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Voorwoord 
 

Beste dorpsgenoten,  

 

Wat hebben we weer veel meegemaakt in het afgelopen 

kwartaal. En dat allemaal dankzij de actieve inzet van 

zoveel dorpsgenoten! 

En er staat ons nog meer te wachten met de kerstvieringen 

voor de deur en de vele aankondigingen voor activiteiten 

in het nieuwe jaar.   

En niet te vergeten: de verkiezingen van de Dorpsraad die 

nu echt doorgaan en waarvoor uw medewerking gevraagd 

wordt.  

Maak gebruik van uw stemrecht op 30 januari en lees en 

geniet van dit Dorpsorgaan. Want het is het lezen waard. 

Van een burgemeester in een brandweerauto tot een reis 

naar de Dalai Lama en naar de Broeker veiling, het staat 

er allemaal in.  

Ook een woord van dank aan de redactie en de bezorgers 

van het Dorpsorgaan, want zonder ook hun inzet komt er 

bij u geen Dorpsorgaan door de brievenbus.  

Dorpsraad en redactie wensen u fijne feestdagen en een 

goed nieuwjaar!  

 

De Redactie 
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Email: info@dorpsraadspaarndam.com Website: www.dorpsraadspaarndam.nl 

 

Van de Dorpsraad 

 

Nieuw emailadres 

Het oude mailadres van de Dorpsraad werkte niet goed 

en is zelfs een tijdje uit de lucht geweest. Daarom hebben 

we nu een nieuw mailadres dat eindigt op .com in plaats 

van .nl: info@dorpsraadspaarndam.com  

 

Verkiezingen  

In het vorige Dorpsorgaan lag een inlegvel met het 

bericht dat de verkiezingen van de Dorpsraad zijn 

uitgesteld omdat onzeker was of de gemeente 

Haarlemmermeer de uitvoering hiervan kon 

ondersteunen. 

Dat zit zo. Voor de Dorpsraad hebben alle zogenoemde 

kiesgerechtigde Spaarndammers een stem. Dat betekent 

dat de inwoners van de bebouwde kom van het dorp 

Spaarndam van 18 jaar en ouder kunnen stemmen. Dat is 

een belangrijk uitgangspunt van onze Dorpsraad. 

Immers, de Dorpsraad vertegenwoordigt alle inwoners 

van het dorp Spaarndam.  Op de vergaderingen gaat het 

om de argumenten en bij de peilingen gaat het om ons 

allemaal. 

Alleen onze gemeenten kunnen aangeven wie op de 

verkiezingsdatum 18 jaar en ouder is en dat betekent dat 

de gemeenten een oproepingskaart zouden moeten 

sturen.  

Inmiddels is duidelijk geworden dat Haarlemmermeer dit 

wel kan maar niet wil omdat ze geen precedent wil 

scheppen naar andere dorps- of wijkraden in haar 

gemeente. Naar verluidt heeft zij zelfs geprobeerd de 

gemeente Haarlem over te halen om ook niet mee te 

doen. Maar dat laten we niet gebeuren. Want: Haarlem 

gaat over Spaarndam West, Haarlemmermeer gaat over 

Spaarndam Oost en de Dorpsraad neemt het op voor 

beide dorpsdelen. 

Natuurlijk hebben we Haarlemmermeer erop gewezen 

dat zij haar rol als bestuurlijke opvolger van 

Haarlemmerliede ca. op zich zou moeten nemen 

(Haarlemmerliede ca. heeft onze statuten immers 

herhaaldelijk geaccordeerd), maar zonder succes. 

 

De Dorpsraadverkiezingen gaan door en daarvoor 

vragen wij uw medewerking.  

 

Wij vragen u om op donderdag 30 januari uw stem uit 

te brengen op het stembureau en dan de volgende twee 

zaken mee te nemen: 

✓ uw paspoort/rijbewijs of ID-kaart; en 

✓ een schriftelijk bewijs dat u in de bebouwde 

kom van Spaarndam woont.  

Dit kan zijn: 

- een aan u gerichte brief zijn met uw naam en 

adres erop; of 

- de wikkel van een abonnement van een 

tijdschrift met uw naam en adres erop, 

bijvoorbeeld het blad van de IJsclub; of 

- een bankafschrift met uw naam en adres erop 

en financiële gegevens onleesbaar gemaakt.  

 

Omdat we het belangrijk vinden dat zowel in Spaarndam 

Oost als in West op dezelfde wijze gestemd kan worden, 

geldt dit voor de beide dorpsdelen. Wie in Oost woont 

kan van 10.00 tot 20.00 uur stemmen in het 

Dorpscentrum. Wie in West woont kan van 10.00 uur tot 

20.00 uur stemmen in het Dienstencentrum aan de 

Westkolk. Aan de tafel zijn mensen aanwezig die uw 

gegevens controleren en u een stembiljet uitreiken, 

waarna u kunt stemmen.  

 

U kunt zich nog kandidaat stellen 

Omdat het mailadres van de Dorpsraad uit de lucht is 

geweest, en ook omdat de verkiezingen zijn uitgesteld, 

kunt u als u een kiesgerechtigde Spaarndammer bent, 

zich nog kandidaat stellen tot 30 december 2019 via het 

nieuwe mailadres. Spreek ons ook gerust aan.  

U kunt zich laten voordragen door 10 andere 

kiesgerechtigde Spaarndammers. Ook de Dorpsraad kan 

een kandidaat voordragen. Zie hiervoor het vorige 

Dorpsorgaan en de website van de Dorpsraad.  

mailto:info@dorpsraadspaarndam.com
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Na 30 december zullen de kandidaten zich aan u 

presenteren op de website van de Dorpsraad. 

 

Openbare Dorpsraadvergadering 

vrijdag 31 januari 2020 

aanvang 20.00 uur 
Houd hiervoor de website van de Dorpsraad in de gaten. 

 

Bijzondere vergadering 

Dit najaar vroeg een aantal kiesgerechtigde 

Spaarndammers om een bijzondere vergadering. Zij 

hadden drie informatieve vragen over de verkiezingen 

van de Dorpsraad. De Dorpsraad regelde een zaaltje, 

verzorgde koffie en was vrijwel voltallig aanwezig. 

Jammer dat er van de tien kiesgerechtigden er drie 

kwamen opdagen: Jacques Hendriks, zijn vrouw Ingrid 

en Han Bouwens. De Dorpsraad heeft hun vragen 

beantwoord.  

 

Bestuurlijke herindeling 

Het is al weer even geleden dat de Tweede Kamer 

Minister Ollongren opnieuw ter verantwoording riep 

over de uitvoering van de motie inzake de grenscorrectie 

voor Spaarndam. De Minister herhaalde dat de provincie 

Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer niet 

wilden meewerken aan een grenscorrectie. Daarna heeft 

de Tweede Kamer er een punt achter gezet. Wij leggen 

ons daarbij neer en gaan over tot de orde van de dag, 

maar niet zonder de werkgroep bestuurlijke herindeling 

te bedanken voor al haar inspanningen. Er is veel werk 

verricht, zoals het organiseren van debatavonden, de 

peilingen en de voorbereiding van al die 

inspreekmomenten. De vele werkgroepleden hadden het 

niet altijd gemakkelijk, maar hebben goed werk verricht 

om gehoor te vragen voor de stem van de Spaarndamse 

bevolking. Nu is het zaak dit proces achter ons te laten 

en verder te gaan met onze beide gemeenten.  

 

SLS Voortgang Stichting / Hartje Spaarndam 

Door onder andere het vertrek van de projectmanager bij 

de gemeente, is het hele proces van dit project vertraagd.  

Inmiddels is de draad weer opgepakt door een nieuwe 

projectmanager die voortvarend is gestart. 

Nu de projectleiding hersteld is kan er definitief op 

aangestuurd worden om de twee projecten, die 

aangemeld waren voor de subsidieregeling Stichting 

Leefomgeving Schiphol (SLS), van elkaar los te 

koppelen. Dit houdt in dat het project Dorpscentrum 

waarschijnlijk eerder van start zal gaan dan de uitvoering 

van de plannen van de sportverenigingen. Dit laatste 

heeft veel meer voeten in de aarde gezien de verplaatsing 

van de tennisvelden, woningbouw op de vrijgekomen 

grond, en de verschillende organisatievormen van de 

verenigingen. 

SLS heeft nog geen definitieve goedkeuring verleend 

voor de splitsing maar zij realiseren zich dat het voor het 

Dorpscentrum zinloos is te wachten met de uitvoering 

van plannen tot de sportverenigingen alles rond hebben. 

Al met al lijkt er nu weer duidelijk schot in de zaak te 

komen. 

 

 

Kerklaan 

Tijdens een recente inspraakronde van de gemeente 

hebben de bewoners hun visie kunnen geven op het plan 

voor de herbestrating van de Kerklaan en de realisatie 

van een parkeerterrein naast het Boezemkanaal. De 

Dorpsraad heeft aangegeven dat zij dit plan steunt. 

Enkele bewoners hebben een alternatief plan ingediend, 

waarbij op het noordelijke deel van de Kerklaan ca. 30 

extra parkeerplaatsen zouden moeten komen. De 

Dorpsraad ondersteunt dit alternatief niet, omdat in dit 

plan: de Kerklaan te smal wordt om elkaar te passeren, er 

verkeers- en parkeeroverlast ontstaat voor de bewoners, 

en alle bomen en struiken aan dat deel van de Kerklaan 

gerooid moeten worden om ruimte te creëren voor de 

parkeervakken. 

 

Kolk 

Er is een opdracht gegeven aan een adviesbureau om een 

plan te maken voor een autoluwe inrichting van de 

Westkolk. Dit plan is gemaakt in samenhang met de 

aanleg van het parkeerterrein nabij de Kerklaan en is 

bedoeld om: de Kolk toegankelijk te maken voor 

hulpdiensten, de parkeeroverlast voor bewoners te 

verminderen en het beschermde dorpsgezicht te 

behouden. Dit plan voorziet in parkeergelegenheid voor 

bewoners die slecht ter been zijn en in de mogelijkheid 

tot laden/lossen voor horeca en bewoners. 

De Dorpsraad zal dit plan delen met de bewoners en met 

hun inbreng zal een voorstel richting de gemeente 

worden opgesteld.  

 

Hoge Dijk naar Halfweg 

De Dorpsraad heeft een reactie geschreven op het rapport 

over afsluiting van de Hoge Dijk (Spaarndammerdijk). 

De Dorpsraad constateerde dat er geen grond is om de 

dijk vanwege onveiligheid af te sluiten en heeft de 

gemeente gevraagd de dijk te renoveren zoals 

aanbevolen door een ingenieursbureau. Inmiddels vond 

een officiële hoorzitting (een soort rechtszaak) plaats bij 

de gemeente over ons verzoek om de stremming 

ongedaan te maken. Tijdens deze hoorzitting bleek er een 

veiligheidsrapport te zijn dat de gemeente vergeten was 

aan ons door te sturen. In dit veiligheidsrapport staat dat 

de dijk veilig is met uitzondering van de klinkers bij het 

viaduct onder de A9. Wij hebben de gemeente daarom 

opnieuw verzocht de stremming ongedaan te maken en 

de klinkers te repareren. De uitspraak moet nog komen, 

maar onze inschatting is dat dit gelukt is. De gemeente is 

namelijk direct hierna een soort van participatietraject 

gestart met een select gezelschap om de Hoge Dijk weer 

open te stellen. Dit soort procedures vergen tijd en het 

duurt dus nog even voordat de dijk weer opengesteld zal 

worden. Nog even geduld dus. Zolang de borden er staan 

mag u er nog niet langs en er kan gehandhaafd worden.  

 

Een beetje dom 

De details voor de openstelling van de Hoge Dijk naar 

Halfweg wordt besproken met een select gezelschap dat 

de gemeente Haarlemmermeer zelf heeft geselecteerd. 

Diverse mensen die zich hebben aangemeld voor deze 

‘participatiegroep’ zijn afgewezen. Zij mogen geen deel 

nemen. Dat geldt ook voor de Dorpsraad Spaarndam en 

dat is een beetje dom. Want hierdoor zal er geen 
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bespreking tussen alle betrokkenen plaatsvinden, zullen 

de mensen die zijn buitengesloten van deelname in een 

later stadium hun geluid laten horen en dan is het 

moment van onderling overleg al gepasseerd. 

 

Ice Planet 

De Dorpsraad heeft een reactie geschreven op het rapport 

over de afwikkeling en intensiteit van het verkeer rond 

Ice Planet bij Zijkanaal C. Wij zijn nog in afwachting 

van de bespreking van deze reactie met de gemeente. We 

hebben geconstateerd dat de voorgespiegelde 

afwikkeling van de verkeerstromen (slechts 1% van het 

verkeer zou via Spaarndam gaan) niet onderbouwd is, 

waardoor het rapport een verkeerde indruk wekt.  

Inmiddels is er een nieuw rapport over het plan 

verschenen. Het plan is uitgebreid met zomeractiviteiten 

en de accommodatie is verder uitgebreid. De 

oorspronkelijke verkeersprognose is niet aangepast en 

daarmee is de onjuistheid van de prognose verder 

toegenomen.  

Ook is er nog geen reactie ontvangen op het alternatieve 

plan van de Dorpsraad om dit plan uit te voeren bij 

SnowWorld Amsterdam (voorheen SnowPlanet). We 

voegen het oude pamflet hierover nog maar eens bij. Het 

is nog actueel en er hebben zich nadien diverse 

groeperingen bij aangesloten.  

 

Bericht op 17-01-2012 verzonden aan het bestuur van het 
recreatieschap: 
 
De verzamelde groeperingen Verontruste Spaarndammers, 
de Stichting Krayenhoff, de Stichting Vrienden van de Forten 
van Spaarndam en IJsclub Nova Zembla, willen in de ontstane 
patstelling een positieve aanbeveling doen in plaats van 
alleen maar roepen dat we ‘tegen’ zijn. 
 
Indien Landal in het Oostbroek deel (bij SnowWorld 
Amsterdam - voorheen SnowPlanet -)  van het recreatiegebied 
gebouwd wordt, zou dit een oplossing zijn voor de drie grote 
knelpunten (verkeer, natuur en het Fort) en het draagvlak 
onder de bevolking. 
 
Omdat er in dit gebied ruimte is, ook voor eventuele 
uitbereiding in de toekomst. 
 
Omdat een prachtige ontsluitingsweg (N202) daar reeds 
aanwezig is die Spaarndam en Haarlem ontziet. 
 
Omdat er minimale kosten voor aanleg van infrastructuur 
zullen zijn omdat deze al grotendeels aanwezig is (N202). 
 
Omdat dit gebied al is ingericht voor recreatie en er daarom 
geen dure maatregelen nodig zijn om natuurwaarden te 
beschermen. 
 
Omdat daar zeer veel ondernemers zitten die baat zouden 
hebben bij een toestroom van gasten van het park in het 
recreatiegebied. 
 
Omdat het daar niet ten koste hoeft te gaan van een uniek 
stuk Werelderfgoed (het Fort Benoorden). 
 
Omdat Fort Benoorden dan conform het Programma van 
Eisen beheerd en toegankelijk kan worden gemaakt door een 
samenwerkingsverband tussen Krayenhoff en bijvoorbeeld 

Landschap Noord-Holland, dat al ervaring heeft met 3 andere 
forten in een natuurlijke omgeving. 
 
Omdat het de meest duurzame oplossing is in alle opzichten, 
financieel, logistiek, draagvlak, etc.. 
 
Verkeer blijkt in de besluitvorming rond Landal de grootste 
bottleneck. De voorgestelde maatregelen bleken niet 
toereikend, niet effectief, niet haalbaar en stuitten op enorme 
weerstand onder de bevolking. 
 
Bovenop de plannen rond Landal, is nu het plan gekomen voor 
de aanleg van een ijsbaan in Westhoffbos bij de wielerbaan, 
met horeca en recreatieverblijven. Ook dit plan zal meer 
verkeer naar Spaarndam met zich meebrengen en daarom  
dezelfde weerstand uit het dorp ontmoeten. De ontwikkelaars 
stellen dat het verkeer via Buitenhuis geleid zal worden, maar 
in de praktijk zal men de veel kortere route over Spaarndam 
kiezen. Alle mogelijke verkeersmaatregelen zijn de revue al 
uitgebreid gepasseerd en zullen ook hier geen soelaas bieden. 
Daarom pleiten wij ervoor dat ook dit project in het 
Oosterbroek gedeelte van het recreatiegebied (bij SnowWorld 
Amsterdam) wordt ontwikkeld. 
 
Kortom: een goede oplossing is er een die voor alle partijen 
een win-win situatie oplevert. 
Zoveel gezond verstand, daar kan het Recreatieschap met 
goed fatsoen niet omheen. 

 

Lagedijk naar Penningsveer 

De Lagedijk blijft verder wegzakken. Reeds 9 maal heeft 

de Dorpsraad de gemeente verzocht meer structurele 

maatregelen te nemen om het wegzakken van de 

betonblokken in de berm te stoppen. De onveiligheid 

neemt steeds grotere vormen aan. Tussen asfalt en 

betonblokken gapen nu steeds bredere en diepere kloven. 

Het eerste ernstige ongeval als gevolg hiervan heeft al 

plaatsgevonden.  

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede 

verkeersontsluiting van SpaarneBuiten. De 

verkeersmaatregelen die de gemeente Haarlemmerliede 

ca. al had moeten uitvoeren in 2013, zijn vastgelegd in 

het bestemmingsplan van 2013. De gemeente 

Haarlemmerliede ca. heeft ze niet of onzorgvuldig 

uitgevoerd en dat is sneu voor de nieuwe gemeente 

Haarlemmermeer die voor de kosten opdraait. Deze 

discussie stond centraal bij de rechtszaak over een 

uitbreiding van SpaarneBuiten (zie hierna). 

 

Uitbreiding SpaarneBuiten 

De projectontwikkelaar van SpaarneBuiten wil deze wijk 

uitbreiden met villa’s aan de Mooie Nel in de Groene 

Buffer. Al eerder was dit voorstel afgewezen door de 

bestuursrechter omdat het een aantasting is van de 

Groene Buffer. De projectontwikkelaar probeerde het 

onlangs opnieuw, nu via de nieuwe gemeente 

Haarlemmermeer. De Dorpsraad vindt dat eerst de 

toegezegde verkeersmaatregelen voor SpaarneBuiten 

deugdelijk moeten zijn uitgevoerd, zodat iedereen veilig 

over de Lagedijk kan rijden, voordat er verder gebouwd 

wordt. Ook heeft zij het opgenomen voor de Groene 

Buffer, die ons allemaal aan het hart gaat. De Dorpsraad 

ging hiervoor opnieuw naar de bestuursrechter. De 

zitting was in november. Over de uitspraak berichten wij 
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in het volgende Dorpsorgaan. Tenslotte heeft de 

Dorpsraad de gemeente verzocht om in het vervolg tijdig 

in overleg te gaan, in plaats van elkaar te ontmoeten in 

de rechtszaal. 

 

Zwaar verkeer 

Het plan voor het zware verkeer op het dorp is in de 

afrondend fase van de procedures beland. Volgend jaar 

verwachten wij de uitvoering van dit plan. 

 

Redoute 

Na constructief overleg met bewoners en Dorpsraad is 

het plan voor de renovatie van de Redoute afgerond en in 

uitvoering gekomen. 

 

Rietpol 

De nieuwe eigenaar van de Rietpol heeft zijn plannen 

ontvouwd aan enkele bewoners. Het besprekingsverslag 

hiervan is te vinden op de website van de Dorpsraad. Er 

is een werkgroep opgericht van bewoners en Dorpsraad 

om de verdere planvorming te sturen. 

Het huidige plan voorziet in de bouw van ca. 10 villa’s 

met eigen haventjes. De jachthaven en werf verdwijnen. 

Voor de bewoners van de omgeving is een steiger 

voorzien. De eigenaar heeft het voornemen om ‘er iets 

moois van te maken wat de toetsing van de omgeving 

kan doorstaan’. Het gebied is gezichtsbepalend voor de 

kern van ons dorp (beschermd dorpsgezicht) en zal 

kritisch gevolgd worden. Het is nog maar een schets. 

Zoals de plannen nu zijn zal het aantal verkeers-

bewegingen niet sterk toenemen ten opzicht van de 

vorige situatie. 

 

Spaarndam=1 

In de krant lazen wij dat er in november een 

oprichtingsvergadering is geweest van Spaarndam=1. 

Voor de goede orde berichten wij u dat zij hebben 

gekozen voor een verenigingsstructuur en hoewel zij 

anders beweren, betekent dit dat zij uitsluitend hun leden 

vertegenwoordigen en niet het hele dorp.  

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie  
 

Ondernemersvereniging Spaarndam en omstreken organiseert samen 
met de Dorpsraad Spaarndam en het Dorpscentrum een 
nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van Spaarndam. 

 
Waar en wanneer:  
zaterdag 4 januari   
van 15 tot 17 uur in het Dorpscentrum op de   
Ringweg 36, 2064 KK Spaarndam 
 

 
Tijdens deze gezellige receptie kunt u onder het genot van een 
drankje met elkaar proosten op het nieuwe jaar.  
 

Logoquiz 
Doe mee met de Logoquiz.  
Daarmee zijn leuke prijzen te winnen die beschikbaar worden gesteld door Spaarndamse 
ondernemers. Mis daarom de kinderen van Don Bosco niet, die in december hun kerstbroden 
aan de deur komen verkopen. Ze hebben de kalender bij zich die elk jaar gratis ter beschikking 
wordt gesteld door de Ondernemersvereniging. Daar zit dit jaar een leuke quiz bij, waarin u de 
logo’s van onze Spaarndamse ondernemers kunt raden.  
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie kunt u met de juiste oplossing meedingen naar leuke prijzen.  
 
Graag tot ziens op de nieuwjaarsreceptie!

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://cdn.myonlinestore.eu/93cb8cb4-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/d164eae8847ac77899b9afd392ec9a466493417f.jpg&imgrefurl=https://www.feestartikelen4u.nl/a-35887442/oud-nieuw/happy-newyear-bordjes/&docid=hW_8bzZv5OqqhM&tbnid=oLB6OdHf6uTgsM:&vet=10ahUKEwid3N_TlJfmAhWkwsQBHUYGCiMQMwiGAigrMCs..i&w=550&h=550&itg=1&bih=908&biw=1616&q=nieuwjaarversiering%20champagne&ved=0ahUKEwid3N_TlJfmAhWkwsQBHUYGCiMQMwiGAigrMCs&iact=mrc&uact=8
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Minister worstelt verder met    

het Schiphol-dossier 

 
De ambitie van minister van Nieuwenhuizen is dat nog in 

2019 het Nieuwe Normen en Handhavingstelsel wordt 

ingevoerd (het Aldersakkoord). De ambitie is al zover 

teruggebracht dat het alleen over het eerste jaar gaat: het 

jaar 2020. In dat besluit wordt het maximum aantal 

vliegtuigbewegingen van 500 duizend geregeld, met 

daarvan maximaal 32 duizend in de nacht. Het ziet er op 

het moment van het schrijven van dit artikel niet naar uit 

dat dit op tijd gaat lukken. Er is nog geen Milieu Effect 

Rapport bijvoorbeeld. Het jaar is nog te kort voor de 

daarbij behorende inspraakprocedures. Dat alles betekent 

dat het oude systeem officieel geldt, maar dat wordt niet 

meer gehandhaafd. Er wordt 'anticiperend gehandhaafd', 

een eufemisme voor niet handhaven. Zo wordt 

bijvoorbeeld de vierde baanregel die de secundaire banen 

(Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan) 

moet beschermen regelmatig overschreden zonder 

consequenties. Dat zal voorlopig gewoon doorgaan. 

Voor de jaren daarna moet het stelsel nog verder 

vastgesteld worden. Dan zou Schiphol geleidelijk mogen 

groeien tot maximaal 540 duizend vluchten als er 

hinderbeperking is gerealiseerd.  

Dus Schiphol moet de groei verdienen. Dat lijkt 

eenvoudiger dan het is. Inmiddels is iedereen ervan 

overtuigd dat het berekenen van het aantal gehinderden 

in een berekende geluidscontour weinig zegt over de 

beleefde hinder. Er moet daarom een nieuwe norm 

komen voor de beleefde hinder, een buitengewoon 

ingewikkelde vraag. Gelukkig heeft de minister in gang 

gezet dat er meer gemeten moet gaan worden. Dat is een 

beter beleid dan dat van de gemeente Haarlemmermeer 

die van een aantal metingen af wil.

 

 

 
Ondertussen is het dossier Schiphol verder verbreed. 

Ging het eerst alleen over geluid en veiligheid, 

tegenwoordig gaat het ook over klimaat, CO2, 

ultrafijnstof en de gezondheid. En natuurlijk is daar nu 

de stikstofproblematiek bijgekomen. De politieke druk 

tegen nachtvluchten is de laatste tijd duidelijk 

toegenomen. 

De heer Pieter van Geel, de opvolger van Hans Alders 

als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, heeft de 

opdracht de ORS te evalueren die nu bijna 5 jaar actief 

is. Hij moet half 2020 klaar zijn. Een onderdeel van de 

evaluatie gaat over de rol van de bewonersvertegen-

woordiging in de ORS. Omdat nog niet duidelijk is of de 

rol van de bewoners moet veranderen, zijn de 

verkiezingen op zijn minst met een half jaar uitgesteld.  

Dat betekent dat ondergetekende u dan al 5,5 jaar 

vertegenwoordigt in plaats van de oorspronkelijk 

bedoelde 4 jaar. Ondanks dat kunt u zich toch bij onze 

lokale werkgroep aansluiten om u in te werken en 

eventueel mee te werken aan en bij de volgende 

verkiezingen. 

 

Klagen 

Klagen en vragen stellen kan telefonisch of elektronisch 

bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 

www.bezoekbas.nl. 

 
 

Gerard Jägers 

Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad 

Schiphol namens Polderbaan buitengebied 

Kiesman voor Spaarndam

 

 
 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com/nl/photos/flyer-start-opstijgen-take-off-1359867/
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Nieuws van het Dorpscentrum 

Beheer 

De tijdelijke beheerder, Ruud Kroese, die vanuit 

Maatvast bij ons gedetacheerd was, is per 1 november jl. 

teruggegaan naar het dorpshuis waar hij voor die tijd ook 

werkte. Marloes Wesseling is meer gaan werken, 

namelijk 24 uur per week, en is beheerder geworden. 

Daar zijn we heel blij mee en we wensen Marloes veel 

succes. 
 

Vacatures 

Omdat er altijd wel wisselingen bij de barmedewerkers 

zijn, zijn we nog op zoek naar een enthousiaste 

barmedewerk(st)er (oproepkracht) voor de avonden in 

het Dorpscentrum. We zoeken iemand van minimaal 18 

jaar, liefst met enige ervaring in de horeca en met de 

benodigde papieren of bereidheid deze te behalen. Er is 

mogelijkheid tot uitbreiding van de diensten in het 

weekend bij sportwedstrijden en activiteiten. Informatie 

bij Marloes: info@dcspaarndam, of 023 539 08 11. 
 

Bestuursleden gevraagd 

Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam is 

op zoek naar enthousiaste mensen om ons te komen 

versterken. Omdat enkele bestuursleden het komende 

jaar hun functie gaan neerleggen kunnen we meerdere 

mensen gebruiken! Lijkt het u wat en wilt u meedenken 

en meebeslissen over het Dorpscentrum en de functie 

daarvan in het dorp, kom dan eens een keertje praten.  

We vergaderen ongeveer eens in de zes weken. 

Informatie verkrijgbaar via Aagje (bestuur): 

aagje@dcspaarndam.nl, of 06 509 788 53. 
 

Vrijwilligers gevraagd 

Het Dorpscentrum is op zoek naar vrijwilligers: 

- voor de woensdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur als 

gastvrouw of gastheer (kopje koffie of thee schenken en 

lichte schoonmaakwerkzaamheden); 

- vrijdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur als gastvrouw of 

gastheer (kopje koffie of thee schenken); 

- voor enkele uren per week een vrijwilligerscoördinator 

(info via het bestuur); 

- voor een dagdeel per week een activiteitencoördinator 

(info via het bestuur). 

 

Kunst in het Dorpscentrum 

Er hangt regelmatig nieuwe kunst in het Dorpscentrum. 

In de maanden november en december zijn dat werken 

van Rineke van de Poll en Anke Bras-van Oord. Komt u 

gerust eens een kijkje nemen.  

Wilt u zelf ook eens exposeren? Neemt u dan contact op 

met Marloes via info@dcspaarndam.nl. 
 

Stichting Dijk van een Dorp 

Op 20 oktober jl. was er weer een nieuwe editie van Dijk 

van een Dorp in het Dorpscentrum. Deze stond in het 

teken van Leefstijl en Gezondheid. Er waren lezingen, 

reanimatietraining, lifestyle informatie en een proeverij. 

De activiteiten van Dijk van een Dorp in het 

Dorpscentrum worden van harte aanbevolen! 
 
 

 
 

 
Bestuur en beheer Dorpscentrum Spaarndam 

Informatie: Dorpscentrum Spaarndam, 023 539 08 11, 

email: info@dcspaarndam.nl,  

website: www.dcspaarndam.nl,  

Facebook: Dorpscentrum SpaarndamVrijwilligers. 

 

 

Van de dinsdagmiddag breiclub 
 

Bedankt ondernemers van Spaarndam, 

Op dinsdag 17 september jl. ontving de brei- en creaclub 

een cheque ter waarde van € 250 van de 

Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. Deze cheque 

werd uitgereikt aan de vrijwilligers door Martie Vink, 

bestuurslid en voorzitter van het Dorpscentrum. Langs 

deze weg willen wij de ondernemers hartelijk bedanken! 

Het bedrag zal gebruikt worden om materialen, 

spelletjes of breispullen aan te schaffen. 

 

 
 

In het Dorpscentrum Spaarndam, op de Ringweg, is er 

namelijk elke dinsdagmiddag een groep actief aan het 

breien voor de 'Stichting Oost Europa zending' en er is 

een groep met spelletjes bezig, zoals bijv. rummikub.  

Op de vrijdagmiddag (een keer in de 14 dagen) is er een 

groep mensen creatief bezig. 

Kom gerust eens langs om mee te doen of om gewoon 

gezellig een kopje koffie of thee te drinken en een praatje 

te maken. De activiteiten zijn op dinsdag van 13.30 uur 

tot 15.30 uur en op vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Op woensdag 9 oktober jl. hebben dames van het 

breiclubje hun brei- en haakspulletjes ingeleverd bij de 

Stoep in Haarlemmerliede. Deze spullen worden 

verzameld en naar het goede doel Holland Oekraïne in 

Nieuw-Vennep gebracht. Twee dames die 

donderdagavond gezellig mee eten in het Dorpshuis 

hebben hun best gedaan door lapjes te breien. 

Dit keer werd onder andere ingeleverd: 15 kleedjes, 5 

poppen, 1 kat, 1 jurkje, 5 vestjes en sokjes, mutsjes en 

sjaaltjes.  

Aanhaken of mee breien is altijd mogelijk. Wellicht tot 

ziens in het Dorpshuis! 

 

Edith Overzier, vrijwilligster 
 

mailto:aagje@dcspaarndam.nl
mailto:info@dcspaarndam.nl
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Hart van de Zaak
 

Een plas water en een eilandje 

 

Dat is wat er over is van De Rietpol. Geen waterplas, dan 

denk je toch eerder aan een helder meertje ergens 

verscholen in een mooi natuurgebied. Nee, een plas 

water, het ziet eruit zoals het klinkt, plat. Klinken doet 

het er trouwens ook niet meer. Tot voor kort gierde de 

wind nog lekker langs de vele masten, hoorde je het 

tikken van kabels, of klonk het klapperen van zeildoek, 

zo’n beetje de hartslag van het dorp. Nu hoor je af en toe 

iets in het water plonzen… een steentje, een eend? 

Daarna is het weer stil. ‘Het water wacht, het water 

wacht geduldig’, hoor ik Lennaert Nijgh, eertijds als 

trouw bezoeker met zijn ‘Jonge Jacob’ aan de Rietpol, 

ons van boven toefluisteren. 

De loodsen en werkplaatsen op het eiland gaan tegen de 

vlakte en er komt waarschijnlijk een keurig 

nieuwbouwwijkje, dat vanwege de unieke locatie - alle 

woningen een steigertje aan het water- slechts betaalbaar 

is voor de ‘happy few’. 

Oorspronkelijk was het een echte rietpol, een min of 

meer drijvend rieteiland, dat tegen het oude dorp 

aanschurkte. Claes van Kieten, de reus van 

Spaarnwoude, verloor ‘wat’ zand uit z’n zakken bij het 

oversteken van de Mooie Nel, zegt het verhaal. 

Honderden jaren lang bleef het een stek voor 

fuikenvissers en nettenboeters, totdat Joop Verharen in 

1934 de plek annexeerde en er een scheepswerf vestigde. 

Hij had nog nooit een boot gebouwd, maar wist 

desondanks zijn bedrijf binnen enkele tientallen jaren uit 

te bouwen tot een bloeiende onderneming. In de jaren 60 

van de vorige eeuw werkten er zo’n 70 man. De ruige 

beat van de mannen-klinkers die met zware hamers de 

verhitte klinknagels door de stalen platen sloegen, ook 

bij Stapel aan de overkant, samen met de geuren uit de 

verschillende rokerijen gaf het dorp toentertijd een aparte 

schwung: Spaarndam werkte, en dat kon je vooral horen 

en ruiken. 

 

 

 

Water, staal en paling. Je haalde het als buitenstaander 

wel uit je hoofd om er te gaan wonen. Betreden op eigen 

risico, was hier zo’n beetje het onbeschreven motto, 

immers ‘doorgeplopte’ klinknagels zouden zomaar tegen 

je kop kunnen ketsen en aan dat altijd aanwezige 

karakteristieke dorpse aroma, de nestgeur van de echte 

Spaarndammer, zou de vreemdeling maar moeilijk 

kunnen wennen. Nee, Spaarndam was meer iets voor 

Spaarndammers, vonden ze niet alleen hier, maar ook 

daar buiten. Zo’n buffer als de Hekslootpolder was voor 

het dorp en de omgeving dan ook een uitkomst. 

Na de oliecrisis van 1973 verdween geleidelijk aan ‘het 

werk’ en werd de Rietpol hoofdzakelijk jachthaven. Is 

ook opgeheven. De karkassen staan er nog, golfplaten 

loodsen, kranen, bakschuiten en verdwaald aan de 

steigers dobberen nog wat boten van onduidelijke 

herkomst. Je zou er zo een spannende krimi kunnen 

opnemen. Straks komen de bulldozers en dan is 

Spaarndam definitief getemd. 

De Rietpol, een tam eilandje te midden van tam water. 

Wat nu? Woningen dus, met een steigertje voor een 

bootje. De overzijde is al ‘gevinexeerd’, en flink ook. 

Straks, van binnenuit, gebeurt hetzelfde met het oude 

dorp. 

In je dromen had het, als voorheen, nu ook weer 

ongerept moeten blijven, een rietpol dat tegen het oude 

dorp aanschurkt, dat met de tijd mee een Spaarndamse 

bestemming zou krijgen. Laat maar gaan en zien wat er 

gebeurt. Een vrijplaats, een rafelig stukje Spaarndam in 

de kom van het oude dorp. De natuur zou het toe-eigenen 

en wij zouden er kunnen…., tja, verzin maar iets: 

schilderen, vlinders vangen, in de zon zitten, vissen 

of…nettenboeten. 

Maar nee, andere tijden, andere zeden, dus woningen met 

een steigertje voor een bootje. Logisch, nu ‘de angel’ uit 

Spaarndam is verwijderd, wordt het dorp zoetjes aan een 

zgn. unieke locatie en is het geen kunst meer om hier te 

kunnen wonen. Reken maar dat het storm loopt. 

 

Jan Zwetsloot 
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Familieberichten 

 

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden: 

Trijntje (Tina) van der Linde -Kok  12 juli Melbourne Australië  92 jaar 

Annie (Antje) Cliteur - Kok  24 juli Bendigo Australië 

Johannes T.W. Meiermans(Jan)  21 augustus te Beverwijk  77 jaar 

Roos Leeuwenkamp-Blom  13 oktober Terschelling 82 jaar 

Andrea Tjeertjes-Kabel  15 oktober te Spaarndam   84 jaar 

Mevrouw M. Hartman-Prins  20 oktober te Spaarndam   91 jaar 

Tom Hopman  24 oktober te Halfweg   72 jaar 

Popko Berend (Koos) Datema  10 november te Haarlem   78 jaar 

Antonius Franciscus (Ton) Poelgeest  10 november te Haarlem   69 jaar 

Piet Honderdos  11 november te Zandvoort  89 jaar 

Jan Bisschot     26 november te Amsterdam 78 jaar 

 

 

 

 

Florian is niet voorbij  
Hoe je immens verdriet kunt omzetten in een hoopvolle toekomst 

  
Wat als je enkele jaren na de geboorte van twee gezonde kinderen ineens een tweeling krijgt? Wat als 

blijkt dat een van de twee het Syndroom van Down heeft? Wat als hij plotseling erg ziek wordt? Wat 

als hij overlijdt? Wat als je plotseling een uitvaart moet regelen? Wat als je opeens een rouwende 

moeder bent? 

  

Mirjam Louwen-van Bekkum (35) had weleens verhalen gelezen over ouders die een kindje met een 

handicap kregen. Ook in haar nabije omgeving werden er kinderen met een handicap geboren. Ze 

vroeg zich dan af hoe ze moest reageren naar de ouders. Moest ze hen feliciteren of juist haar steun 

betuigen? Ze las ook weleens over een kind dat overleed. Wat vreselijk voor de ouders, hoe konden 

zij verder leven? Toen overkwam het Mirjam zelf. In FLORIAN is niet voorbij schrijft ze over het 

jaar 2018, waarin ze haar zoontje Florian in de armen mag sluiten, maar ook weer los moet laten.  

  

In FLORIAN is niet voorbij neemt Mirjam Louwen- van Bekkum de lezer mee in haar verhaal. Het jaar 2018 begon zo 

mooi, maar eindigde dramatisch. Ze is openhartig over haar verdriet en schuldgevoelens, over de lieve maar vaak ook 

schokkende reacties van buitenstaanders, over hoe haar jonge kinderen omgaan met de dood van hun broertje en over hoe 

Florian toch een mooie en eervolle plek krijgt binnen haar gezin. 

 

Mirjam Louwen-van Bekkum (35) is moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 1, 3 en 5 jaar. Ze is getrouwd en woont in 

Spaarndam. 

 

 

  

 

In Memoriam Koos Datema (1941-2019) 
 

Na een korte ziekte overleed Koos Datema op 10 november 2019. Koos was sinds najaar van 2018 tweede voorzitter van 

de Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) en van november 2013 tot oktober 2018 voorzitter. Sinds mei 2016 tot aan 

zijn overlijden was Koos eveneens voorzitter van de Stichting Spaarndam 700 jaar. Wij zijn hem dankbaar voor zijn 

jarenlange inzet voor onze werkgroep en het dorp Spaarndam. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 

 

Historische Werkgroep Spaarndam 
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MeeZingKerst  

Inmiddels traditioneel, wordt ook dit jaar weer de 

MeeZingKerst gehouden in de pittoreske en sfeervolle  

Oude Kerk, Kerkplein 2 te Spaarndam: 

vrijdag 20 december om 20.00 uur 

      (de kerk is open vanaf 19.30 uur). 

 

De samenzang van kerstliederen wordt op het orgel begeleid door Jeroen Kiel met muzikale 

medewerking van de X-Mas Angels, onder leiding van Peter Duval-Slothouwer.  

 

Het kerstevangelie zal worden voorgelezen door kinderen van de Sint Adalbertusschool.  

Ds. René van der Rijst zal een overweging uitspreken. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het weer een sfeervol en hartverwarmend begin van de Kerstdagen 

gaat worden. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

 

De toegang is gratis. De collecte bij de uitgang is voor een goed doel en de onkosten die gemaakt 

zijn voor deze samenkomst. Het goede doel dit jaar is Hidup Baru in West Timor Indonesië.  

Karin Duwel 

 

Hidup Baru is de naam van het rehabilitatiecentrum op het Indonesische eiland West Timor.  Hidup 
Baru betekent Nieuw Leven. 
 
Op dit arme eiland zijn helaas nog veel ernstig verminkte kinderen, en wel zodanig dat de ouders hen 
liever verbergen voor de medebewoners van de kampong. Zij schamen zich voor wat hun kind is 

overkomen, en door hun armoede zijn zij niet in staat om het lijden van hun kinderen te verminderen. Het verhelpen 
van die gebreken is de missie van de Indonesische Zusters van de Congregatie Franciscanessen FCJM. Oorspronkelijk 
afkomstig van de Nederlandse Congregatie Franciscanessen FCJM in Aerdenhout. 
 
Gezien de aard van de patiënten die Hidup Baru opneemt - velen van hen zijn dubbel gehandicapt en kunnen alleen 
nog maar liggen - moeten zij praktisch met alles geholpen worden. Het eerste dat de Zusters hen leren is om 
dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren, zoals zitten, kruipen, gebruik maken van het toilet, tanden poetsen 
en het baden. Uiteindelijk leren zij om te staan, te lopen en om zelfstandig te eten aan tafel. 
Daarnaast is er bij het centrum een school gebouwd die geschonken is door de familie van der Voorn uit Spaarndam. 
Het centrum staat ook in contact met Zr. Thea Lemmers in Jakarta, daar worden de kinderen geopereerd wanneer 
nodig. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.picgifs.com/divider/christmas&psig=AOvVaw2Gq6lIOj7KHBKlFXz10vH8&ust=1575109581868333
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O P R O E P 
Ieder jaar op kerstavond is er de traditionele samenzang op het Kerkplein onder het genot van een glaasje glühwein.  

Peter Duval dirigeert en Peter Cammermans zorgt voor de muzikale ondersteuning. Peter heeft dit, samen met andere 

muzikanten, inmiddels heel wat jaartjes verzorgd. Echter, Peter Cammermans gaat verhuizen uit Spaarndam en dit jaar is 

de laatste keer dat hij de muziek organiseert. 

 

Onze vraag is dan ook: wie zou vanaf 2020 voor de muziek willen zorgen tijdens de Kerstzang op het Kerkplein? 

Mocht je hier ideeën over hebben of het leuk vinden de muziek op deze bijeenkomst te verzorgen, dan kun je contact 

opnemen per telefoon of via de mail. 

 

Uiteraard willen we Peter Cammermans van harte danken voor zijn inzet tijdens de kerstzang. Fantastisch Peter dat je dit 

zoveel jaren hebt geregeld. 

Namens het Kerst/Kolk comité, 

Marga Bakker, 06 154 619 88, m.bakkerejoosten@gmail.com             

      Josje de Vries, 06 239 831 38 

Uitnodiging voor kerstnacht: 
kerstzang op het Kerkplein 

 

 
 

Houd je van kerst, samen zingen en traditie? 
Kom dan op kerstavond naar de dorpskerstzang op het plein voor de Oude Kerk. 

 

Deze jaarlijkse kerstzang is voor alle inwoners van Spaarndam, hun vrienden en familie. 
Samen zingen onder begeleiding van een dirigent en een aantal muzikanten. Er zijn 
tekstboekjes en glühwein. Een mooi en sfeervol samenzijn aan de vooravond van de Kerst. 
Wandel in de nacht van 24 december naar het Kerkplein en zing mee! 
 

Wat? Dorpskerstzang  
Waar? Kerkplein in Spaarndam West 
Wanneer? 24 december 
Hoe laat? 24.00 uur 
 

mailto:m.bakkerejoosten@gmail.com
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Strontrace door Spaarndam  

Maandag 21 oktober 2019 om 13.00 uur klonk het 

startschot voor de 45-ste ‘Strontrace Workum-Warmond 

en weer terug' . Deze platbodemrace wordt - als 

onderdeel van vier maritieme evenementen - sinds 1974 

georganiseerd door Vereniging Zeilvracht Workum. 

‘Varen op windkracht’ wordt dan in ere hersteld. En als 

er onvoldoende windkracht is, dan wordt het jagen en 

bomen. Een zware klus! Alleen op het Noordzeekanaal 

gaat verplicht de motor aan.  

In 2018 is de Strontweek officieel toegevoegd aan de 

inventarislijst van Immaterieel - Erfgoed in Nederland. 

De lading: zakjes kunstmest en die moeten zo snel 

mogelijk worden afgeleverd in keerpunt Warmond. Na 

een verplichte pauze van een uur moeten de schepen 

daarna zo snel mogelijk en mét bloembollen, weer terug 

naar Workum.  

 

Sinds 2009 maakt de Kolksluis deel uit van de route naar 

Warmond. De schippers moeten tactische keuzes maken. 

De route op de heenweg bepaalt de route terug. Op het 

IJsselmeer hebben zij twee opties: of Enkhuizen of 

Lelystad. Eenmaal voorbij de Oranjesluizen hebben zij 

weer een keuze: of eerst heen over Spaarndam-Haarlem 

en terug over Amsterdam, of eerst over Amsterdam en 

via Haarlem-Spaarndam terug. Dat kan uren verschil 

maken, in het voordeel of juist heel erg in het nadeel. 

Deze absolute bikkelwedstrijd is voor de 8e keer 

gewonnen door Skûtsje Verwisseling (in 46.25 uur) na 

een aanhoudende en zeer spannende strijd met 

nieuwkomer Sterke Jerke (in 46.52 uur). Deze schepen 

waren dinsdag rond 5 uur 's ochtends de Kolksluis al 

gepasseerd. Bijgaand enkele foto’s van de doorkomst 

van skûtsje 'Nooit Volmaakt'. Mooi toch, die Kolk van 

Spaarndam! 

  
Soep, koffie en lekkers kregen de schippers en 

bemanning in de Sluis geserveerd. Dat wordt altijd zeer 

gewaardeerd. 'Omrop Fryslan' was volop aanwezig, de 

verslaggeefster besteedde er veel aandacht aan en zette 

de Kolksluis van Spaarndam - beurtelings in het Fries en 

het Hollands - fraai en enthousiast op de kaart.  
Voor meer informatie: zie de website van Vereniging 

Zeilvracht ('zeilvracht.nl/strontrace').  
De doortocht wordt - inclusief de traditionele erwtensoep 

en tomatensoep - gefaciliteerd door Stichting Kolksluis 

Spaarndam. 

 

 
 

Peter van den Klinkenberg 

 

 

Werkzaamheden Grote Sluis 

Het zit de roldeur van de Grote Sluis niet mee. 

Maandagochtend 11 november jl. stond een 

indrukwekkende kraan van Mammoet klaar om de 

roldeur van de Grote Sluis op de kade te zetten. Dit is 

nodig om reparatiewerk te kunnen verrichten aan zowel 

de rails, de transportwielen als de positiesensoren van de 

deur. Tijdens het onderhoud van de houten schutdeuren -

afgelopen voorjaar - bleef de roldeur goed functioneren. 

 

 

 

 
 
Inmiddels is echter vastgesteld dat de bediening van de 

roldeur problemen geeft. Naar oorzaken en oplossingen 

wordt gezocht. De roldeur heeft eerder op de kant 

gestaan en dat had o.a. te maken met het aanbrengen van 

zwaardere kathodische bescherming voor deze stalen 

sluisdeur. De vernieuwde Grote Sluis is begin 2011 in 

bedrijf genomen.  

Bijgaand enkele foto’s van de hijsactie.  

 

Peter van den Klinkenberg

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzeilvracht.nl%2Fstrontrace%3Ffbclid%3DIwAR0nWpZoyCnf3eANJFZrDxETa2vQqs5vyo3wZts1xO3oDCaJiOgxo35kc0k&h=AT30zUIjNOS7T326Qb5K5tAOf_GnikDpQ99d7iWz3r96dvebuA9fNEhteWEatSkyN1J3z_tRbqQzYJmud4Z-6lV3JxSbORcFJ3Bu88im95FYby3DXSC7TOcTNIFhRuihy08OZHyTn6t-hQvXL0Cq9o01
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CoSenior 
 

Vraagt u zich wel eens af wie uw financiën en 
medische zaken regelt als u dat zelf tijdelijk 
(vanwege een ziekenhuisopname) of blijvend 
(door dementie) niet meer kunt? Moet u dit laten 
vastleggen of is dat niet nodig?  
Of heeft u vragen over een testament, schenking 
of de afwikkeling van een nalatenschap?  
Dan adviseer en begeleid ik u graag.  
 
Mijn naam is Andrea de Roos. Ik heb jarenlange 
ervaring als kandidaat-notaris en heb nu mijn eigen 
bedrijf: CoSenior. Ik vind het belangrijk dat u zich 
prettig voelt en alle vragen durft te stellen die u 
heeft. Daarom kom ik voor een gesprek bij u thuis. 
Het eerste half uur is kosteloos. Ik kijk ernaar uit 
om u te ontmoeten.  

 
 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer:  
06 134 962 05 of via email: info@cosenior.nl. 
 

 
 
Wilt u meer informatie? Kijkt u dan op 
www.cosenior.nl. 
Op mijn website vertel ik in korte filmpjes en in 
duidelijke taal wat ik voor u kan betekenen.

 
 

. 
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Ondernemersvereniging Spaarndam - Bike Quality 

 
Mijn naam is 

Jos Raateland 

en ik woon 

sinds 1979 in 

Spaarndam. 

Geboren in 

Halfweg, waar 

mijn liefde 

voor de 

racefiets is 

ontstaan.  

Als jongetje van 9 jaar stond ik al heel vaak met mijn 

neus tegen de etalageruit van Jan de Reus in Zwanenburg 

te kijken naar alle mooie racefietsen en onderdelen.  

In de loop der jaren heb ik altijd oude of gebruikte 

fietsen opgeknapt en zo is mijn passie voor de fiets er 

altijd gebleven. Zij het dat ik nu na het volgen van 

diverse opleidingen ook werk aan de nieuwste en meest 

moderne fietsen met Carbon frames, elektronisch 

schakelen en hydraulische remmen.  

 

Op 12 januari 2018 ben ik gestart met Bike Quality.  

In mijn professionele werkplaats repareer en onderhoud 

ik alle soorten sportfietsen: van race-, strand- en 

baanfietsen tot gravel, cross, hybride en mtb. 

Sinds november 2018 ben ik een Canyon Friendly  

 

Bikeshop geworden, dit is een internetverkoop fietsmerk 

met een hoofdvestiging in Eindhoven. Hun klanten 

kunnen bij mij hun nieuwe fiets laten afleveren, 

monteren en afstellen. Ook voor garantiegevallen kunnen 

zij bij mij terecht. 

 

Bike Quality heeft, omdat wij gevestigd zijn in 

Hillegom, een unieke haal- en brengservice. Klanten 

kunnen hun fiets(en) ook in Spaarndam bij mij thuis 

afgeven en ophalen. De gerepareerde fietsen worden 

altijd door mijzelf op de weg getest voordat ik ze aflever.  

Ook kunt u voor advies van, aanpassingen van uw 

verzetten/tandwielen, sturen, stuurpennen, afstellen en 

schoonmaken bij Bike Quality terecht.  

Wilt u (beter) leren fietsen op de racefiets of mtb, dan 

kunt u bij ons een cursus of clinic volgen. Zelfs een keer 

op de wielerbaan in Alkmaar fietsen behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Het adres van Bike Quality: 

Haarlemmerstraat 13A   

2182 HA Hillegom 

 

 

023 89 22 069   info@bikequality.nl 

06 117 500 55   www.bikequality.nl 

 
 

Burgemeester bezoekt brandweer Spaarndam 

Woensdagavond 13 november bracht burgemeester 

Marianne Schuurmans-Wijdeven een bezoek aan de 

meest noordelijk gelegen brandweerpost in haar 

gemeente. Het doel van het bezoek was kennismaken 

met de brandweer van Spaarndam na de fusie van de 

gemeente begin 2019. 

 

De burgemeester werd door de postleden van de 

vrijwillige brandweer hartelijk ontvangen op een speciaal 

voor dit moment georganiseerde oefenavond op de 

woensdag. Na een kort welkomstwoord door 

clustermanager Wim de Zwart kon het programma van 

de avond beginnen. In een korte presentatie lichtte de 

ploegchef Maarten Derkzen van Angeren toe hoe de 

brandweer Spaarndam in 1997 ontstaan is in de huidige 

vorm en welke grote veranderingen de laatste 22 jaar zijn 

doorgemaakt. Zo is de brandweer in 2008 overgegaan 

van een gemeentelijk korps naar de veiligheidsregio 

Kennemerland en is in 2014 een deel van de 

brandweerpost verbouwd door de eigen vrijwilligers om 

deze beter bruikbaar te maken. 

 

In de presentatie was naast de geschiedenis van de post 

ook aandacht voor enkele uitdagingen waar de 

brandweer voor staat. Op dit moment is het erg moeilijk 

nieuwe brandweermensen te vinden voor de post en 

voldoet de huidige huisvesting niet meer aan dat wat van 

een hedendaagse brandweerkazerne wordt gevraagd. 

Na de presentatie was het tijd voor een korte oefening. 

De brandweer werd opgeroepen voor een (gesimuleerde) 

brand aan De Laars aan de Mooie Nel bij buitenlocatie 

‘Dynamique’. De brandweerauto van Spaarndam, met 

aan boord ook de burgemeester, rukte snel uit die kant op 

om de brand te bestrijden. Ter plekke bleek er een kleine 

binnenbrand. Na de oefening keerde de brandweer samen 

met de burgemeester terug naar de kazerne om daar met 

elkaar verder in gesprek te gaan over het boeiende werk 

van de brandweervrijwilliger. Ook in deze gesprekken 

ging het zowel over alle mooie en positieve zaken van 

het vak als over de uitdagingen voor de toekomst. 

De burgemeester en de brandweer kijken terug op een 

zeer geslaagde en mooie ontmoeting.
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Even voorstellen – het nieuwe Kunstmarktteam  

 
 

Na vele jaren trouwe dienst hebben Marga 

Kranendonk en Paul Marselje afscheid genomen 

van het bestuur van de Stichting Kunstmarkten. 

Door hun enthousiaste acquisitie zijn er nieuwe 

mensen toegetreden tot het bestuur en actief als 

vrijwilliger. Hieronder stellen zij zich voor.  

 

Jos Vis is de nieuwe voorzitter van de Stichting 

Kunstmarkten Spaarndam. Hij vertelt over hoe zijn 

interesse voor kunst als kind al werd gewekt.  

“Als jongetje van 13, wonende te Haaksbergen in 

Twente, ging ik al op bezoek bij Jan ter Wierik. Een 

lokaal bekende kunstenaar die in een oude loods bij het 

spoor werk maakte waar ik meteen erg van onder de 

indruk was. Ik schreef stukjes over hem voor de 

schoolkrant en ging naar de plaatselijke 

tentoonstellingsruimte om zijn werk te bekijken. Daar is 

mijn liefde voor kunst, met name schilderkunst, ontstaan. 

Pas vele jaren later, toen ik al een tijd werkte en wat 

extra’s te besteden had, ben ik ook werken gaan 

verzamelen. Sinds begin 2017 woon ik in Spaarndam. 

Een fantastisch dorp. Ik wil me graag inzetten voor dit 

prachtige dorp. En hoe leuk is het dan als dat te 

combineren valt met je hobby. De kunstmarkt is een 

unieke markt voor een uniek dorp. Mooi dat ik daar iets 

aan kan bijdragen.” 

 

Theo van Dijk blijft aan als bestuurslid en 

penningmeester:  

“Het lijkt mij leuk om nog een aantal jaren in de nieuwe 

samenstelling van de kunstmarkt mee te draaien. In het 

verleden heb ik de financiën beheerd van de kunstmarkt. 

Ik heb jaren bij Fokker gewerkt als vliegtuigschade 

adviseur en later voor marketing en sales in Amerika. 

Mijn vrouw en ik zijn beide geïnteresseerd in kunst. Het 

leuke van de kunstmarkt is het directe contact met de 

kunstenaars. Ik wil graag weten hoe hun kunstwerk tot 

stand komt. Onder de kunstenaars die uit heel Nederland 

en België komen, staat Spaarndam hoog aangeschreven 

en de uitdaging is dan ook om dit zo te houden”. 

 

Carsten Thöne zal in het bestuur de functie van 

secretaris vervullen.  

“Waarom ik meedoe aan de Kunstmarkt Spaarndam? 

Van jongs af aan was kunst in allerlei vormen een 

belangrijk deel van mijn leven. Mijn familie heeft altijd 

nauwe banden met Teylers Stichting gehad. Al op jonge 

leeftijd liepen mijn broer en ik aan de hand van onze 

grootvader door het museum en leerden wij naar de 

schilderijen te kijken en hoe een mening te vormen over 

wat we zagen. Cultuur en kunst stond hoog in het 

vaandel. Mijn interesse gaat onder meer uit naar 

schilderijen met schepen door de eeuwen heen en ik houd 

in het bijzonder van het impressionisme. Al kan ik andere 

kunststromen als bijvoorbeeld De Ploeg en de modernen 

zowel figuratief als abstract, ook waarderen. Ik woon op 

De Kolk en heb al circa 150 markten voor mijn deur 

meegemaakt. Ik help graag bij het continueren van dit 

mooie evenement.” 

 

Het secretariaat zal worden ondersteund door Alexandra 

van Houwelingen. Haar motivatie: “Als kind was ik al 

enthousiast over de kunstmarkt en de verscheidenheid 

aan kunst. Later ging ook het creatieve proces mij meer 

interesseren. Als inwoner van ons mooie dorp draag ik 

graag mijn steentje bij om de Kunstmarkt te behouden. 

 

Leendert Borstlap is algemeen bestuurslid. Zijn vader 

was een getalenteerde tekenaar en fotograaf, al vroeg 

kreeg Leendert zelf ook oog voor wat hem aansprak en 

wat ‘klopte’ in kunst. Leendert zal zich bezighouden met 

bewonerszaken en verkeer, een taak die hem vanuit zijn 

vroegere werk bij de politie op het lijf geschreven is. 

 

In het afgelopen jaar is er ook een drietal vrijwilligers 

toegetreden. Deze drie dames zijn actief als 

marktmeesters, zorgen dat aankomst en vertrek van de 

kunstenaars goed verlopen enz.  

 

Elly Uenk vertelt:“Als kind, als student en als 

onderwijzeres was de zomervakantie de verplichte 

periode van vakantie houden. Daardoor heb ik in het 

verleden de kunstmarkt vaak moeten missen. Nu ik 

gepensioneerd ben en niet meer afhankelijk ben van die 

periode kan ik de kunstmarkt bezoeken, sterker nog, ik 

mag als vrijwilliger deel uitmaken van het team dat de 

kunstmarkt mogelijk maakt. Een feestje, om ook komend 

jaar weer een prachtige kunstmarkt tegemoet te zien.“ 

 

Marry Brokking vult haar dagen na een druk 

arbeidzaam leven tegenwoordig met van alles, waaronder 

de kunstmarkt: “Als vrijwilliger verleen ik graag hand- 

en spandiensten voor de kunstmarkt. De kunstmarkt is 

leuk en ook inspirerend. Het brengt me soms op ideeën 

voor mezelf.”  

 

Hermi Wiedemeijer voegt nog een andere reden toe aan 

haar motivatie: “Vorig jaar heb ik, nadat ik 35 jaar in 

Spaarndam heb gewoond, een appartement betrokken in 

Haarlem. Als vrijwilliger van de kunstmarkt wil ik graag 

betrokken blijven bij Spaarndam en ben heel verheugd 

dat met mij 6 nieuwe vrijwilligers erbij kwamen, zodat de 

Kunstmarkt gelukkig kan blijven bestaan! (en daardoor 

dus ook de rommelmarkt voor de kerk). Behalve dat ik 

geïnteresseerd ben in kunst vind ik de kunstmarkt een 

bijzondere ontmoetingsplek waar je vaak mensen 

tegenkomt die je jaren niet gezien hebt.” 

 

Genoeg enthousiasme en motivatie om er weer een mooi 

seizoen van te maken. We hopen u allemaal weer te 

mogen ontmoeten op de Kunstmarkt. 

 

Stichting Kunstmarkten Spaarndam
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Kunstcentrum de Kolk jubileert 

 

 
 

“Een culturele delicatesse”, zo noemde een trouwe 

bezoeker het Kunstcentrum aan de Kolk. Deze kleine 

galerie presteert het om iedere 5 à 6 weken een nieuwe 

expositie van hoogwaardige kwaliteit samen te stellen. 

De kunstenaars en de onderwerpen zijn divers: 

schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, textiele 

werkvormen enz.  
 

De wereldberoemde fotojournalist, Raymond Rutting 

bijvoorbeeld, exposeert van 14 december 2019 tot 19 

januari 2020. Zijn fotoboek 'Wereldbeelden', met een 

selectie uit zijn werk van de laatste 20 jaar, is dan in de 

galerie te koop. 

In het afgelopen jaar was er een tiental exposities te zien: 

Jaap Ploos van Amstel, de Belgische Willy van Eeckhout 

en nog vele anderen uit binnen- en buitenland. 

Maar ook Spaarndamse kunstwerken vielen te 

bewonderen. Bijvoorbeeld van Peter Balm en Justyna 

Gaja. Gedurende een aantal weken was de galerie gevuld 

met werken van de kunstenaarsfamilie Spierenburg. 

 

Het kunstwerk, dat op de sluis tegenover de galerie, 

stond, was een van de kunstwerken van Milian van 

Stokkum. Zij heeft het 'Zeeën van tijd' genoemd. Het 

kunstwerk, juist zo mooi op deze plek, had veel bekijks! 

De komende maanden staan de winterworkshops en een 

jubileum op stapel. Meer informatie over de workshops 

vindt u op de volgende pagina. 

 

Zondag 29 maart bestaat het Kunstcentrum de Kolk 

twaalf en een half jaar. Dat wordt gevierd met een 

jubileumconcert in de Oude kerk. Omdat het een koperen 

jubileum betreft, is er speciaal een muziekstuk voor 

koperwerk gecomponeerd door Paul Frankenhuijzen. 

Een koperen ode, met hoorngeschal voor 2 trombones en 

orgel. Naast deze compositie zullen tijdens het concert 

meerdere werken voor deze instrumenten klinken, van 

oude muziek tot jazz.  
 

Voor dit jubileum is een groepsexpositie samengesteld 

van twaalf en een halve kunstenaar. Twaalf die eerder in 

de Kunstkolk geëxposeerd hebben en een halve (de 

kleinzoon van Leon Spierenburg). Zij zullen eregasten 

zijn bij het benefietconcert.  
 

Kortom: het Kunstcentrum aan de Kolk is klein, maar 

veelzijdig en dus terecht een Culturele Delicatesse!  

En dat in ons mooie dorp Spaarndam.

 

 

Wout van Beijeren - Nederlands Kampioen Kustvissen  
 

Wout van Beijeren heeft in november 2018 het Nederlands Kampioenschap Kustvissen 

gewonnen. Oud nieuws, maar toch te leuk om het niet te publiceren.  

De wedstrijd werd gehouden op het strand van Noordwijk.  

Door te winnen liet Wout 102 andere deelnemers achter zich.  

In Het VISblad van februari 2019 staat een uitgebreid interview met Wout, met leuke 

foto’s. Als u het wilt nalezen, kan dat op www.sportvisserijnederland.nl. 

 

Ondertussen is hij weer onttroond in de Kampioenswedstrijd van november 2019, met als excuus slechte weersomstandig-

heden waardoor de wedstrijd met een uur werd ingekort. Wout is dan toch nog 7e geworden, meldt hij mij trots.  

 

Wout, ondertussen 67 jaar oud, heeft zijn werkzame leven op 'de Rietpol' doorgebracht, een geboren en getogen 

Spaarndammer. Ik ben trots op hem, u ook? 

Pim van Essen

 

http://www.kunstinspaarndam.nl/plattegrond/locaties/
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Winterworkshops in Kunstcentrum de Kolk 

Wegens groot succes organiseert Kunstcentrum de Kolk opnieuw, op vier achtereenvolgende zondagen in januari en 

februari workshops van 10 tot 16 uur. Deze workshops zijn voor mensen die zelf creatief aan de slag willen en kennis 

willen maken met diverse technieken onder de bezielende leiding van een  ervaren docent. 

 

 

SIERADEN MAKEN op 26 januari 

 

Sieraden maken van 

gevonden en verzamelde 

voorwerpen (objects 

trouvés et collectés) . 

Kijk eens rond in en om 

je huis en ga van de 

winter eens jutten aan 

het strand! 

Verzamel stukjes hout, 

touw, schelpen en alles 

wat je kan gebruiken om 

een eigenzinnig 

(hals)sieraad te creëren 

en neem mee naar de 

Kolk. Sylvia neemt ook 

wat verzamelingen mee, waar iedereen van gebruik 

kan maken. Aan het eind van de middag gaan we op 

de foto met het unieke resultaat. 

Docent: Sylvia Blickman heeft haar opleiding gehad 

aan de Vakschool voor goud- en zilversmeden in 

Schoonhoven. Vervolgens bezocht ze de Gerrit 

Rietveld Academie. Zij werkt als beeldend kunstenaar, 

sieraadontwerper in haar atelier in Haarlem en heeft 

regelmatig exposities in binnen- en buitenland.   

 

 

SCHILDEREN MET PALETMES op 2 februari 

 

Schilderen met paletmes 

op een donker gekleurde 

ondergrond. Een 

leerzame, ontspannende, 

creatieve workshop 

waarbij met paletmes een 

mooi schilderij gemaakt 

wordt.  Schilderen met 

het mes is een uitdaging. 

Leer te werken met een 

paletmes en zie wat een 

prachtige diverse effecten 

te bereiken zijn. In deze 

workshop word je begeleid in het hele schilderproces 

in impastotechniek (wil zeggen dat de verf dik wordt 

aangebracht voor veel textuur en structuur). Het 

experimenteren en accepteren van onverwachtheid van 

paletmes techniek biedt een mooie kans om eens op 

een andere manier te schilderen (schilderervaring is 

niet vereist).  

Docent: Justyna Gaja beeldend kunstenares en 

kunsthistorica (Poznan, Polen). Haar kunst is een 

persoonlijke mix tussen moderne, abstracte en 

klassieke schilderijen.  Zij exposeert regelmatig in 

binnen- en buitenland. 

LINOSNEDE op 9 februari 

 

Linosneden is een 

hoogdruktechniek. Een 

op zacht linoleum 

aangebrachte tekening 

wordt met een soort 

gutsmesje uitgesneden, 

dan wordt deze met 

Blockprint ingerold en 

afgedrukt. 

We gaan proberen een 

meerkleurendruk te 

maken, door steeds meer weg te gutsen en met andere 

kleuren over de eerste druk heen een afdruk te maken, 

ontstaat een meerkleuren linoafdruk. 

Docent: Marja ten Hoorn. maakt schilderijen, 

ruimtelijk werk en grafiek. 

 

 

BEELDHOUWEN IN SPEKSTEEN op 16 februari  

 

Speksteen is een materiaal 

met oneindig veel 

mogelijkheden door de 

vele kleurschakeringen en 

het gemak waarmee het te 

bewerken is. Het is een 

zachte en toch sterke 

steen, die door de bewer-

king een heel eigen 

uitstraling kan krijgen: 

gepolijst of ruw, glanzend 

of mat. In één dag kan 

door vijlen, gutsen, zagen schuren en polijsten een 

echt beeldhouwwerkstuk worden gemaakt. Ervaring is 

niet nodig.   

Docent Johanna van Steen. Zij maakt beelden in 

steen.   

 

 

Voor alle workshops geldt een maximum van  

8 deelnemers. De kosten per workshop bedragen 

€ 40 p.p. incl. materialen.  

Inschrijven kan door overmaking van de 

deelnamekosten op NL25RABO 0143 3894 67 

t.n.v. Stichting KC de Kolk, Spaarndam, onder 

vermelding van uw naam en de betreffende 

workshop én een mailtje aan: 

kunstcentrumdekolk@gmail.com
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Dorpsgenoot 'in the spotlight' Schrijfster Anne-Gine Goemans 

 

Ze is bekend van de acties voor acceptabele 

vliegbewegingen, bescherming van het 

natuurgebied rond Ford benoorden, als 

journaliste en als schrijfster van vier romans. 

Schrijfster Anne-Gine Goemans, wiens boeken 

worden gelezen van Italië tot in IJsland en het 

hebben geschopt tot de boekenlijst van 

middelbare scholieren en een verfilming.  

Wat vindt zij van het wonen in Spaarndam?  

Hoe verloopt haar leven hier? En hoe komen 

haar boeken tot stand? 
 

 
 

Wonen in Spaarndam 

Het is alweer 18 jaar geleden dat Anne-Gine en haar man 

John met hun 3 maanden jonge dochter in ons dorp zijn 

komen wonen. Op zoek naar rust en ruimte vonden ze 

vanuit Haarlem een huis vlak achter de 

Spaarndammerdijk. Het was te mooi om waar te zijn: het 

enige huis dat niet direct aan de dijk lag met een prachtig 

uitzicht op het IJ, het oude dorp, het fort en het Landje 

van Gruijters. Ze vroegen zich af wat het 

spreekwoordelijke 'addertje' van dit huis was, maar dat 

hebben ze tot op de dag van vandaag niet gevonden. 

 

Inmiddels is hun gezin uitgebreid met twee zoons en 

genieten ze nog iedere dag van het vakantiegevoel bij 

thuiskomst. Anne-Gine: "Het dorpse leven vind ik fijn, 

de mensen zijn vriendelijk, de kinderen zijn hier 

opgegroeid met school, voetbal en hockey in de buurt. 

We hebben veel privacy, geen last van de dijk en net 

geen zicht op de snelweg. Je loopt naar buiten en ziet 

bomen, water, weilanden. Alleen de rust waarvoor John 

en ik naar Spaarndam zijn gekomen blijkt betrekkelijk. 

Er staat hier van alles onder druk door Schiphol en 

bouwplannen, ik viel van de ene verbazing in de andere." 

 

Actievoeren 

Anne-Gine stortte zich op de bescherming van de 

leefbaarheid, de schone lucht en de natuur in en rond het 

dorp. Eerst stond zij met dorpsgenoten op de barricades 

bij de komst van de Polderbaan. Daar heeft een deel van 

de dorpsgemeenschap veel tijd aan besteed: acties, 

onderhandelingen, metingen en procedures. En met 

succes: de uitvliegroute is in 2004 aangepast.  

Daarna ging ze op de barricades tegen de megalomane 

bouwplannen van Landal in een natuurgebied met 

Unesco Werelderfgoed. Uiteindelijk heeft Landal 

afgezien van de bouw. Als laatste actie maakte Anne-

Gine zich hard voor een passend plan en een veilige 

verkeersontsluiting van SpaarneBuiten. Helaas is voor de 

verkeersontsluiting nooit een oplossing gekomen. 

 

Na tien jaar actievoeren raakte ze enigszins ontmoedigd, 

haar conclusie is dat het economisch belang altijd 

voorgaat. En dat maakte dat ze op zoek ging naar een 

andere vorm om iets te bereiken.  

 

Schrijven 

Als journaliste is Anne-Gine vanaf haar opleiding 

Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht altijd al aan het 

schrijven. Haar betrokkenheid bij haar omgeving kon ze 

soms kwijt in haar artikelen voor kranten en tijdschriften. 

Nu kan ze die betrokkenheid in alle vrijheid gebruiken in 

haar boeken. Net als haar interesse in geschiedenis, 

onderzoeksjournalistiek en maatschappelijke thema's. 

 

Haar eerste boek 'Ziekzoekers' (uit 2007 en winnaar van 

de Anton Wachterprijs 2008 voor beste debuut) gaat over 

een getormenteerde familie in de bollenstreek. 

In 'Glijvlucht' (uit 2012 en onder meer bekroond met de 

Dioraphte Jongeren Literatuurprijs 2012) verdwijnt een 

dorp door de komst van een landingsbaan.  

 

Bestseller 'Honolulu King' (2015, film verwacht in 2020) 

vertelt het verhaal van een Indische vrijmetselaar met 

een groot geheim die door het lint gaat als er tegenover 

zijn toko in Haarlem een Japans sushi-restaurant komt.  

Haar zojuist gepubliceerde roman 'Holy Trientje' (2019) 

gaat over de heilige missie van zuster Trientje: alle 

atoombommen de wereld uit. 

 

 
 

Anne-Gine had eerst een werkplek in Amsterdam, maar 

schrijft nu haar boeken thuis op zolder. De ideeën voor 

haar romans krijgt ze door wat ze meemaakt, leest of 

hoort. Vervolgens gaat ze op onderzoek uit, verdiept zich 

grondig in het onderwerp, brengt weken door in 

archieven, praat met mensen en reist de hele wereld over 

om meer te weten te komen. 
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Holy Trientje 

Haar nieuwe boek is gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal waar ze vier jaar geleden over las. Ze wist al dat 

ze een keer een boek wilde schrijven met kernwapens als 

onderwerp. En toen stuitte ze op de wonderbaarlijke 

Megan Rice, een dappere Amerikaanse non en 

vredesactiviste. Met twee diepgelovige heren, een 

betonschaar en een boodschap van liefde lukte het 

Megan in 2012 het grootste nucleaire complex ter wereld 

binnen te dringen. 

 

 
Non en vredesactiviste Megan Rice 

 

Voor het boek heeft Anne-Gine de nu 89-jarige Megan 

Rice opgezocht en is een week bij haar gebleven. Heel 

bijzonder, want Megan was op dat moment net vrij na 

drie jaar gevangenisstraf. Ook reisde Anne-Gine naar de 

Republiek der Marshalleilanden (een eilandengroep in de 

Atlantische Oceaan) om daar de gevolgen van de 

Amerikaanse atoombomproeven te zien en met 

slachtoffers te spreken. Een zelfde soort reis maakte ze 

naar Fukushima (Japan), de plek van het ongeluk met de 

kerncentrale in 2011. 

 

Het personage van Trientje is geïnspireerd op de 

oudtante van Anne-Gine die in het boek in de voetsporen 

van de non treedt. Zij wil alle kernwapens de wereld uit 

hebben en beraamt een overval op een depot met 

atoombommen in het Nederlandse Volkel. 

 

Veilige haven voor wereldverbeteraar 

Schrijven is Anne-Gine's nieuwe manier van actievoeren. 

Door haar verhalen kan ze bekendheid geven aan dingen 

die aandacht of actie nodig hebben, mensen aan het 

denken zetten en zo nodig wakker schudden. Ze licht toe: 

"Het idee leeft dat er niets kan misgaan met de 

kerncentrales in Nederland en België. Dat dachten de 

Japanners ook. Maar als het misgaat, zijn wij allemaal 

slachtoffer. Zeker in een dichtbevolkt gebied als 

Nederland." 

 

Omdat Holy Trientje een boekenlijstboek is, komt  

Anne-Gine tijdens haar promotietoer op middelbare 

scholen. Daar spreekt ze jongeren die zich zorgen maken 

over de wereld en beseffen dat het anders moet.  

Ze gelooft dat iedereen het verschil kan maken voor een 

betere wereld, al is het een middag plastic opruimen 

langs de Mooie Nel. Anne-Gine: "De wereld staat naar 

mijn idee op z'n kop met gestoorde leiders. Het is mooi 

als je het in het dorp fijn houdt met elkaar. Voor mij is 

Spaarndam een veilige haven en dat geeft een prettig 

gevoel."

Judith Touw 

 

 

Spaarndamse Nora Schindeler krijgt Penning van Verdienste 

 

Soms leveren mensen 30 jaar onopvallend een belangrijke bijdrage 

en halen dan ‘ineens’ het Haarlems Dagblad. Dat overkwam recent 

Nora Schindeler. Zij woont al vele jaren aan de IJdijk en vervult met 

veel overtuiging in zowel in Spaarndam als in Haarlem een zeer 

sociale en verbindende vrijwilligersrol. Nora is een open en warme 

persoonlijkheid met een – letterlijk en figuurlijk - uitgesproken 

passie voor de levensechte gedichten van Toon Hermans.  

Nora Schindeler is voor haar vrijwilligerswerk onderscheiden en 

heeft op zondagochtend 1 december in de Waalse Kerk de Penning 

van Verdienste van de stad Haarlem gekregen uit handen van 

burgemeester Jos Wienen. Een grote verrassing voor Nora.  

 

De Waalse Kerk aan het Begijnhof in Haarlem is de oudste nog in gebruik zijnde kerk in Haarlem, de restauratie ervan is 2 

maanden geleden afgerond. Nora begeleidde en volgde de restauratie op de voet, in samenspraak met collega 

kerkrentmeester Job Nel van de Waalse Kerk in Amsterdam. Vóór Wienen de Penning overhandigde benadrukte hij haar 

verdienste voor kerk én de stad: ”U zet zich met kracht, enthousiasme en vurigheid in voor de kerk en stad. Mede dankzij 

het legaat van Aafke de Jong en jullie inzet blijft deze kerk in stand, ook voor Haarlem. Er zijn vele culturele activiteiten in 

de Waalse kerk, die zonder enthousiaste vrijwilligers, zoals Nora, niet zouden kunnen plaatsvinden. Hulde daarvoor! 

Esther Velthuijsen 



 

20 

Bouwdorp Spaarndam 2019 

Bouwdorp Spaarndam is een vierdaags huttenbouw-

evenement waarin kinderen teamsgewijs een hut van 

hout bouwen. Regen of niet, dit jaar stonden 165 

kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar en verdeeld over 

33 teams, klaar om het gezelligste dorp van Nederland te 

gaan bouwen. En dit deden zij niet alleen. De organisatie 

is te hulp geschoten door vele vrijwilligers. Opa’s, oma's, 

vaders en moeders hebben de kinderen geholpen om op 

een veilige en gezellige manier een super leuke hut te 

bouwen. 

 

Voor de 5e editie was het programma (náást het bouwen 

van hutten) gebaseerd op het thema ‘fun on the farm’.  

Dit was onder andere terug te zien in de aankleding van 

Bouwdorp in boerderijstijl (inclusief een authentieke 

windmolen) en in het zoeken van eieren met een 

viercijferige code waarmee een slot gekraakt kon 

worden. Hiermee is een mooie prijs verdiend door een 

fanatieke 'eierenzoeker'. Naast het maken van een 

brievenbus en een teamvlag, het schilderen en decoreren 

van de hutjes, maakte de Grote Hutten Bingo het 

programma compleet. Woensdagavond was - net als 

eerdere jaren - een gezellige bioscoopavond met het 

kijken van een film vanuit de eigen hut.  

Het allerleukste moment ligt aan het eind. De hutten 

worden getaxeerd door een heuse makelaar, samen met 

de kersverse verkozen Bouwdorp kinderburgemeester, 

met daarop volgend de officiële opening van de Open-

Hutten-route. Deze opening wordt altijd druk bezocht 

door vaders, moeders, opa’s en oma’s, vrienden en 

bekenden van alle bouwertjes. Trots werden alle creaties 

getoond, al was het dit jaar wel rondglibberen door het 

ontstane dorpje. 

 

Naast het doel om kinderen een fantastische 

jeugdherinnering mee te geven, ligt de meerwaarde van 

Bouwdorp Spaarndam in de verbinding binnen het dorp. 

Vriendschappen ontstaan of worden nieuw leven 

ingeblazen. Dit geldt voor kinderen onderling, maar ook 

met de vele vrijwilligers (bijna 60) en de verbinding met 

de lokale ondernemers die Bouwdorp financieel 

ondersteunen of materiaal beschikbaar stellen en met de 

plaatselijke verenigingen (voetbal, tennis en 

jeugdvereniging Don Bosco) die hun faciliteiten met 

Bouwdorp willen delen. Het dorp slaat de handen in 

elkaar om deze dagen voor de plaatselijke jeugd 

mogelijk te maken! 

 

Volgend jaar zal de huidige organisatie zich voor het 

laatste jaar hardmaken om weer een leuke week neer te 

zetten. Daarna stopt deze in de huidige samenstelling. 

Daarom zijn we op zoek naar mensen die het stokje 

willen  overnemen. We hopen natuurlijk dat het 

inmiddels gevestigde evenement kan blijven bestaan. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 

info@bouwdorpspaarndam.nl. 

 

Wijnand Menger

 
  

mailto:info@bouwdorpspaarndam.nl
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Sinterklaas weer in Spaarndam aangekomen 

Na een lange voorbereiding en veel overleg met de 

Hoofdpiet, kwam zaterdag 23 

november om 14 uur de Sint met 

zijn Pieten de Kolk in varen.  

Zowel op de Westkolk als de 

Oostkolk stond het publiek rijen 

dik opgesteld om al dansend en 

zingend de Sint te verwelkomen 

in ons dorp. De kinderen van 

LaLaLau lieten van zich horen 

met nummers als ‘Pietengym’ en 

‘Sinterklaas wil dansen’ en de Pietenband liet iedereen 

mee zingen en springen met vrolijke Pietenliedjes. 

 

Sinterklaas werd officieel welkom geheten door 

wethouder Jurgen Nobel van de gemeente 

Haarlemmermeer en door Didier Feenstra, de 

kinderburgemeester van Bouwdorp. En gelukkig sprak 

Sinterklaas toen weer de magische woorden: “Jullie 

mogen vanavond je schoen zetten.”  

Toen Sint alle kinderen op de Kolk een handje had 

gegeven en de Pieten de handen met pepernoten hadden 

gevuld, verplaatste het feest zich naar het Dorpscentrum, 

waar met behulp van vele Spaarndamse verenigingen een 

spelmiddag voor kinderen van 4 t/m 8 jaar was 

georganiseerd. Zo’n 200 kinderen brachten een bezoek 

aan dit feest en gingen met een blij geschminkt gezicht 

naar huis met een pietenmuts, een cadeautje en 

spannende ervaringen op de Pietenparcoursen of bij de 

andere activiteiten. Ook werden hier de prijzen uitgereikt 

van de AH Bouwens kleurwedstrijd met als grote 

winnaar Enora Hoes. Zij won een minuut gratis 

winkelen. 

’s Avonds ging het feest verder bij Speeltuin Nieuw 

Leven, zij organiseerden weer een ouderwetse 

Sinterklaasdisco voor de kinderen van 8 t/m 13 jaar. Het 

dak ging eraf! 

 

Deze prachtige dag was niet mogelijk geweest zonder uw 

financiële hulp. Met een fantastische opbrengst van de 

collecte (€ 2500) en de hulp van vele sponsors, is het 

gelukt dit feest te organiseren. Op de dag zelf en in de 

voorbereiding hebben we ons gelukkig mogen prijzen 

met de aanwezigheid van ruim 100 vrijwilligers.  

 

Hierbij willen we iedereen, die ons op welke manier dan 

ook heeft bijgestaan, hartelijk danken. In het bijzonder 

de mensen van Speeltuin Nieuw Leven, die de 

organisatie aan ons hebben overgedragen en ons 

bijstonden waar nodig. Op naar volgend jaar! 

 

Namens het Sinterklaas Comité Spaarndam 

 

N.B. Heeft u vragen, opmerkingen, feedback of wilt u 

alvast uw hulp aanbieden voor komend jaar? U kunt ons 

bereiken op: sinterklaas@dorpsfeest-spaarndam.nl.

 

 

 

 

Bedankjes Stichting Dorpsfeest Spaarndam 
 

Het Zomerfeest 2019 ligt weer achter ons. Voor de garderobe zijn we afhankelijk van het weer en dat werkte prima mee. 

Op de avonden hebben we op heel wat jassen, vesten, truien, tassen en kermisknuffels mogen passen. Zondagmiddag was 

het prachtig weer, minder jassen, maar voldoende toiletgangers. De opbrengst van € 3.256,61 gaat zoals elk jaar naar 

Stichting Sinar Pelangi, het kindertehuis/ziekenhuis van zr. André (Thea) Lemmers uit Spaarndam.  

We danken iedereen heel hartelijk voor alle bijdragen en het vertrouwen. Volgend jaar passen we weer graag op uw spullen 

en zorgen weer voor een fris toilet. 

 

Lieve groet, Kees en Els 

****** 

Geacht bestuur Stichting Dorpsfeest Spaarndam, 

Thema dit jaar, petticoats en vetkuiven, voor jonge mensen een geweldig thema. Ik, Zr. André Lemmers, mocht er dit jaar 

bij zijn. Het begon al op de woensdagavond. De opkomst was fantastisch bij alles wat er gedaan werd. Voor oud en jong 

was er plaats en natuurlijk voor de besten onder ons een mooie prijs. Er was zelfs gedacht aan kinderen van het speciaal 

onderwijs. Dat sprak mij heel erg aan, omdat wij  in Indonesië werken met kinderen die ook speciale aandacht nodig 

hebben.  

 

Ik, Zr. André Lemmers, oftewel Thea, wil mijn waardering uitspreken naar het bestuur en de vele vrijwilligers die dit 21ste 

dorpsfeest tot een groot succes hebben gemaakt. Vele mensen hebben kunnen genieten van alle evenementen die heel goed 

verzorgd waren. Het prachtige weer deed er ook goed aan. Hartelijk dank voor het vele werk wat jullie gehad hebben en 

waardering dat daarbij ook nog gedacht werd aan de Stichting Sinar Pelangi in Indonesië. Wij hopen van harte dat het 22e 

dorpsfeest weer een groot succes mag worden, en nogmaals veel dank voor de jassen en het plassen. 

 

Alle goeds toegewenst,  

Zr. André (Thea) Lemmers 
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Verslag inspiratiereis Tibet 

 

“Ga je alweer naar Tibet?”  

“Nee, dat kan bijna niet meer, de grenzen zitten 

dicht; China wil geen pottenkijkers. Maar ik ga 

wel naar de Tibetanen, Tibetanen die in 

ballingschap leven, o.a. in Dharamsala (Noord 

India). Daar ga ik kennismaken met hoe het 

leven daar voor hen is.” 
 

En zo ging ik met een groepje supporters van de 

International Campaign for Tibet (ICT) op reis naar 

Dharamsala (11 dagen eind oktober tot begin november). 

Na het warme New Delhi kwamen we aan in Dharamsala 

waar Tibetaanse vrouwen ons welkom heetten bij ons 

onderkomen. Beetje zon, lekker windje, weer om je bij 

thuis te voelen. 

Gedurende acht dagen gingen we kennismaken met 

mensen van allerlei organisaties en uiteraard zouden we 

de Dalai Lama ontmoeten. Wij hadden het geluk dat we 

al de eerste dag een audiëntie bij hem hadden. Je bent 

dan niet de enige groep. Op een vroege ochtend ontvangt 

hij zo'n 300 mensen. Nadat we door de beveiliging waren 

(al je spullen afgeven, gefouilleerd worden) konden we 

ons aansluiten in de rij. Het was een frisse ochtend met 

zon die ons iets warmde. Na anderhalf uur waren wij aan 

de beurt. Wij werden allerhartelijkst ontvangen, mede 

omdat hij onze begeleidster (werkzaam bij ICT) kent. Hij 

bedankte ICT voor al haar werk voor de Tibetanen en 

bemoedigde ons vooral zo door te gaan. Als rasoptimist 

vertelde hij dat hij mogelijkheden tot contact ziet met de 

300 à 400 miljoen Chinezen die boeddhist zijn. Hij blijft  

geloven in een autonoom Tibet, waar de Chinezen hun 

eigen regels o.a. van vrijheid van godsdienst eindelijk 

gaan toepassen.  

 

 
 

Even een zijweggetje om u te informeren over de situatie 

van Tibet als (zogenaamde) autonome regio van China. 

In 1949, met het ontstaan van de Communistische staat, 

begon het Volksbevrijdingsleger van China Tibet binnen 

te vallen en in te lijven. In 1959 kwam er verzet tegen de 

bezetters; dit werd neergeslagen door het Chinese leger. 

Toen is de Dalai Lama gevlucht, evenals meer dan 

80.000 Tibetanen; gevlucht over de koude en gevaarlijke 

Himalaya. Zij kwamen terecht in India, Nepal en Bhutan. 

Tienduizenden Tibetanen werden vermoord en/of 

gevangen gezet. Daarna zijn nog minstens honderd-

duizenden Tibetanen gestorven door verhongering, 

marteling en executie, als gevolg van China`s 

onderdrukking. De Dalai Lama vestigde zich in India en 

met hem vele Tibetanen. De Indiase regering bood de  

Tibetanen plekken aan om zich te vestigen. Dharamsala 

is daar één van, en de bekendste omdat het de residentie 

van de Dalai Lama is. 

 

Bijzonder om te zien was het Kinderdorp. Een dorp waar 

kinderen wonen van wie de ouders in Tibet wonen. Deze 

kinderen zijn met een smokkelaar of met een vluchtende 

volwassene over de Himalaya gevlucht, soms met 

ernstige bevriezingsverschijnselen vanwege de kou. Hun 

ouders doen dit voor een beter leven voor hun kinderen. 

Maar er zijn ook kinderen uit Sikkim of Bhutan. 

De kinderen gaan er naar school, wonen er in een huis. 

Eén van de huizen is gesponsord door een Nederlandse 

organisatie. Ze krijgen onderwijs in Tibetaans en in alles 

wat normaal gedaan wordt op school. Ook zijn er enkele 

beroepsopleidingen. De kinderen mogen er in principe 

blijven totdat ze op eigen benen kunnen staan. 

 

 

We hebben ook een dorp bezocht dat helemaal gebouwd 

is met geld van een fonds van een Nederlandse 

mevrouw: Lily Eversdijk Smulders. Het dorp heet dan 

ook Lily Village. Een dorp voor zo'n 200 mensen. De 

bewoners waren heel blij iemand van het Fonds te zien 

(het is in 2016 officieel geopend). Nu konden ze hun 

dankbaarheid tonen en die was heel groot. Als geschenk 

voor het Fonds kregen we een Thangka, een heel fijn 

beschilderd doek met prachtige afbeeldingen.  
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Wat me trof was de inzet en de spirit die de Tibetanen 

hebben om hun cultuur te behouden en verder te 

ontwikkelen. We zagen dat in ateliers waar het Thangka-

schilderen wordt gedaan, houtsnijwerk, metaalbewerking 

(beelden van goden), muziek, zang en dans. Zelf hebben 

we meegedanst op trommelmuziek dat spontaan 

ontstond. We werden direct opgenomen in de kring van 

dansers.  

 

Tijdens alle werkbezoeken aan het parlement en de 

president in ballingschap, aan de bibliotheek en het 

archief, het Tibetmuseum, enz. viel het mij op dat de 

Tibetanen goed kunnen organiseren. Zowel hun 

gebouwen en directe omgeving die er goed onderhouden 

en schoon uitzien, als hun kennis die ze opdoen, 

verwerven en weer gebruiken in contacten. Voor het 

parlement en ook voor de maatschappelijke organisaties 

(o.a. voor politieke gevangenen, voor emancipatie) is 

netwerken een heel belangrijk onderdeel van hun werk. 

Mijn ervaring is dat ze dat degelijk en praktisch doen. Zo 

leggen ze o.a. contacten met Chinese wetenschappers 

(voor zover mogelijk) in verband met het beheer van het 

water van de grote rivieren die ontspringen op de 

hoogvlakte van Tibet en de klimaatcrisis. Een belangrijk 

item voor heel Zuid-Oost Azië.

Ondanks de grote repressie door de Chinezen in Tibet 

houden de Tibetanen moed. Aan de andere kant vinden 

er in Tibet nog steeds zelfverbrandingen plaats als verzet. 

Ook de Tibetanen in ballingschap houden hoop, heb ik 

gemerkt. 

 

Ik kan nog veel meer vertellen: over hun standvastigheid 

in de hoop op verbetering in Tibet, over de emancipatie 

van vrouwen, over de weinige vluchtelingen die nog de 

streng bewaakte grens over komen, enzovoort. Maar nu 

houd ik het hierbij.  

 

Tot slot mijn oproep: houd Tibet op de kaart! 

 

Ik ben ICT heel dankbaar dat ik deze kennismaking met 

de Tibetanen in ballingschap heb mogen beleven.  

Wilt u meer weten over ICT of donateur worden?  

Op savetibet.nl kunt u meer lezen. 

 

Marry Brokking 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam  

nr. 12 3e jaargang 2019  
 

Joop Verharen en scheepswerf en jachthaven De 

Rietpol 

Medio 2019 verhuisde Emiel Verharen naar Friesland en 

werd De Rietpol verkocht aan een projectontwikkelaar in 

Velsen-Zuid. Daarmee kwam er een einde aan de ruim 

80-jarige geschiedenis van dit familiebedrijf in 

Spaarndam. In deze nieuwsbrief geven we een korte 

terugblik op de geschiedenis van scheepswerf en 

jachthaven De Rietpol.  

 

De legende 

Het verhaal is al genoemd op pagina 8: de legendarische 

Spaarnwouder reus Klaas van Kieten zou zand uit zijn 

schort hebben gemorst, toen hij in één stap over het 

Spaarne wilde stappen. Het schort scheurde en het zand 

belandde in het water en zo ontstond De Rietpol. Het is 

een aardige legende, maar meer ook niet. 

In de praktijk was De Rietpol, in de 17e eeuw nog ’t 

Woerdereiland genaamd, een drassig eilandje in het 

Spaarne, waar vroeger een paar binnenvissers hun netten 

boetten en hun fuikenstokken bewaarden. Later 

gebruikten Rijnland en IJsclub Nova Zembla het eiland 

als opslagplaats. 

 

 
Joop Verharen 

 

HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM 

Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ  SPAARNDAM 

 
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com 

Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl 
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De start als eenmansbedrijf 

Joop Verharen (1915-1988) richtte op 10 juni 1936 

scheepswerf annex jachtwerf De Rietpol op. Het eilandje 

was inmiddels opgehoogd met puin afkomstig van de 

Koudenhorn Kazerne in Haarlem. Er kwam ook een 

oeververbinding langs het remmingwerk naar de 

Taanplaats. De verbinding met de vaste wal bij de Pol 

werd aanvankelijk onderhouden met een roeiboot, later 

met een pontje.  

In het begin was het hard aanpoten voor Verharen. Hij 

werkte alleen en deed alles zonder machines. “Alleen een 

stoomketel om de delen te stomen, had ik al gauw”, 

vertelde Joop in 1987 aan het Dorpsorgaan.  

 

Tijdens de oorlog was De Rietpol een schuiloord voor 

Joodse onderduikers en een opslagplaats voor wapens 

van het ondergrondse verzet. Na enkele invallen van de 

Duitse bezetter werd de brug langs het remmingwerk 

afgebroken. In 1944 kwam er een lage, smalle 

(ophaal)brug naar de Pol op dezelfde plek als de huidige 

verbinding.  

 

 
De Rietpol in 1962 

 

Groei en ontwikkeling 

Na de oorlog begon de scheepswerf te groeien en in 1946 

werkten er inmiddels 12 man. Duitse houten 

mijnenvegers werden op de werf omgebouwd tot houten 

kotters en later bouwde het bedrijf ook grote zeiljachten. 

Op het hoogtepunt had Verharen 54 man in dienst. Piet 

de Meester, voorheen werkzaam bij Stapel, was zijn 

werfbaas. Aan opdrachten geen gebrek, want de werf 

bouwde onder andere coasters, grote trailers voor 

Frankrijk en kotters voor België en Denemarken. In 

totaal zijn er zo’n 50 schepen gebouwd. 

In de loop der jaren was Joop Verharen zelf een 

markante Spaarndammer geworden. Hij heeft veel 

betekend voor het dorp en het verenigingsleven en in 

1986 werd hij benoemd tot erevoorzitter van Nova 

Zembla. 

 

Foto personeel 1963 de Rietpol  

 

Na de crisis een nieuwe koers 

De teruggang begon tijdens de oliecrisis in 1973 en het 

werd nog erger na het inzakken van de huizenmarkt. 

Vanwege de hoge olieprijs werden er geen 

vissersschepen meer gebouwd, terwijl zeiljachten veelal 

werden betaald uit een tweede hypotheek op de eigen 

woning. Toen de huizenprijzen niet meer stegen, bleven 

de orders uit.  

 

Daarna legde de werf zich toe op de bouw van kleinere 

jachten naar een eigen ontwerp. Alleen was er steeds 

minder vakbekwaam personeel beschikbaar om die 

opdrachten te kunnen uitvoeren. Naast vader Joop was 

inmiddels ook zoon Emiel (geb. 1948) in het bedrijf 

gekomen. De Rietpol begon zich steeds meer toe te 

leggen op reparatie en onderhoud van schepen en op 

zomer- en winterstalling. In de winkel - Ship in Shop - 

waren scheepsbenodigdheden te koop, zelfs complete 

scheepsdieselmotoren waren er op voorraad leverbaar. In 

de jachthaven was ruimte voor 100 vaste ligplaatsen en 

25 passanten ligplaatsen. 

 

Medio 2019 werd, met de verkoop van het bedrijf, dit 

hoofdstuk in het geschiedenisboek van Spaarndam 

omgeslagen.  

 

Thea de Roos-van Rooden 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verantwoording:  

• Dit verhaal is o.a. gebaseerd op een drietal artikelen uit het Dorpsorgaan van maart 1987, juni 1987, juni 1988 

en op “Jacht- en scheepswerf De Rietpol” uit het boek Spaarndamse Bedrijvigheid in de vorige eeuw, een uitgave 

van de HWS uit 2005. 

• Foto De Rietpol in 1962: Beeldbank Noord-Hollands Archief, Haarlem. 

• Foto’s personeel en Joop Verharen uit boek Spaarndamse Bedrijvigheid.  
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Fysiotherapie - Verslag Valpreventieweek en bezoek Ard Schenk 

 
Ieder jaar staat de eerste week van oktober in 

het teken van Valpreventie. Daar we als 

Fysiotherapie Spaarndam al jaren een uur 

valpreventie geven in de week, leek het ons een 

leuk idee om dit jaar eens groots uit te pakken 

met allerlei activiteiten in deze week. De 

activiteiten bestonden uit o.a. een lezing over fit 

ouder worden, kennismaken met fitness, de 

spiermassa check en meedoen met de 

valpreventie. 
 

Veiligheid.nl is de organisatie in Nederland die val-

preventie promoot en ondersteunt en waar ook veel 

informatie te vinden is over (niet) vallen. Dit jaar loofden 

ze een prijs uit voor de meest originele activiteit(en) 

gedurende de valpreventieweek; een bezoek van Olga 

Commandeur of Ard Schenk. Niet geschoten is altijd 

mis, dus hebben we onze activiteiten ingestuurd. Een 

aantal weken later kregen we het bericht dat we in de 

prijzen waren gevallen! Niemand minder dan Ard 

Schenk kwam onze val-preventieweek aftrappen.  

Voor veel Spaarndammers toch wel een schaatsheld en 

blijkbaar zeer populair.  

 

Waar 

we 

bang 

waren dat er wellicht niemand zou komen opdagen, was 

de belangstelling overdonderend.  

Wat ontzettend veel mensen waren er op deze middag 

afgekomen.  

De middag bestond uit een korte lezing van Ard Schenk 

over fit ouder worden en blijven. Daar moet je blijkbaar 

toch wel het één en ander voor doen. Iedere dag de hond 

uitlaten, was in ieder geval niet voldoende om echt fit te 

blijven. En van iemand die op deze leeftijd nog zo vitaal 

is, moet je het wel aannemen. Wat een ontzettende fitte 

man, die Ard Schenk!  

Na deze korte lezing hebben we in groepjes het dobbelfit 

spel gespeeld. Een spel speciaal ontwikkeld voor de 

valpreventie. Hilarische vragen en opdrachten laten je op  

een leuke manier in beweging komen.  

Als klap op de vuurpijl, kwam Hart van Nederland een 

stukje van onze valpreventie filmen. Heeft u het item 

gezien? Ineens hadden we er een aantal beroemde 

Spaarndammers bij. 

 

 

Wat een geslaagde middag en eigenlijk een geslaagde 

week. Ik heb er van genoten. Trots op Roel en Daisy die 

de valpreventie iedere week weer enthousiast geven en 

iedereen weer motiveren tot bewegen. Heel erg blij met 

Rens, onze nieuwste collega, met heel veel expertise in 

de fitness.  

 

 

Zet volgend jaar van 28-09-2020 t/m 04-10-2020 alvast 

in de agenda. Dan beginnen wij alvast met het bedenken 

van leuke activiteiten.  

 

Nogmaals iedereen bedankt die aan de activiteiten heeft 

deelgenomen.

Nanda van der Linde  

 Fysiotherapie Spaarndam 
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Nieuwsbrief Medisch Centrum Spaarndam De Sluis 

 
Huisartsenpraktijk Spaarndam 

Ringweg 32, 2064 KK Spaarndam 

T 023 537 0803 

E info@desluismcs.nl 

www.desluismcs.nl 

 

 
V.l.n.r. staand: Pascale Hendriks, Hester Verheijen (huisarts in 

opleiding), Rick Pronk, Willeke vd Lee, Diantha Oud, Anna 

Bongers, Anne Idema (stagiaire), Resa Dolinski. 

V.l.n.r. zittend: Willy van Dijk, Jolanda Kaptein 

 

Inloopspreekuur elke dag 

Het inloopspreekuur bevalt goed. Daarom houden we het 

nu elke middag. Voor dit spreekuur hoeft u niet te bellen; u 

komt gewoon langs en wordt - zonder afspraak - geholpen. 

Een consult duurt 5 minuten en per dag is er plek voor 6 

mensen. 

 

Inloopspreekuur 

maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 16.30 uur  

(kleine klachten, max. 6 personen, consult 5 minuten) 

 

Voor welke klachten? 

Het inloopspreekuur is bedoeld voor kleine problemen, één 

per consult. Vuistregel voor de klachten in het 

inloopspreekuur: het moet aan de 'buitenkant' van het 

lichaam zitten. 

• Voorbeelden van geschikte problemen: vlekjes/ plekjes 

op de huid, krentenbaard, voetschimmel, galbulten, 

oorpijn, keelpijn, oogontstekingen, voorhoofdsholte 

ontsteking, prikkelhoest, verstuikte of gekneusde 

gewrichten.  

• Niet geschikte problemen zijn: meerdere klachten 

tegelijk, langdurige bestaande klachten, psychische 

klachten, hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, griep, 

klachten van de inwendige organen, klachten waarvoor 

een uitgebreid of inwendig lichamelijk onderzoek 

nodig is. 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 

Per dag kunnen maximaal 6 mensen gebruikmaken van het 

inloopspreekuur. De tijd voor een consult is 5 minuten en 

het gesprek wordt staand gevoerd. Als de klacht toch 

ingewikkeld blijkt, maken we ter plaatse een nieuwe 

afspraak.  

 

In het kort gaat het als volgt:  

• Bij binnenkomst pakt u een sleutelhanger met laagste 

nummer van het rek bij de balie.  

• U drukt op de bel om u te melden (als u de enige bent).  

• U wordt afgehaald door de huisarts zodra u aan de 

beurt bent. 

• Is er geen sleutelhanger meer? Dan zit het 

inloopspreekuur vol en komt u die dag niet meer aan de 

beurt. U kunt dan thuis een afspraak maken voor een 

‘normaal’ consult (zie hieronder) of een andere dag 

naar het inloopspreekuur komen. 

 

Internetafspraken via MedGemak app  

Afspraken kunt u heel gemakkelijk maken 

via www.desluismcs.nl. Ook zonder 

DigiD. Speciaal voor de patiënten die 

gebruikmaken van MijnGezondheid.Net 

(mét DigiD) is er de app MedGemak. Gratis te 

downloaden. Ook om u te helpen herinneren wanneer u 

medicijnen moet innemen. 

 

Denk ook eens aan een E-consult 

Stel u hebt een vraag over uw gezondheid, maar er is geen 

lichamelijk onderzoek voor nodig. Dan kunt u ons bellen, 

maar u kunt de vraag ook stellen via een E-consult. Dit is 

in feite een beveiligde mail. 

Wij gebruiken hiervoor 

MijnGezondheid.net. En via 

de MedGemak app is het nog 

gemakkelijker geworden. 

 

Praktijkassistentes 

De assistentes zijn de spil van de praktijk. Zij schrijven 

nieuwe patiënten in en verhuisde patiënten uit, beoordelen 

spoedgevallen en organiseren de spreekuren op urgentie. 

Ook hebben zij elke dag spreekuren. In de ochtend aan de 

balie en telefonisch zijn ze bereikbaar voor: 

• uitslagen en alle medische vragen 

• een afspraak maken 

• onderzoek van urine. 
 

           
  Willy van Dijk          Resa Dolinski  Jolanda Kaptein 
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Praktijkverpleegkundigen  

Willeke van der Lee (POH-S) levert zorg aan chronisch 

lichamelijk zieken zoals diabetes, hart- en vaatziektes, 

hartfalen en COPD.  

Anna Bongers (POH-GGZ) levert zorg aan mensen met 

psychische klachten. 
 

       
Willeke van der Lee      Anna Bongers 

 

Huisarts in opleiding 

Vanaf 1 juni 2019 is Hester Verheijen 

bij ons. Zij zit in het derde en laatste 

jaar van de huisartsenopleiding.  

Huisartsen in opleiding zijn 

afgestudeerde artsen die zich in drie 

jaar specialiseren tot huisarts. 
   Hester Verheijen 

 

Nieuws over andere zorgverleners in De Sluis 

• De verloskundigen van de DUO-praktijk zitten 

tegenwoordig op de bovenverdieping. 

    www.duo-verloskunde.nl, T 06 504 948 11  

• Diëtiste Simone Temming werkt ook op de 

bovenverdieping, op woensdagochtend. 

www.dieetbeter.nl, T 06 275 959 51 

• Tandarts van Veen-Groen werkt samen met een 

mondhygiëniste.                                         

www.tandarts-spaarndam.nl, T 023 537 35 34 

• De laboratorium prikpost in Spaarndam op dinsdag en 

vrijdag van 8 tot 9 uur loopt goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijk van een Dorp 

 

Elk half jaar (in oktober en april) 

organiseert de stichting Dijk van 

een Dorp een evenement waar u 

gratis kunt meedoen met allerlei 

activiteiten in Spaarndam. U kunt 

het programma bekijken via: 

website www.dijkvaneendorp.nl, 

een huis aan huis folder, de 

facebookpagina en de wachtkamer van de 

huisartsenpraktijk.  

 

Er is voor elk wat wils. Afgelopen keer was het thema 

Gezondheid & Lifestyle. In het voorjaar 2020 wordt het 

thema Sport & Beweging.  

 

Hebt u vragen?  

Stel ze aan huisarts Pascale Hendriks of via de mail 

info@dijkvaneendorp.nl. 

 

Leefstijlcoach gratis 

Het is mogelijk om een gratis tweejarig programma te 

volgen van een leefstijlcoach (GLI). Het doel is om in het 

dagelijkse leven gezonder te eten, meer te bewegen, en ook 

aandacht te hebben voor voldoende slaap en een goede 

balans tussen inspanning en ontspanning. Bij fysiotherapie 

Spaarndam kunt u dit programma vanaf januari volgen na 

verwijzing van de huisarts. Voorwaarde is een BMI van  

> 30 of  > 25 met bijkomende aandoeningen. Informeer 

eens naar de mogelijkheden. Het programma wordt uit de 

basisverzekering betaald zonder eigen risico. 

 

 

 

http://www.duo-verloskunde.nl/
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4e Editie Dijk Van Een Dorp een succes! 

Zondag 20 oktober was het alweer de 4e editie van Dijk 

Van Een Dorp, georganiseerd in het Dorpscentrum van 

Spaarndam. Deze editie stond in het teken van het 

Lifestyle & Gezondheid.  

 

De dag was gevuld met een zeer divers programma in de 

kleine en de grote zaal van het Dorpshuis. 

Er werden lezingen gegeven door een diëtiste, 

leefstijlcoach (GLI), slaapoefentherapeute, gynaecoloog/ 

overgangsconsulent en een seksuoloog. De animo voor 

deze lezingen was groot, dit stimuleert ons om met dit 

concept door te gaan. Naast de lezingen in de 

vergaderzaal was er in de grote zaal weer genoeg te 

beleven. Zo kon je genieten van een heerlijk alcoholvrij 

biertje, aangeboden door Café Spaarndam en Jopen bier.  

 

 
 

Er was een mogelijkheid om uw spiermassa te meten, 

‘Meer voor Elkaar’ was met een Piaggio scooter 

vertegenwoordigd en er waren interactieve yoga, tai chi 

en linedance demonstraties. Dit alles met een muzikale 

omlijsting door ‘Think Something Good’.  

 

 
 

Het thema Lifestyle & Gezondheid heeft zich niet 

beperkt tot zondag 20 oktober. De lokale Spaarndamse 

restaurants hebben een speciaal Dijk van een Dorp 

gezond menu op de kaart gezet. Wellicht heeft u de 

banners in de Albert Heijn opgemerkt, want ook Albert 

Heijn Spaarndam heeft gezonde recepten inclusief de 

bijbehorende ingrediënten gepresenteerd.  

Dijk van een Dorp is er voor jong en oud, dus ook de 

kinderen van de basisscholen konden meedoen en een 

gezonde vragenlijst inleveren bij Albert Heijn. Met hun 

lotnummer konden zij meedoen aan het Rad van Hansje 

Brinker en leuke prijzen winnen. 

 

 
 

Een van de hoogtepunten van deze editie was de 

Reanimatie Marathon. Ruim 30 kinderen en volwassenen 

(oa. een aantal brandweerlieden van het Spaarndamse 

Korps) namen deel aan de marathon en kregen een 

spoedcursus reanimeren. De Reanimatie Marathon was 

tevens geïnitieerd om aandacht te vragen voor het 

Spaarndamse AED Project. Dit project is u 

waarschijnlijk niet ontgaan en heeft middels 

crowdfunding via ‘De Nieuwe Pioniers’ de vereiste 

middelen opgehaald om AED apparaten in het dorp 

plaatsen. Het is van groot belang dat het hele dorp AED 

proof wordt. 

 

Hebt u ook interesse in de reanimatiecursus? U kunt zich 

aanmelden bij info@dijkvaneendorp.nl voor de cursus. 

Van het Rabobank Dichterbij Fonds hebben we een 

subsidie ontvangen, zodat we in ieder geval de kinderen 

uit groep 8 van de basisscholen deze cursus kunnen 

aanbieden. Waarvoor onze dank! 

 

 
 

Als klap op de vuurpijl kregen we aan het einde van de 

dag een cheque uitgereikt van € 10.000 door Stichting 

Leefomgeving Schiphol (SLS) voor de aanschaf van de 

DIJKEXPRESS. Om de cheque te kunnen verzilveren is 

cofinanciering een van de voorwaarden. Helaas is onze 

werving via het ANWB Fonds niet gelukt, we hebben 

niet voldoende stemmen gehaald en de concurrentie in 

onze provincie was groot. Wij zijn inmiddels druk in de 

weer om nieuwe fondsen aan te schrijven. Echter grote 

en kleine donaties (zie www.dijkvaneendorp.nl) zijn van 

mailto:info@dijkvaneendorp.nl
http://www.dijkvaneendorp.nl/
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harte welkom! Op die manier hopen we dat de 

DIJKEXPRESS heel snel te bewonderen zal zijn in de 

straten van Spaarndam. 

 

 

Tot slot hebben wij het gevoel dat het concept Dijk van 

een Dorp begint te leven en mensen ons weten te vinden.  

Zo is de rollatorwandeling al een ingeburgerd 

maandagochtendritueel. Heerlijk wandelen door de 

straten en omgeving van Spaarndam. Deze ochtend 

wordt afgesloten met een kopje koffie op wisselende 

locaties. Meelopen? De start is iedere maandagochtend 

om 11.00 uur bij het dorpshuis en de deelname is gratis.  

 

Wilt u een keer koffieadres zijn rond 12.00 uur? Laat het 

ons weten via info@dijkvaneendorp.nl of via de 

huisartsenpraktijk. We nemen dan graag contact met u 

op. 
 

De 5e editie van Dijk Van Een Dorp zal zijn op zondag 

19 april 2020. Het thema wordt dan Sport & Beweging. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.dijkvaneendorp.nl.

 

 

 

Donderdag 15 augustus 2019 

Wim en Ada kwamen ons 

ophalen om in Amsterdam de 

tuinen bij het Rijksmuseum te 

bezichtigen (onze zomer-

hartenwens). Mooie 

standbeelden en een zee van 

prachtige bloemen. Natuurlijk 

ook in het museum 

rondgekeken. Alleen het 

gebouw al met de prachtige 

vloeren en muur-schilderingen 

is al de moeite waard. Na de lunch hebben we nog bij de 

restauratie van het schilderij De Nachtwacht van 

Rembrandt gekeken en vele andere schilderijen 

bewonderd. Toen werd het tijd om weer op huis aan te 

gaan. Veel dank voor deze mooie verzorgde dag. Wim 

als chauffeur en Ada als vrijwilligster wat erg gezellig 

was.  

Plonie en Wim v.d. Velde 
 

 

Zaterdag 25 augustus 2019. Wij waren de gelukkigen die 

onze wens dankzij de Riki Stichting mochten vervullen. 

Om 9.30 uur gingen wij op weg naar het Zuiderzee  

Museum in Enkhuizen. Het was schitterend weer. Eerst 

een boottochtje naar het Museum, een prachtig uitzicht. 

Wat geweldig al die oude huisjes, ondanks de armoede 

heel knus en gezellig ingericht. Even in de schoolbanken 

gezeten, een oud bakkerswinkeltje, de apotheek en de 

slagerswinkel, het snoepwinkeltje met de stroop-

soldaatjes, echt even terug in de tijd. Theo vond het 

netten boeten heel interessant, hij knoopt zelf ook mooie 

dingen van touw. En de dames die aan het garnalen 

pellen waren, wat gaat dat rap. Theo is gek op vis dus die 

lustte wel een maaltje. We hebben een schitterende dag 

gehad en veel mooie herinneringen gemaakt om te 

koesteren.  

Theo en Yvonne Meekel 
 

 

4 september 2019. Een bezoek aan de Tweede Kamer in 

Den Haag. De wens van Jan en Ada Kerkvliet en Ank de 

Rooij sloot zich hier graag bij aan. Wij kwamen uit bij 

ProDemos, een organisatie die o.a. “Binnenhof zonder 

drempels” organiseert, dus toegankelijk voor rolstoelen. 

Henk Goebert was bereid het vervoer naar Den Haag 

voor zijn rekening te nemen en inclusief mijzelf kwamen 

we aan een groepje van 5 personen: het minimum voor 

een dergelijke rondleiding. Met lunchtijd kwamen we 

aan bij het Dudok restaurant, een smakelijk begin van 

een heel mooie middag. Een zeer deskundige en goed 

verstaanbare gids kon ons alles vertellen over de vele 

gebouwen, waarin de ministeries zijn gevestigd. Ook de 

historie van de diverse regeringen kwam aan bod. Als 

klap op de vuurpijl mochten we plaatsnemen in de 

Tweede Kamer zelf en een debat meeluisteren. Tenslotte 

werd nog een interessante film vertoond. Ik wil ook 

zeker het plezier vermelden dat wij met elkaar hebben 

gehad. Het was een prima middag. Dank aan de Riki 

Stichting!  

Joke van Bakel 

mailto:info@dijkvaneendorp.nl
http://www.dijkvaneendorp.nl/
https://www.zonnebloem.nl/
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5 september 2019. Op donderdag 5 september zijn we 

een dagje naar Volendam geweest, aangeboden door de 

Riki Stichting. Jan en Carla Kroon, Marja Kroon en 

ondergetekende. Na een wandeling vanaf de 

parkeergarage zijn we voor de koffie met appelgebak 

beland in een restaurantje bij de haven. Toen er eindelijk 

een waterig zonnetje verscheen konden we met Jan in de 

rolstoel de dijk over. Omdat het weer nou niet zo 

geweldig was, hebben we de boot gepakt naar Marken. 

Tijdens een fikse regenbui heerlijk een pannenkoek 

gegeten en weer terug de boot op. Terug in Volendam 

kwam eindelijk het zonnetje door en moest er nog een 

ijsje gescoord worden. Een gezellige dag gehad met blije 

mensen.  

Karin Duwel 
 

 

7 september 2019. Het was een heel leuke hartenwens 

van Riet Melman!! Gelachen voor vaderland en goeie 

gesprekken gehad. We zaten bij Toolenburg Hoofddorp 

Restaurant Long Island. We hebben genoten, aldus 

vrijwilligers Esther Vink en Sandra Wempe 
 

 

9 september 2019. Wat leuk, een uitstapje naar 

hartenwens van mevrouw Schouten. Jimke wilde graag 

naar Marken. Vroeger op de fiets naar Marken geweest 

met een groep kinderen, wat een tocht was dat. Rond half 

elf kwamen we aan. Eerst richting de haven gewandeld, 

daar koffie gedronken met heerlijke chocoladetaart. 

Daarna via de Julianabrug en de Wilhelminabrug naar de 

kerk en het museum. De kerk is gebouwd op de plek 

waar vroeger het klooster stond. Het museum was zeer 

de moeite waard. Na een drankje op een terras werd het 

tijd om naar de souvenirwinkel te gaan: wat een leuke 

spulletjes. Toen naar de klompenmakerij. Er waren veel 

verschillende klompen, maar de hoge hakken klompen 

vonden we wel heel mooi. Jimke wilde graag gebakken 

vis eten, dus…. Daar zijn we voor naar Volendam 

gegaan. De terugweg zijn we binnendoor gereden, via 

Assendelft en pontje Buitenhuizen kwamen we om 19.30 

uur weer in Spaarndam.  

Karin Duwel 

 

 

12 september 2019. Gezellig met mevrouw Bleeker naar 

Alkmaar. Eerst wat rondgelopen en inkopen gedaan. Na 

een kleine pauze met wat lekkers zijn we op zoek gegaan 

naar een leuk magneetschild voor op de koelkast bij 

mevrouw Bleeker. ‘s Middags zijn we lekker gaan eten 

en daarna bij de VVV nog een paar souvenirs gekocht. 

Het Kaasmuseum mocht natuurlijk niet ontbreken. Eerst 

gingen we een film kijken en daarna het museum 

doorgelopen en wat spelletjes met computers gedaan. We 

gingen nog even een ijsje halen en toen was de shopdag 

helaas alweer voorbij. We hebben beiden erg genoten. 

 

 Joke Laanbroek 

 

 

 

22 september 2019. De feestweek in Spaarndam is elk 

jaar weer een groot festijn met allerhande activiteiten. 

Eén daarvan is de zondag met de polder- of prutloop, 

maar ook zeker de markt met allerhande kramen. Zo was 

er de prachtig ingerichte 'enveloppenkraam' van de 

Zonnebloem met geweldige prijzen. Het samenstellen 

van de prijzen en het inrichten van de kraam zijn ook dit 

jaar weer super goed verzorgd door twee van onze 

bestuursleden activiteiten: Anneke Baltus en Loes 

Hoenderdos. Hulde, ook voor het bedrag dat zij voor 

onze Zonnebloem afdeling hebben opgehaald. Hiervoor 

kunnen wij weer leuke activiteiten voor onze gasten 

organiseren. 
 

 
 

26 september 2019. Vanmiddag werden we verrast door 

een High Tea, let wel helemaal door onze vrijwilligers 

gemaakt. Prachtig gedekte tafels, ik denk dat bij iedere 

vrijwilliger de serviezen uit de kast waren gehaald, wat 

een lust voor het oog, zelfs geïmproviseerde etagères, 

creativiteit Chapeau! Een verrukkelijk tomatensoepje 

vooraf, daarna heerlijke sandwiches, saucijzenbroodje, 

mini quiche, wraps etc. Dit was het hartige gedeelte. En 

alles natuurlijk vergezeld van volop thee uit de 

allermooiste theepotten. Toen kwam het zoete gedeelte: 

zelfgemaakte bonbons, boterkoek, bananenbrood, 

koekjes en natuurlijk scones. De sfeer was erg gezellig, 

iedereen heeft met volle teugen genoten.  

Lieve mensen van de Zonnebloem, onze dank is 

GROOT, weet zeker dat ik namens alle gasten spreek, 

vooral omdat het zo’n druilerige dag was, lekker er 

tussenuit! Het was een TOPMIDDAG.  

Ria Molenaar 
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13 oktober 2019. Vandaag werd in de Mariakerk aan de 

Rijksstraatweg in Haarlem Noord een muzikale 

zondagmiddag georganiseerd door De Zonnebloem 

Regio Haarlem in samenwerking met de Parochie 

Schoten. Van 14.00-15.30 uur hebben wij met ca. 25 

gasten en vrijwilligers van onze Zonnebloem afdeling 

genoten van de prachtige a capella (zang) in het Slavisch 

en Russisch van het Noord Hollands Byzantijns 

Mannenkoor o.l.v. dirigent Serge Latychev. Ook solisten 

brachten een prachtige partij ten gehore, je kon een speld 

horen vallen. Als het wat vrolijker werd, werd er direct 

meegeklapt. Het was een bijzonder optreden dat aan 

elkaar gepraat en uitgelegd werd door een lid van het 

koor. Zeer de moeite waard! 

 

 

22 oktober 2019. Evenals vorig jaar kwamen weer enkele 

gasten bijeen in Café Spaarndam aan de Kolk vanwege 

de strontrace. Twee vrijwilligers waren zo slim geweest 

om de Track and Trace te volgen en ontdekten zo dat de 

laatste boot rond 10.00 uur nog in de sluis lag en bijna 

zou vertrekken. Dus in een record tempo naar de Kolk en 

ja hoor… enkele gasten konden dit jaar écht een boot 

zien vertrekken. Zoals bekend varen de boten van 

Workum naar Warmond vice versa en je hebt geluk als je 

er toevallig een ziet. De gasten verzamelden rond 10.30 

uur en voor sommigen dus: te laat! Desalniettemin 

genoten ze met elkaar van de koffie met lekkers, 

gezelligheid en lunch. En niet te vergeten van de mooie 

film van Theo Köhler over strontraces uit eerdere jaren, 

waarbij Spaarndam prachtig in beeld komt. 
 

 

1 november 2019. Het was triest weer, sowieso een reden 

om er uit te gaan. Er zijn veel mensen aangemeld, 

sommigen komen zelf, anderen worden door vrijwilligers 

opgehaald, klasse hoor! Een geweldige ontvangst met 

koffie/thee en koekjes. We hebben het vorig jaar ook 

meegemaakt en nu waren ze er weer. Kinderen van groep 

8 van de Adalbertusschool die met ons 'oudjes' gezellige 

spelletjes gingen doen.  
 

 
 

Wat een enthousiasme vanuit de kinderen. Ze vonden de 

hapjes en cola, die ze misschien thuis niet mogen erg 

lekker. Ja, en toen kwam de loterij......de spanning was te 

snijden. Anneke liet de kinderen helpen. Zij mochten een 

prijs aan de gasten laten zien en deze naar de 

desbetreffende winnaar/es brengen. Maar wat zo 

superleuk was? De hoofdprijs ging naar Carla en Jan 

Kroon, geweldig en zo verdiend. Wil maar zeggen het 

was weer een geweldige middag, spreek zeker namens 

alle gasten.  

Ria Molenaar 
 

 

Rolstoelfietsen. Op 11, 18 en 23 september hebben onze 

gasten weer erg genoten van een prachtige tocht met de 

rolstoelfiets. Een geweldig initiatief van Joke Laanbroek. 

Ze heeft het afgelopen seizoen veel tochtjes gemaakt. 

Volgend jaar weer…. 

 

En nu staan we voor de decembermaand met leuke 

activiteiten en we zijn ook alweer druk bezig voor 

volgend jaar.                  

 

 Joke van Bakel 

  

 

Broekerveiling met Spaarndamse senioren 

 

Deze dag werd mogelijk gemaakt door de 

Activiteitencommissie van Spaarndam met financiële 

ondersteuning van Meerwaarde, die de kosten van de 

lunch voor haar rekening nam. Fijn was ook de 

aanwezigheid van Nanda van fysiotherapie Spaarndam, 

die onopvallend steeds op de plaats was waar dat nodig 

was. 

 

 

Om even voor negenen kwam de bus van Milot reizen 

voorrijden. Het gemak waarmee de chauffeur vanaf 

Zijkanaal C naar het Dorpscentrum reed boezemde 

vertrouwen voor deze dag. Enkele verkeersregelaars, 

aanwezig voor het plaatsen van een nieuwe abri op de 

Ringweg hoefden nauwelijks te assisteren. 

 

Voor veel Spaarndammers, die niet zo vaak naar de kop 

van Noord-Holland gaan, was de rit op zich al een 

openbaring. Weliswaar nog wel de weilanden, maar een 

flinke uitbreiding van industrieterreinen en nieuwe 

woonwijken met troosteloze geluidswallen is even 

wennen. 

 

Na aankomst in de Broekerveiling konden we direct 

aanschuiven voor de koffie met een 'broekerbol' die 

vergelijkbaar is met de bekende Bossche bol, maar meer 

slagroom en een toefje advocaat. 
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Met een rondleiding daarna door de grote hallen en een 

interessant verhaal over de vele honderden eilandjes,  

waarop de landbouwers hun producten verbouwden (veel 

koolsoorten). Het bewerken van de akkers en het vervoer  

van de groenten en de bemesting, waren heel 

arbeidsintensief. 

Dan naar de veilinghal om te horen van een komische 

veilingmeesteres wat de veiling bij opslag en afslag voor 

problemen met zich meebrachten. Ook wij mochten 

bieden, maar wel opletten dat je niet even gezellig naar 

een overbuurvrouw zwaaide, want dan was je zomaar de 

eigenaar van een emmer uien bijvoorbeeld. 

 

Inmiddels was de groep wel aan een lunch toe, die we 

gebruikten in het restaurant van de veiling. Voldaan 

stapten we weer in de bus om richting Schoorl te gaan. 

Bij Camperduin stonden twee Zonnetreinen voor ons 

klaar die de duinen bij Schoorl doorkruisten. Een unieke 

tocht door het breedste en hoogste duingebied van 

Nederland. Dit gebied mag normaal alleen met de fiets of 

wandelend betreden worden en met de Zonnetreinen. 

Deze treinen worden voortbewogen door een 

elektrotrekker, die voor een deel zijn voeding krijgt van 

de op het dak gemonteerde zonnecollectoren.  

Onderweg werd regelmatig gestopt en kregen we van de 

chauffeur informatie over de ontwikkeling van dit 

gebied. Vóór 1890 was er alleen maar zand, ‘t was één 

grote zandwoestijn. Bij zeewind stoof alles onder. 

Boswachter Staring kreeg de opdracht de begroeiing in 

dit gebied te regelen. Toevoer van veel schelpen zorgden 

ervoor dat de grond vruchtbaar werd. 

In 2009 hebben enkele forse branden gewoed in dit 

gebied. Ook door afgraving is de diversiteit van de 

planten weer teruggekomen.  

 

Bij terugkomst van de treinen nog even een verfrissend 

drankje in restaurant Struin en dan via een prachtige  

route naar Brasserie Bianca’s in Oterleek. 

Daar genoten van een 3-gangen menu, waarbij opvallend 

als toetje een grote hoorn met ijs. 
 

 
 

Als ramptoeristen nog even langs het ingestorte dak van 

het AZ-stadion en via de bekende weg worden we om  

20.00 uur weer bij het Dorpscentrum in Spaarndam 

afgezet. 

 

Een heerlijke dag waarover nog lang zal worden 

nagepraat. Alle medewerkers aan deze dag bedankt en … 

.. gewoon doorgaan Greet!  

    Frans Cleeren

  

 

‘Hansje Brinker´ optreden met liedjes van toen

Op 18 oktober was in de sportkantine van S.V. Spaarn-

woude een optreden van Oscar van den Bergen, alias 

Hansje Brinker. De uitnodiging was natuurlijk weer 

verzorgd door Greet Spigt en vrijwilligers. 

 

De kantine was behoorlijk gevuld met senioren die 

benieuwd waren naar het liedjesprogramma en Hansje 

Brinker. Greet verzorgde de opening met als verrassing 

dat de versnaperingen aangeboden werden door Han 

Bouwens gemaakt waren door de dames van De Buuf.  

 

 
 

Hansje Brinker, alias Oscar, met bretels en klompen, liet 

een repertoire horen met liedjes van vroeger, zoals ’Zeg 

ken jij de mosselman’, ‘Daar is de Orgelman‘, ‘Hoedje 

van papier‘, ‘Kleine Greetje uit de polder‘.  

De liedjes werden door het publiek vrolijk meegezongen. 

Na de pauze waren er weer leuke liedjes, met als topper 

‘Catootje’ (die van de botermarkt). Met een verrassend 

optreden van deelnemers uit de zaal en als topper Greet 

Spigt als toverheks ‘Ik zal je pakken, ik zal je pakken’. 

  

Aan het einde van de middag nog toppers zoals ‘Een 

wilde orchidee’, ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’, 

‘Het kleine café aan de haven’ met als afsluiting nog een 

polonaise door de zaal. 

 

 
 

Kortom, een heerlijke plezierige middag met een 

voortreffelijk optreden van Oscar alias Hansje Brinker. 

Het slotwoord was van Greet Spigt met een dankjewel 

aan Oscar, de vrijwilligers en Han Bouwens. 

 

Gerard Dupon 

 




