
                                             WWW.DEKRIMHAARLEM.NL  

                                              WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

 

           NIEUWSBRIEF DE KRIM   

                                    WINTER  2012
Voorwoord 

Zodra de goedheiligman zijn hielen heeft 

gelicht, ga ik met het volgende feest aan de 

slag en koop ik op 6 december mijn kerstboom 

Dit jaar moest ik drie dagen geduld hebben, 

want ik wilde mijn boom natuurlijk tijdens 

“kerst op de Krim” aanschaffen. Deze 

overbruggingstijd  was te overleven, vond ik.  

Om toch al een beetje in kerstsfeer te komen 

ging ik op zes december vast mijn 

kerstversiering bij elkaar sprokkelen, maar 

waar ik ook in huis zocht, ik kon deze nergens 

vinden. Heel raar, want ik onthoud altijd 

precies waar ik mijn spullen opberg of heb 

opgeborgen, maar alles was foetsie.  

Opeens herinnerde ik mij hoe ik het vorig jaar 

met mijn supertrouwe, stralende kerstboom 

helemaal gehad had. De liefde was na Oudjaar 

over en ik wilde zo snel mogelijk van die 

uitgevallen spar af. Als een dolle was ik de 

boom op Nieuwjaarsdag gaan aftuigen. Ik 

begon met de verlichting, maar die kreeg ik er 

met geen mogelijkheid op een ordentelijke 

manier uit. De snoeren zaten verstrikt in de 

takken en na veel gepriegel was ik er helemaal 

klaar mee. Ik bedacht mij geen moment, pakte 

de schaar en knipte de hele bende in een klap 

door midden en gooide deze zooi sans rancune 

in een vuilniszak Met opgekropte ergernis 

begon ik met het volgende karwei: het 

verwijderen van de ballen. De enorme 

hoeveelheid trok ik steeds wilder uit de boom 

en bij deze actie moet het mis gegaan zijn. Ik 

gooide al die geverfde plastic ballenjongens 

ook in die vuilniszak en deze zak heb ik daags 

daarna voor afval aangezien en in de 

ondergrondse container gegooid.  

Ik kon er niet om treuren en kocht dit jaar alle 

versiering voor een prikkie gloednieuw in 

trendy kleurtjes. En nu staat mijn dennenboom 

weer als vanouds in de kamer te stralen met 

nieuwe minuscuul kleine lampjes en ‘coole’ 

kerstballen.  

Op Nieuwjaardag ga ik de boom deze keer 

geduldig aftuigen en hem hartelijk danken voor 

de goede sfeer in mijn huis, voordat ik hem op 

straat zet. Wens hem een goede verbranding 

zonder pijn en beloof hem plechtig volgend 

jaar weer te gaan versieren, mocht hij uit zijn 

as herrijzen. Mooi voornemen voor 2013 toch?  

                                                (Tineke Dijkstra 

Kerst op de Krim 
Je kunt een buitenevenement nog zo goed 

organiseren en een draaiboek maken dat er 

gelikt uit ziet, als de weergoden het in hun 

hoofd halen om uitgerekend op dat moment te 

gaan spetteren, tja, dan valt het feestje in het 

water. Maar dat gebeurde niet op zondag 9 

december. Het bleef nagenoeg droog met zelfs 

een piepklein zonnetje. Flinke windvlagen 

echter probeerden Kerst op de Krim af en toe 

te ontwrichten door enorme zwiepers richting 

de halfopen tent te jagen. Dat leverde leuke 

taferelen op: mannen die zich aan het buiswerk 

ketenden om de boel aan de grond te houden. 

Maar daar bleef het bij. 

 
Het weer had de bewoners wel dorstig 

gemaakt. De emmers glühwein waren niet aan 

te slepen. De organisatie had nipt genoeg en de 

chocomel ging er ook goed in. Alles was op, 

dus wat dat betreft was er uitstekend 

ingekocht.  

 
Dan alle heerlijkheden die door bewoners 

waren gebakken of gekocht. Het ging er in als 

koek. Slechts enkele kruimels resteerden. De 

erwtensoep bleek ook een welkome traktatie.  

Hoogtepunt was natuurlijk het optreden van 

het kinderkoor dat enkele kerstliedjes zong. 

Iedereen was onder de indruk, maar gelukkig 

volgde een uur later een reprise.  
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De kerstboomverkoop liep als een dolle. De 

bloemist heeft tot twee maal toe een nieuwe 

vracht Nordmannen uit de opslag opgehaald.  

Al met al was het een fantastische middag. De 

wijkraad bedankt Manuela en Mark van der 

Heide voor al hun inzet, de vrijwilligers zonder 

wie dit feest niet door had kunnen gaan, en last 

but not least de gemeente Haarlem voor de 

hartelijke bijdrage, waardoor Kerst op de Krim 

als klein evenement op de kaart is gezet! 

 

Evaluatie verkeersmaatregelen HHW 2012 

In aanwezigheid van : Stichting Haarlem 

Honkbalweek, Politie Kennemerland, REP’s, 

Gemeente Haarlem en vertegenwoordigers van 

de wijkraden Sinnevelt Planeten- Sterrenbuurt 

en de Krim 

 

De Honkbalweek vond plaats van 13 juli t/m 

22 juli 2012 op locatie Pim Mulier 

Sportcentrum. De HHW kent een lange traditie 

op deze locatie. Vanaf 1961 worden hier 

tweejaarlijks de internationale toernooien 

gespeeld.  

Vanwege deze traditie en de kwaliteit van het 

toernooi is de week een begrip in Nederland. 

Generaties Haarlemmers zijn opgegroeid met 

de honkbalweek. Naast Bevrijdingspop is de 

Haarlem Honkbal Week als (sport) evenement 

een Haarlems monument. 

 

Deze opening schrijf ik niet zomaar op: het 

geeft het belang en de status aan van de 

Haarlem Honkbal Week in onze stad. 

 

Speciaal voor de Honkbalweek wordt de 

capaciteit van het stadion verdubbeld naar 

uiteindelijk 5500 toeschouwers. Het afgelopen 

toernooi werd geplaagd door slecht weer, 

dagen met verschrikkelijk veel wateroverlast. 

Wedstrijden werden om die reden afgelast en 

op een later moment weer ingehaald.  

 

Voor de start van de HHW heeft de gemeente, 

politie en wijkraad de Krim intensief 

gesproken over verkeersmaatregelen die leiden 

tot minder of geen parkeerdruk in de Krim. 

Twee belangrijke voorwaarden zijn:  

-de Krim wordt niet afgesloten voor verkeer 

-de grote parkeerruimte rondom het Kennemer 

Sportcenter moet zoveel mogelijk worden 

benut. 

 

Het Haarlemse bedrijf REP’s is gevraagd om 

een verkeersplan te maken en de uitvoering op 

zich te nemen. In het verkeersplan staan twee 

lussen op beide entrees van de wijk. Samen 

met de parkeerkaarten die de wijkraad heeft 

uitgedeeld en de communicatie met de 

wijkbewoners hebben deze maatregelen een 

positief effect gehad. 

Anders was dit aan de overkant van de 

Randweg, vooral het dubbel parkeren in de 

nauwe straten rondom de Bizon en op en 

rondom het Herman Heijermansplantsoen 

gaven overlast voor de bewoners. 

Op 18 juli voor de wedstrijd NL-Cuba hebben 

we dit ook met eigen ogen kunnen constateren. 

Er zijn drie verklaringen voor de toenemende 

parkeerdruk in Sinnevelt, Planeten- en 

Sterrenbuurt:  

1- door de maatregelen op de Krim neemt de 

parkeerdruk aan de overkant toe.  

2- door de slechte bebording en mannen in 

oranje jassen slaan automobilisten van de 

Randweg snel links af en duiken de wijk in. 

3- gewoonteverkeer, dwz frequente bezoekers 

van de HHW weten precies de plekken waar ze 

kunnen parkeren vlak bij het stadion. 

 

Tot zover onze gezamenlijke constateringen 

van de verkeerssituatie van de HHW 2012. 

 

Hoe verder naar de editie HHW 2014 

Er is geconstateerd dat de parkeerruimte 

rondom het Kennemer Sport Center intensiever 

is benut dan voorgaande jaren. Dat kan nog 

worden verbeterd. Ook zijn er rondom het Pim 

Mulier Sportpark zo’n 150 plaatsen onbenut 

gelaten. Deze gaan we erbij betrekken.  

De Krim is gemakkelijk te controleren. De 

wijken aan de andere kant van de Randweg 

niet. In die wijken gaan we bekijken waar er 

extra aangewezen parkeerruimte tot de 

mogelijkheden behoort.  

Voor het opstellen en uitvoeren van 

verkeersmaatregelen en verkeersplannen is 

deskundigheid en professionaliteit 

noodzakelijk. Anders wordt het enkel 

gebaseerd op eigen ervaring en emotie.  

Daarom is afgesproken om REP’S het initiatief 

te geven. Zij maken in overleg met politie en 

gemeente een aanzet voor een verkeersplan in 

het gebied rondom het Pim Mulier Sportpark.  

Medio januari/februari 2013 komen alle 

partijen weer bijeen om de eerste aanzet 

hiertoe met elkaar te bespreken.   

 

(verslag  Michael Struis, 

evenementenmanager Gemeente Haarlem) 
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          JAARVERGADERING 

            12 februari 2013 

 LOCATIE: KANTINE KINHEIM 

               GASTSPREKER 

BURGEMEESTER SCHNEIDERS 

    WELKOM: VANAF 19.30 UUR 
  Uitnodiging wordt begin februari verspreid 

 

 

Hulp nodig? Vraag het de buurt 

BUUV is de buurtmarktplaats voor en door 

bewoners van Haarlem, waar vraag en aanbod 

elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten 

die je voor elkaar kan doen, zonder dat er 

direct wat tegenover staat. Dit kan van alles 

zijn: koken, gezelschap, de hond uitlaten, een 

lift naar een dokter, een klusje in huis of een 

hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens een 

vraag of iets te bieden. Bij BUUV is het niet 

voor wat hoort wat en u hoeft als BUUV ook 

niet altijd klaar te staan. U kunt ook een handje 

helpen wanneer het u uit komt. Wat voor u een 

kleine moeite is, kan voor een ander heel veel 

betekenen. Beter een goede BUUV dan een 

verre vriend.  

 

Buuv is voor iedereen met een vraag en 

aanbod. Bijvoorbeeld voor nieuwe bewoners 

van Haarlem die nieuwe mensen willen leren 

kennen. Ouderen die niet stil willen zitten en 

hun kennis willen delen. Gezinnen die 

alleenstaanden uitnodigen om te komen eten, 

wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om 

iemand naar het ziekenhuis te begeleiden, 

nieuwe Nederlanders die de taal willen leren. 

Creatievelingen die elkaar vinden om mooie 

dingen te maken. Mensen met een beperking 

die hulp kunnen gebruiken en graag hun 

talenten laten zien. Mensen, die met elkaar 

tuinieren, koffiedrinken, klussen, of op 

kinderen willen passen, koken, naar het theater 

gaan of met elkaar gaan sporten.  

BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden.  

BUUV mee! 

Contact: 023-5517835 

www.buuv.nu 
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Advertenties 

Dit jaar heeft de wijkraad voor het eerst 

advertenties in de Nieuwsbrief geplaatst. Voor 

vier edities wordt 60 euro in rekening gebracht.  

Het blijkt dat er bewoners zijn, die eenmalig 

met een kleine advertentie willen adverteren.  

Deze door de wijkraad omgedoopte Krimpie 

wordt eenmaal geplaatst en bedraagt 10 euro. 

Contact: wijkraad.dekrim@gmail.com 

 

Wijkgesprek 

Tijdens het laatste overleg dit jaar zijn tijdens 

het wijkgesprek de volgende zaken aan de orde 

gekomen: 

- recent is op de hoek van de JP.Coenlaan/ Van 

Riebeecklaan de door de wijk gewenste extra 

glasbak geplaatst 

- in het voorjaar van 2013 zal een 

informatiebord natuurvriendelijke oevers aan 

de Delft geplaatst worden. Hierop staat 

duidelijk aangegeven welke flora en fauna zich 

beter kan ontwikkelen door deze wijze van 

natuurbeheer.  

- de wijkraad heeft opnieuw aangekaart dat de 

te grote en zware maaimachines veel schade 

aan gras en bomen veroorzaken. Deze klacht 

zal aan Spaarnelanden worden doorgegeven.  

- in november heeft er een hekwerk rond 

bouwkavel Pim Mulier gestaan. Het doel 

hiervan was: het doen van een 

bodemonderzoek om vast te stellen of de grond 

voldoende was ingeklonken en om de hoogte 

van het waterpeil te bepalen. 

- bij het afbouwen van de 50+ beurs in het 

Kennemer Sportcenter hebben buurtbewoners 

geluidhinder ondervonden tot in de kleine 

uurtjes. De wijkraad heeft hun klacht 

doorgespeeld naar de organisatie en de 

afdeling van de gemeente die belast is met het 

verlenen van vergunningen.  

De wijkraad merkt op de wijkgesprekken als 

heel plezierig te ervaren, alleen de afgesproken 

acties komen traag op gang. 

 

http://www.buuv.nu/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
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Wijkraad de Krim 

Website:  www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat: wijkraad.dekrim@gmail.com 

Tijdelijk postadres: Lod. Van Deijssellaan 224 

  2024 AC Haarlem 

Telefoon:  06-45057025 

                      

Supermarkt 

Van der Wijden  

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             (advertentie) 

 

                                        (advertentie) 

Emily’s Esthetique 
Schoonheidssalon 

Bent u nog niet geweest? 
Gezichtsbehandeling voor 35 Euro (30 min.) 

Voor arrangementen zie de website  

 

 

Emily’s Esthetique 

Rijksstraatweg 39 
2023 HB Haarlem 
023-5260034 
 www.emilysesthetique.nl 

 
 
 

(advertentie) 

 
Aanbieding 

1 jaar onbeperkt (squash daluren) sporten 

€ 26,50 pp/maand  
(EERSTE maand GRATIS!!) 

 
Squash Haarlem – Kleverlaan 204 – 2023 JM HAARLEM 

023 – 527 52 41  

www.squashhaarlem.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 

Alarmnummer 
 
112 

Politie Kennemerland (geen spoed)  0900-8844  

Brandweer en ambulance (geen spoed)      023-5159550 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 

Dierenambulance (spoed)  023-5334323 

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 

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

