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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                                 HERFST 2014 
Voorwoord 
Jack zit op dit moment in Moskou. Hij wilde mij 
om veiligheidsredenen niet zeggen wat hij daar 
aan het doen is, maar het komt er op neer dat 
hij door de Voorman is benaderd om daar orde 
op zaken te komen stellen. Poetin wilde alles 
weten over de Krim, en dan vooral hoe het 
komt dat daar alles zo goed en vreedzaam 
verloopt. En zo gebeurde het dat Jack mij die 
vraag mailde. “Dus eigenlijk vraagt Poetin mij 
via jou om advies?” had ik Jack opgewonden 
teruggemaild. 
“Ja, daar komt het wel op neer”, gniffelde hij. 
 
“Beste Vladimir, bij deze mijn antwoord. Het is 
waar dat de Krim een reuze rustig leefgebied 
is. We vertoeven hier met z’n allen in opperste 
tevredenheid en niemand raakt slaags met 
elkaar. In onze woongemeenschap staan 
uitsluitend huizen. Om de winkels te kunnen 
bereiken hebben wij de keuze uit twee tunnels. 
We hoeven hier niet doorheen te kruipen, maar 
kunnen lopend, fietsend of met de brommer 
aan de andere kant komen om ons eten en 
drinken te kopen. Auto’s of ander zwaar 
materieel kunnen de Krim uitsluitend via twee 
vaste bruggen bereiken. Bij calamiteiten 
hoeven we deze alleen maar te bewaken of te 
blokkeren, waardoor er geen onverlaten 
binnen kunnen komen. Datzelfde geldt ook 
voor de twee tunnels en een smal fietspad. 
Maar tot op de dag van vandaag is dat nog niet 
nodig geweest. Misschien komt dit doordat wij 
als bewoners tolerant en eensgezind zijn en 
conflicten op een volwassen manier kunnen 
uitpraten. En last but not least: wij kunnen voor 
advies altijd bij Jack terecht. Hij heeft zo zijn 
eigen manier van problemen oplossen. Hij is 
van de no - nonsense - aanpak. Ik denk dat hij 
een goede adviseur in Moskou kan zijn, maar 
we kunnen hem niet te lang missen, dus maak 
een beetje vaart, daar is vooral de Krim mee 
gediend, maar eigenlijk de hele wereld.  
Hopelijk heb ik een mooie aanbeveling 
geschreven en kan onze spindokter snel bij je 
aan de slag. Mocht je je dochter een keer gaan 
bezoeken, laat dat dan even via Jack weten, 
zodat we een afspraak kunnen maken en we 
mekaar op de Krim kunnen ontmoeten. Er zal 
een wereld voor je opengaan wanneer je ziet 
hoe gezellig we het met elkaar hebben. Oh ja,  
bijna vergeten, Jack is gek op wodka. Nou tot 
ziens dan maar op de Krim als je hier toch bent 
en veel succes met de onderhandelingen”.  
(ff doorsturen Jack! heb het emailadres van P. 
niet. xxx)                                (Tineke Dijkstra) 

Letterenloop 15 juni 2014 
De verschillende hoog niveau sportlocaties die 
zich in woonwijk de Krim bevinden, hebben 
een aantrekkingskracht op organisatoren van 
sportevenementen. Een evenement dat dit jaar 
voor de zevende keer werd georganiseerd, is 
de Letterenloop.  
De Letterenloop is een combinatie van sport 
en cultuur. Het doel is geld ophalen voor 
Stichting Run4Schools. Dit initiatief komt voort 
uit een groep enthousiaste mensen die sport, 
literatuur en Stichting Run4Schools een warm 
hart toedragen (zie www.letterenloop.nl). 
Na het succes van de eerste 6 edities, waarbij 
bekende Nederlandse schrijvers hardlopen 
met hun fans, uitgevers en kinderen, werd de 
Letterenloop op zondag 15 juni 2014 wederom 
georganiseerd op en vanaf de IJsbaan. Met 
meer dan tweeduizend deelnemers groeit het 
evenement uit tot een traditie. Onder meer 
Bram Bakker, Yvonne Kroonenberg, Jeltje 
Zijlstra, Marije te Raa en Barbara Kerkhof 
liepen mee. 

Nieuw was dit jaar de Familyrun, voor de hele 

familie, van 750 meter. Kinderen vanaf 2 jaar 

mochten alvast proeven van het grote werk. En 

vaders en moeders, opa’s en oma’s konden 

gewoon lekker meelopen met hun kroost. De 

iets oudere kinderen vanaf 6 jaar waren 

daarna aan de beurt om te strijden het snelste 

meisje en de snelste jongen, in de Kidsrun van 

1500 meter te worden. 
Hierna waren de wedstrijden van 5 en 10 km 
aan de beurt. Net als in voorgaande jaren 
namen ook nu weer bekende schrijvers deel 
aan de wedstrijd die gedeeltelijk door de wijk 
en verder door Bloemendaal liep.  
 

 
Honderden deelnemers renden door de wijk. 
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De organisatie was ook dit jaar vlekkeloos 
zoals de wijkraadleden opmerkten die de 
Letterenloopdeelnemers aanmoedigden. Met 
een klein legertje aan vrijwilligers werd het 
traject gemarkeerd, waardoor voorkomen werd 
dat verkeer hinder had van lopers en 
omgekeerd. 
 

 
Deelnemers rennend door het Bloemendaaltunneltje.  
 
Het laatste deel van het circuit leidde de lopers 
over de Lodewijk van Deijssellaan terug naar 
de finish op de ijsbaan. 
Het fantastische initiatief, dat wordt 
ondersteund door uitgeverijen en boekhandels 
verdient navolging en zal de komende jaren 
uitgroeien tot een van de omvangrijkste 
familiesportevenementen in de wijk.  
 
Veel leerlingen geslaagd in de Krim 
De Krim staat wel bekend als een wijk waar 
vooral ouderen wonen, maar dat er ook 
tientallen scholieren wonen werd in juni 
duidelijk toen vlaggen uithingen, omdat een 
zoon of dochter een opleiding had afgerond. 
 

 
Trots dat zoon- of dochterlief geslaagd is. 

 
Misschien is de wijk wel bij uitstek geschikt 
voor leerlingen om in alle rust en met vele 
sportfaciliteiten in de directe omgeving met 
succes een schoolopleiding te voltooien. 

 
                                   
 

Haarlemse Honkbalweek 2014 
In de periode 11 t/m 20 juli 2014 werd de 27ste 
editie van de Haarlemse Honkbalweek in het 
Pim Mulierstadion georganiseerd. 
Tijdens de meeste van de voorgaande edities 
was er sprake van parkeeroverlast, 
veroorzaakt door de bezoekers van dit 
evenement. Afhankelijk van de gekozen 
oplossing van dit probleem deed deze overlast 
zich voor in onze wijk of juist in de wijken aan 
de overzijde van de Westelijke Randweg. 
In een vroegtijdig stadium heeft onze wijkraad 
contact gezocht met alle betrokkenen 
(organisatie, gemeente, handhaving en de 
wijkraden Sinnevelt en de Sterrenbuurt) om tot 
een voor alle partijen acceptabele oplossing te 
komen. 
Een en ander resulteerde in het instellen van 
een tijdelijk parkeervergunningengebied. Alle 
bewoners binnen dit gebied (onze gehele wijk 
en delen van de 2 andere wijken) ontvingen 2 
ontheffingen. Bezoekers van de wedstrijden 
werden via de media en door duidelijke borden 
op de toegangswegen gewezen op dit beleid 
en werden gedirigeerd naar de 
parkeergelegenheid bij het Kennemer 
Sportcenter. 
De wijkraad is van mening dat de gekozen 
oplossing binnen onze wijk uitstekend heeft 
gewerkt. Uit de andere wijken lijken op het 
eerste gezicht ook geen onoverkomelijke 
bezwaren/klachten te zijn geuit. 
Bij een toekomstige evaluatie met alle 
betrokkenen zullen wij dan ook een positief 
geluid laten horen en er op aandringen bij 
komende edities dezelfde oplossing te 
gebruiken. 
 
Buurtfeest 21 juni 2014 
Organiseerde de wijkraad tot 2008 om de twee 
jaar een buurtfeest, vanaf 2010 is het een 
jaarlijks terugkerend festijn geworden. De Krim 
heeft dit vooral te danken aan wijkraadslid 
Manuela die inmiddels niet alleen een ervaren 
organisator van het feest is geworden, maar 
ook Monica, Marlies en Annetje om zich heen 
heeft verzameld om met z’n viertjes tot leuke 
ideeën te komen en zodoende het zomerfeest 
net dat extra tintje te geven waardoor het 
iedere keer zo’n succes wordt en een leuke 
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.  
Dit jaar werkte het weer in tegenstelling tot 
vorig jaar wel mee, waardoor de opkomst groot 
was. De kinderen vermaakten zich op het 
springkussen en een gitarist zorgde voor vrolijk 
zomerse klanken. Voor de denksporters was er 
de mogelijkheid tot simultaan schaken tegen 
wijkraadslid Hans. Het was bijzonder om te 
zien hoeveel kinderen het tegen hem op 
durfden te nemen. Het was een gezellige dag, 
die financieel mogelijk gemaakt werd door de 
wijkraad en de gemeente Haarlem. 
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    SAVE THE DATE 
KERST OP DE KRIM 
  ZONDAG 14 DEC 
 
Stuyvesanttunneltje 
Na het gesprek met de gemeente en de 
provincie heeft de wijkraad de bewoners van 
de Krim en de sportfaciliteitenmanagers 
gevraagd naar hun visie over de toekomst van 
het tunneltje. Een blik tien jaar vooruit is niet 
gemakkelijk en blijft koffiedik kijken.  
Zowel vanuit de wijk als vanuit het 
management van de sportfaciliteiten zijn er 
suggesties binnen gekomen. Deze worden 
bekeken en zullen in de gesprekken met de 
gemeente en de provincie naar voren worden 
gebracht. 
Algemeen kan worden gesteld dat het tunneltje 
een belangrijke schakel vormt met de andere 
kant van de Randweg. Gebruikers vinden het 
belangrijk dat het schoon, goed verlicht en 
veilig is. Dit is het uitgangspunt. In dat kader 
zouden spiegelende hoeken overwogen 
kunnen worden. 

 
Verbetering van de tunnel is geen overbodige luxe 

 
Met de toename van gebruikers van rollator en 
kinderwagen is de wijkraad er voorstander van 
dat de gemeente overweegt een deel van de 
stoep te vervangen door een helling. Deze 
helling zou iets minder stijl kunnen zijn dan de 
huidige trap, zodat hij gemakkelijker met 
rollator of kinderwagen te nemen. De oplossing 
moet zo zijn, dat fietsers er geen gebruik van 
kunnen maken.  
In een volgend gesprek met de gemeente en 
provincie zullen ideeën worden geopperd en 
mogelijk schetsmatig door gemeente en 
provincie worden uitgewerkt, waarna dit aan 
bewoners/gebruikers wordt voorgelegd. Dit 
proces zal de komende zes maanden 
plaatsvinden. Een definitieve blauwdruk voor 
verbetering van het tunneltje zal waarschijnlijk 
in de tweede helft van volgend jaar klaar zijn.  

Maai- en snoeibeleid 
De wijkraad heeft zich tijdens een wandeling 
over de Krim met de teamleider van de Unit 
Integraal Beheer Openbare Ruimte laten 
voorlichten over het maai- en snoeibeleid van 
de gemeente. Spaarnelanden is de uitvoerder 
van dit beleid en via de wijkraad kunnen 
suggesties worden doorgegeven.  
Er is een duidelijke planning van de reguliere 
activiteiten. Tweemaal per jaar voert 
Spaarnelanden een grote maaioperatie uit. De 
activiteit vindt rond 1 mei en 1 september 
plaats, ofwel voor en na de zomer. Tussentijds 
vinden er zes kleinschalige maaiactiviteiten 
plaats. Rond 1 juni bijvoorbeeld worden de 
narcissenbedden gemaaid. 
Om uitvoering aan het maaibeleid te geven 
gebruikt Spaarnelanden machines die het best 
bij de opdracht passen en tegelijkertijd zo min 
mogelijk schade veroorzaken. Mochten er 
vanuit de bewoners vragen, suggesties of 
andere opmerkingen zijn, dan zal de wijkraad 
deze naar de teamleider doorsturen, zodat ze 
mogelijk leiden tot een voor alle partijen goede 
invulling van het maaibeleid. 
Spaarnelanden voert elke vijf jaar een grote 
boom snoeiactiviteit uit. In de wijk wordt in 
overleg met bewoners gekeken naar mogelijke 
schaduwzones en schade die takken 
kunnen veroorzaken. 
Hier zijn standaardformules voor, die 
Spaarnelanden graag uitlegt als zij haar plan 
maakt. Spaarnelanden is dan ook tevreden dat 
overleg met de wijkraad plaatsvindt. 
 

Na de snoei weer tot volle wasdom gekomen 
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De Krim Helpt Elkaar 
Heel voorzichtig komt het project op gang. De 
buurtmarktplaats “De Krim Helpt Elkaar” voor 
en door bewoners waar vraag en aanbod 
mekaar vinden kan alleen nog veel meer input 
gebruiken. Het streven is een databank op te 
zetten met diensten die we voor elkaar als 
bewoners kunnen doen, zoals koken voor 
iemand, boodschappen doen, een bezoekje 
brengen, begeleiden naar de dokter, een klusje 
in huis, gereedschap uitlenen. Iedereen heeft 
wel eens een vraag en niemand is in principe 
te beroerd de hulpvrager op enigerlei bij te 
staan. Echter het aanbod en de vraag moeten 
wel bij een centraal punt bekend zijn en dat is 
er, want daarom is de buurtmarktplaats “De 
Krim Helpt Elkaar” in het leven geroepen. Maar 
deze service moet veel meer op stoom komen. 
Het zou daarom mooi zijn als wij ons als 
bewoners massaal opgeven, zodat een 
databank ontstaat waar iedereen gebruik van 
kan maken voor aanbod of vraag. DOEN!  
Mailen naar: krimhelptelkaar@gmail.com 
Of bellen: 023 8795637 / 06 11321471 
Contactpersoon: Jaap van Deursen. 
 
Duurzaamenergieinitiatief DE Ramplaan 
De gemeente Haarlem, maar ook de landelijke 
overheid in den Haag steunen lokale 
initiatieven om op een duurzame manier 
energie op te wekken en ook om op een 
minder milieubelastende manier te leven. Ook 
in de Krim zie je dat gezinnen bezig zijn aan te 
sluiten bij deze trend en op verschillende 
huizen zijn al zonnepanelen geïnstalleerd. 
In de Ramplaan hebben bewoners zich 
verenigd in een stichting en proberen de op het 
eigen huis gerichte duurzaamheidsregeling 
van toepassing te laten zijn op de wijk. Daar 
geldt dat de schaalvergroting in het voordeel 
werkt voor alle deelnemende bewoners. 
Ook de Krim biedt kansen voor zulke 
initiatieven. Er is een aantal grote platte daken 
aanwezig, die mogelijk vergelijkbaar of zelfs 
kansrijker is dan de Fablohal in het 
Ramplaankwartier. 
Interne gesprekken binnen de wijkraad en 
aftastende gesprekken met gemeentelijke 
bestuurders brengen de wijkraad ertoe de 
volgende vraag bij de bewoners neer te 
leggen: wat vinden jullie van het initiatief van 
de wijkraad om kansen voor een duurzamer 
(en goedkoper) energiegebruik in de wijk te 
onderzoeken? De wijkraad stelt voor om voor 
de komende jaarvergadering in februari een 
vertegenwoordiger van DE Ramplaan uit te 
nodigen om ons te informeren over het initiatief 
in het Ramplaankwartier en vervolgens te 
inventariseren of de Krim interesse heeft een 
eigen plan uit te werken. 
Voor meer informatie verwijzen we alvast naar 
de website DE-RAMPLAAN.nl 

Themaloop Mendelcollege Serious Request 
Het Mendelcollege zamelt geld in voor de actie 
van 3FM Serious Request die op 18 december 
op de Grote Markt van start gaat. Aan de hand 
van een aantal activiteiten zal de school het 
goede doel van deze actie ondersteunen. 
Deze acties vinden de komende maanden 
plaats. De eerste activiteit is een thema-loop 
op vrijdag 26 september a.s. Deze 
sponsorloop, die veel geld moet opleveren, zal 
er een van vrolijke aard worden, die door alle 
onderbouwleerlingen en een aantal van de 
bovenbouw door de wijk wordt afgelegd tussen 
10.30 en 13.30 uur. In overleg met de 
gemeente heeft de school hier toestemming 
voor gekregen. Voor de verkeersveiligheid 
wordt gezorgd door evenementenregelaars. 
De leerlingen maken uitsluitend gebruik van de 
trottoirs. De school hoopt op begrip voor enige 
overlast van de bewoners.  

 
(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) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     
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(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) 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijkraad de Krim 
 Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-45057025 
Politie Kennemerland               0900-8844 
Brandweer Ambulance             023-5159550                                                                                    
Meldpunt leefomgeving            14023 
Handhaving                                023-5114950  
 
 
 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 
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