkenen zullen we er 
in een volgende nieuwsbrief op terugkomen. 

Ook dik zeventig jaar na de bevrijding blijft de Krim een aantrekkelijke buurt, verstoken van 
voorzieningen, maar met een saamhorigheid die prijzenswaardig is. Het zomerfeest van afgelopen 
juli, met deelname van jong en oud, was weer gezellig en goed georganiseerd. Niets dan lof. 

Hoewel in bepaalde straten de klinkers uit het gelid sprongen vanwege de droogte, heeft de wijk 
die uitdaging overleefd. Op naar een mooie en rustige herfst, waarin de kleuren zullen 
versomberen tot de bladeren vallen. In gedachten echter worden de eerste voorbereidingen voor 
een vrolijk Kerstfeest in de wijk alweer gemaakt….   

(Hans Pos, voorzitter) 
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Het uitje naar de Krim - Hoenderloo 
6 september was het zover. Een achttal Krimmers 
vertrok met een gehuurd busje voor een dagje uit 
naar Hoenderloo. De gemeente Haarlem had 
subsidie verleend en het door de wijkraad 
opgestelde programma werd uitgerold. 
Ieder van de deelnemers werd rond half tien thuis 
opgehaald en er was ruimte in het busje om 
rollators en/of een rolstoel mee te nemen. Voor 
enkelen was het lang geleden dat ze naar de 
Veluwe reisden, en er werd genoten van het 
uitzicht en de busreis. In de bus werd de op de 
voorpagina geplaatste foto bekeken, maar helaas 
werd niemand herkend. Wel werd veel gedeeld 
over de omstandigheden waaronder men de 
bezettingstijd had beleefd. 
Bij aankomst in het Park Hoge Veluwe wachtte een 
gids ons op voor een bezoek aan het Jachthuis, 
dat zo’n honderd jaar geleden door de familie 
Kröller-Möller werd gebouwd en door de beroemde 
architect Berlage was ontworpen. 
Daarna volgde een lunch in restaurant ‘de Krim’. 
We voelden ons er direct thuis en er werd genoten 
van heerlijke pannenkoeken en pizza’s. 
 

 
De deelnemers aan het dagje uit naar de Krim, Hoenderloo 
 

Na de lunch reden we terug naar het park, waar 
een natuurgids ons opwachtte bij de ingang en 
plaatsnam in de bus om uitleg te geven van 
datgene we in het park zouden tegenkomen. We 
hadden geluk dat we Hubertus tegenkwamen, een 
stoer puberaal hert, dat genoot van een bad in een 
van de aangelegde waterpartijen in het park. 
 

 
Edelhert Hubertus liet zich uitgebreid fotograferen 

De prachtige natuur en de uitgebreide uitleg werd 
zeer gewaardeerd. Na het bezoek vertrokken we 
weer richting onze Krim, waar iedereen rond 17.30 
thuis werd afgezet. Een dag voor herhaling vatbaar 
was de algemene conclusie. 
 

De Koffiecirkel 
Het uitje naar Hoenderloo was een concreet 
resultaat van de gedachtewisselingen die ontstaan 
tijdens de koffiecirkelbijeenkomsten. We zijn 
benieuwd welk volgend plan zal ontspruiten en hoe 
dat om te zetten is in een dagje uit.  
Rob en Arian organiseren nu al ruim 3 jaar deze 
goedbezochte ochtenden. Dit jaar komen we nog 
drie keer bij elkaar. De eerste middag bijeenkomst 
is goed bevallen en geeft weer anderen de 
gelegenheid om aan te schuiven. 
 

2018  
 Dinsdag 9 oktober om 11.00 

 Woensdag 7 november om 16.00 

 Dinsdag 11 december om 11.00 

Rob van Looveren; 023-52.53.988,  
Arian Vuijk; 06-39.89.37.41 
 

Zomerfeest 2018 - 14 juli 
Een nieuwe feestcommissie bestaande uit Anneke, 
Barbara en Olga organiseerden het zomerfeest. 
Een springkussen, 2 tenten en BBQ’s werden 
opgesteld en dat zorgde voor een heel gezellige 
middag voor een kleine honderd buurtbewoners.  
 
De organisatie van het kerstfeest zit nog onder de 
pet. Wie wil helpen om dat mogelijk te maken? 
 

Ondergelopen tunneltje naar Bloemendaal 
De droogte is nog maar net voorbij of het 
tegenovergestelde fenomeen doet zich alweer 
voor: ondergelopen tunneltje naar Bloemendaal. 
Of het nu bladeren zijn of water, het tunneltje naar 
Bloemendaal is meer een hindernis dan een 
gebruikersvriendelijke infrastructuur. 
Hoewel ze aan de Bloemendaalse kant wat 
voortvarender reageren op calamiteiten is ook de 
gemeente Haarlem gevoelig voor meldingen bij 
14023-Haarlem. 
Na de eerste hoosbui eind augustus was het de 
gemeente Bloemendaal die actie ondernam. Bij de 
tweede melding werd duidelijk gemaakt dat er een 
verstopping was en er water in de tunnel stond. 
Toen kwam ook de gemeente Haarlem in 
beweging. Een noodoplossing is aangebracht. Het 
blijft uitkijken, vooral voor kinderen en ouderen, die 
moeite hebben hun snelheid te controleren. 
Het volgende moment van aandacht is november, 
als bladeren zich gaan verzamelen in de tunnel. 
Bel ook dan 14023-Haarlem -1. Leefomgeving.  
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KORTE KRIMMETJES 
 De wijkraad zoekt nog vrijwilligers. 

 Ondersteuning voor de Koffiecirkel is altijd welkom. 

 De eerste EV-laadpaal staat langs de flats aan de 
Laurens Reaellaan.  

 ‘de Krim helpt elkaar’. www.buitengewoonzijn.nu.  
voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Jaap van Deursen (06-1132 1471). 

 Mevrouw Dumbar zoekt iemand die met haar op 
een tandem wil fietsen. Dat biedt haar de 
mogelijkheid om buiten te komen. Tandem fiets 
regelt zij. Als je haar een keer op de fiets mee wil 
nemen, bel haar op 023-5272029. 

 De werkgroep veiligheid gaat 30-km zone voor de 
wijk onderzoeken. 

 

Ouderwets heien veroorzaakt overlast 
Het verhaal over de bouw van een 11-
verdiepingen hoge flat op sportpark Pim Mulier is 
bekend. De wijkraad en andere belanghebbenden 
vechten tegen de bierkaai om hun bezwaren 
kenbaar gemaakt te krijgen. De aangifte bij de 
politie speelt nog en Wob-verzoeken aan de 
gemeente om inzage in stukken te krijgen worden 
categorisch gesaboteerd. 
 
Aannemer Ouwehand liet de direct omwonenden 
begin augustus weten dat hij van plan was op 10 
september met hei-activiteiten te beginnen. De op 
9 september genomen foto laat zien dat de kleine 
aannemer de fima Heijmans heeeft ingehuurd voor 
het grote werk. De indrukwekkende hei-installatie 
staat klaar om ‘ouderwets’ te gaan heien. Ouderen 
herkennen die geluiden nog uit hun jeugd.  
 
Het Mendelcollege en de wijkraad houden hun hart 
vast. Het is evident dat de geluidsoverlast de 
gemeentelijk toelaatbare norm zal overschrijden. 
Die staat op 65 dB voor woningen en 60 dB voor 
scholen. Ook zullen de trillingen die worden 
opgewekt gevolgen hebben voor de omgeving. De 
gemeente kan worden aangesproken als hinder 
ontstaat die onaanvaardbaar is. 
 

 
Imposante hei-installatie. Op achtergrond de DSS-lichtmasten. 
 

Einde Brievenbus op de Krim?  
Uit de krant vernamen we dat POST.NL 
honderden brievenbussen weg gaat halen. Ook in 
Haarlem. Ook de enige brievenbus die in onze wijk 
staat op de Cornelis van der Lijnlaan. Protesteren 
bij de gemeente was als het praten tegen een 
blinde muur. We hebben echter hoop dat een 
beargumenteerd verzoek aan POST.NL zelf zal 
leiden tot heroverweging. POST.NL heeft begrip 
voor de argumentatie dat vooral ouderen moeite 
hebben via de bestaande tunneltjes naar de 
dichtstbijzijnde brievenbus te moeten gaan.  

 
 
Brievenbus zoals die 
aan de Cornelis van 
der Lijnlaan stond 

 
 
 
 

 
 

Verkeersschouw van Idenburglaan 
In het voorjaar werd op aandrang van de wijkraad 
en andere belanghebbenden de verkeersschouw 
op de van Idenburglaan uitgevoerd. Men werd het 
eens dat er ‘iets’ gedaan moest worden aan de 
potentieel levensgevaarlijke situatie die is ontstaan 
door het niet afstemmen van bebording en 
belijning op de gewijzigde situatie.  
Met de wijkagent bespreken we of hij niet strenger 
kan handhaven, met als doel de gemeente te 
bewegen verbeteringen aan te brengen.  

  
Haarlemse Honkbalweek 
De Haarlemse Honkbalweek kwam van 13-22 juli 
naar het Pim Mulier Sportpark. Het weer zat mee 
en er werden prachtige wedstrijden gespeeld. 
Nederland deed het niet slecht, maar kon 
uiteindelijk geen potten breken. 
De organisatie was weer erg professioneel en het 
teamwork waarbij de wijkraad meewerkte aan het 
implementeren van een goed uit te voeren 
parkeeropdracht verdient hulde. De afgelopen 
jaren werden nooit zo weinig parkeerboetes 
uitgedeeld. Het evenement komt over twee jaar 
terug. Volgend jaar is het in Rotterdam.  

 
Wijkraad de Krim 

 Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-1101 8369 
 
Gemeente Haarlem: · 14023. Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 
TOETS 1 —  Melding over 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  
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(Advertenties) 

  

  

  

  
 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dekrimhaarlem.nl/

