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Het is duidelijk dat de Dorpsraad om verklaarbare
redenen het opneemt voor een draagvlakonderzoek. Zij
steunt het initiatief van de Tweede Kamer om
Spaarndam–Oost nog een keer in de gelegenheid te stellen
te kiezen voor een grenscorrectie, of, zoals nu reeds het
geval is, op te gaan in de Haarlemmermeer.
In dit nummer komen een aantal mensen aan het woord
die duidelijk opteren voor het een of het ander.
De Dorpsraad en haar spreekbuis ‘het Dorpsorgaan’
wordt, ook tijdens de laatste Dorpsraadvergadering, door
sommigen verweten vooringenomen te zijn. Dat is
jammer, maar wel begrijpelijk, omdat het blad via een
paar columns en stukjes de Haarlemmermeer de maat
nam.
De onderliggende gedachte hier was niet anders dan
bezorgdheid voor ons mooie dorp. De ‘spelers’ aan de
oostelijke Spaarneoever en het Zijkanaal zijn nu immers
de Haarlemmermeer en Amsterdam, vandaar de vraag:
hoe gedijt ons dorp op zo’n speelveld, daar waar de
economische belangen enorm zijn? We zullen zien.
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Van de Dorpsraad
Dorpsraad en redactie feliciteren de heer en
mevrouw Köhler, mevrouw Liesbeth van Dijk en
mevrouw Betty Radema met hun koninklijke
onderscheiding. Meer hierover op pagina 17 van dit
Dorpsorgaan.

Notulen Openbare Dorpsraadvergadering
Spaarndam 26 maart 2019
Opening
Voorzitter Jolijt de Jongh opent de vergadering en
heet iedereen welkom, in het bijzonder de
raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer en de
wethouder van Haarlem, Merijn Snoek.

Gelden Leefomgeving Schiphol (SLS-gelden)
Paul Boom geeft de stand van zaken weer. De
Contouren van het plan staan vast. Dorpscentrum en
sportverenigingen gaan door. Het Dorpscentrum
heeft haar bidplan klaar en dat is ingediend bij SLS.
De sportverenigingen zijn nog bezig, dat verhaal is
complexer vanwege de vele betrokken partijen. Op
dat punt is er op dit moment weinig te melden: het
blijft stil vanuit gemeente Haarlemmermeer. Bert
Brals vult aan: Er is nog weinig gebeurd. Er zijn
cijfers nodig, onder andere vanuit de gemeente, maar
deze komen niet door. Bijvoorbeeld: Wat wordt de
huur e.d.? Dit soort cijfers zijn de basis om de
businesscase te kunnen maken. De benodigde cijfers
zouden deze week worden opgeleverd. De deadline
van de SLS is binnen een paar maanden.
Edwin Gorter: Sportpark verplaatsen is niet
mogelijk.
Paul Boom: klopt, maar er zijn nog veel meer
redenen om het niet te doen. De afvaardigingen van
dorpscentrum en sportverenigingen waren het er
unaniem over eens dat de verplaatsing niet doorgaat.
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Schiphol
Gerard Jägers geeft de situatie weer. Afgelopen
jaar was een recordjaar met klachten, met name door
de sluitingen van de Polderbaan. De
Zwanenburgbaan geeft meer overlast dan de
Polderbaan en met 2 keer onderhoud werd dit het
ergste jaar qua overlast. Vanwege het groeiende
aantal klachten, Schiphol die zich blijvend niet aan
afspraken houdt en ook nieuwe bezwaren zoals
milieu- en gezondheidsoverwegingen, is voor het
eerst een groeistop als eis neergelegd. Het is nu aan
de Minister van Verkeer en Waterstaat om een
uitspraak te doen.

Draagvlakonderzoek grenscorrectie
De voorzitter geeft de stand van zaken weer. De
fusie van Haarlemmerliede en Haarlemmermeer is
sinds 1 januari van dit jaar een feit en dat is een
goede zaak. Het fusieproces is afgesloten,
Haarlemmerliede kan hierdoor niet meer opgesplitst
worden en Amsterdam, Velsen, Bloemendaal en de
gemeenten die we verder nog hadden kunnen er
geen aanspraak meer op maken.
Het enige wat nog open staat is een draagvlakonderzoek over een grenscorrectie voor het dorp
Spaarndam. Waarom staat dit nog open? Het is nu
eenmaal zo dat niet de gemeenteraden, maar alle drie
de bestuurslagen (gemeenten, provincie en rijk)
beslissen over de bestuurlijke fusie. De Tweede
Kamer heeft bij de behandeling van de fusie een
motie aangenomen inzake een grenscorrectie voor
Spaarndam. Alle partijen in de Tweede Kamer
hebben die motie ondersteund en ook de Eerste
Kamer heeft haar steun hierover uitgesproken. Om
die reden staat dit nog open. De opdrachtbrief van de
Minister is binnen. De Dorpsraad heeft daarvan een
afschrift gekregen. De opdracht aan de provincie
luidt:

Te verkennen of voor het dorp Spaarndam een
grenscorrectie een duurzame oplossing is en of dit
kan rekenen op draagvlak van de inwoners van
Spaarndam.
Hoe het draagvlakonderzoek eruit komt te zien is
aan de provincie. De Dorpsraad hoopt dat er snel
duidelijkheid over komt. Het zou rust brengen in het
dorp als dit achter de rug is. De Dorpsraad heeft in
het licht van de provinciale verkiezingen gevraagd
aan de politieke partijen of zij zich willen inzetten
om het draagvlakonderzoek te combineren met de
Europese verkiezingen. De meeste provinciale
partijen hebben aangegeven zich hiervoor te willen
inzetten.
Ingrid Vink (gemeenteraadslid Haarlemmermeer)
vindt de column van Jan Zwetsloot over Haarlemmer meer in het Dorpsorgaan schofferend
richting Haarlemmermeer. Ze vindt dat dit tweespalt
creëert tussen de twee dorpsdelen.
Trees Beelen vindt de column juist wel heel
treffend.
Jaap v.d. Putten vraagt of het draagvlakonderzoek
ook gaat over culturele aspecten. Het gaat in zijn
ogen niet alleen om wat de burgers vinden bij welke
gemeente ze horen. De voorzitter geeft aan dat de
motie verwijst naar een draagvlak van de inwoners
van het dorp Spaarndam.
Jos Poot heeft geen enkel idee waar draagvlak voor
gezocht wordt. Weten we of het nu gaat om
samenvoegen van Oost en West, of om iets anders?
Hij roept op dat de Dorpsraad meer werk maakt van
het noemen van de voor- en nadelen van elke optie.
De voorzitter geeft aan dat de Dorpsraad geen vooren nadelen van de gemeenten geeft, dat is aan de
gemeenten. De Dorpsraad neemt zelf geen standpunt
in, kiest niet voor Haarlemmermeer of Haarlem, dat
is aan de inwoners. Als je alle stukken over de
besluitvorming over de fusie en de motie over het
draagvlakonderzoek bestudeert, dan ligt het in de
lijn van de besprekingen dat de inwoners van 18 jaar
en ouder in het dorp in Spaarndam-Oost mogen
uitspreken bij welke gemeente zij willen horen.
Voor alle duidelijkheid meldt ze hierbij dat dit een
analyse is van de stukken, dus geen standpunt.
Trees Beelen zegt dat dit al is aangegeven. Zij heeft
meer emotionele binding met Haarlem omdat er
meer oriëntatie is op de stad, ook qua scholing.
Ruut van Schie is verbaasd dat de Dorpsraad
contact heeft gezocht met de provincie. De
Dorpsraad had eerder gezegd dat de Dorpsraad niets
meer zou doen. De voorzitter merkt op dat de motie
van de Tweede Kamer nu al een jaar oud is. Reden
voor contact is om snel duidelijkheid te krijgen over
het draagvlak.
Ruut van Schie vraagt de gemeente Haarlem om
een uitspraak of samenvoegen Spaarndam en dan
naar de gemeente Haarlemmermeer een optie is.

Merijn Snoek (wethouder in Haarlem): Deze vraag
stel je me iedere keer. Vanuit Haarlem wordt
Spaarndam een warm hart toegedragen en er is een
lange verbondenheid tussen Spaarndam en Haarlem.
Nel Breed (woont niet in Spaarndam) denkt dat de
Dorpsraad te veel gericht is op Haarlem.
Jurriën van Run vindt het belangrijk dat de
Dorpsraad neutraal is, maar ook dat de belofte van
de provincie uitgevoerd wordt. Graag zorgen voor
goede voorlichting en in de gaten houden dat het
beloofde draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd.
Ingrid Vink (gemeenteraadslid Haarlemmermeer)
vermeldt dat de gemeente Haarlemmerliede is gaan
fuseren omdat deze bestuurlijk niet draagkrachtig
meer was.
Monique v.d. Valk heeft huis-aan-huis meningen
persoonlijk gevraagd. Toen wilde men wel allemaal
naar Haarlemmermeer.
Sjoerd van Aken wil de beide dorpshelften
samenvoegen, maakt niet uit onder welke gemeente.
Denk aan verkeer en andere ruimtelijke
ordeningszaken. Het mag niet gaan om de
gemeentelijke belasting.

Verkeer
Rik Stapel geeft de stand van zaken over het
verkeer. De Hoge Spaarndammerdijk naar
Halfweg is nog altijd afgesloten. De Dorpsraad heeft
de verkeersrapporten hierover opgevraagd en nog
altijd niet ontvangen. Gezien de ontwikkeling van
het Outletcenter in Halfweg kan afsluiting geen
kwaad voor het doorgaande verkeer. Echter voor het
bestemmingsverkeer van Spaarndam is dit een
belangrijke ontsluitingsweg. Een ontheffing voor
Spaarndam zou daarom mogelijk moeten zijn. De
Dorpsraad pleit hiervoor bij de gemeente.

De gemeente Haarlemmermeer heeft bevestigd dat
er een verkeersonderzoek ligt voor de plannen voor
IcePlanet. Volgens dat onderzoek zouden er geen
auto’s door Spaarndam komen. Desondanks is in de
plannen voor IcePlanet een parkeerplaats voor 600
auto’s opgenomen. De Dorpsraad heeft het
onderzoek opgevraagd, maar niet gekregen.
Op de Kerklaan komt een parkeerplaats voor 54 –
60 auto’s. Het parkeerterrein wordt verlicht. De
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Kerklaan wordt opgeknapt met klinkers,
parkeerplaatsen en beplanting. Bewoners hebben
door middel van twee voorlichtingsavonden in het
Dorpshuis mee kunnen praten over de plannen.
De Westkolk wordt autoluw. Aanleiding daarvoor is
de slechte bereikbaarheid voor hulpdiensten. De
kolk wordt door Rijnland gerenoveerd.
Het besluit over Zwaar verkeer op de dijk door het
dorp is in procedure. Onderzoek vindt plaats om de
dijk verder af te waarderen, evenals nader onderzoek
voor de ontmoediging van sluipverkeer. Er wordt
nog altijd te snel gereden. Dat is zeer onveilig voor
bewoners. De Woerdersluis is overgedragen door
Woerden aan Rijnland. Deze gaat de sluis renoveren
in verband met de slechte staat.
Wim Koelman: Er worden 3 sluizen gerenoveerd.
Sjoerd van Aken vraagt of er een extra flitspaal
komt voor zwaar verkeer/sluipverkeer? Rik Stapel
vermeldt dat dit nog wordt onderzocht, omdat je
mogelijk alleen het probleem verplaatst. Ook
Penningsveer en Haarlemmerliede hebben hier last
van.

Spaarndam en het water
Thea de Roos vertelt als gastspreker dat zij in
samenwerking met de historische werkgroep een
boek aan het schrijven is over de historie van
Spaarndam en het water. Zij licht alvast een tip van
de sluier op. Het wordt een interessant verhaal, dat
zeker belangstelling zal krijgen van de
Spaarndammers.

Rondvraag
Frans Cleeren: Hoe zit het nu met Sugar City? Rik:
Is zeker een punt van zorg, met het plan van 5
miljoen bezoekers is er gevaar voor meer verkeer.
Jaap v.d. Putten: Hoe zit het met groenplan? Rik:
door afwaardering van de dijk kan het nu verder.
Mark Achterberg (gemeenteraadslid
Haarlemmermeer): Ik woon in Halfweg en heb lange
tijd weinig gehoord van de Dorpsraad. Hij heeft
meerdere contactpogingen gedaan. Jolijt de Jongh
constateert dat hij een mailadres gebruikte dat niet
meer in werking is. Actuele contactgegevens van
dorpsraadleden staan in het Dorpsorgaan.
Henk Koelman heeft in het Dorpsorgaan gelezen
over het rookvrij maken van de Hockeyclub en
waardeert dit. Hij merkt op dat hij niet de schrijver is
van het artikel, terwijl per abuis zijn naam eronder
staat.
Ingrid Vink (gemeenteraadslid Haarlemmermeer)
vindt dat de Dorpsvereniging Haarlemmerliede een
mes in de rug gestoken is door de Dorpsraad
4

Spaarndam omdat zij wel aanwezig waren bij het
bezoek van Onno Hoes aan het dorp Spaarndam. Er
wordt uitgelegd dat de Dorpsraad Spaarndam en de
Dorpsvereniging Haarlemmerliede elk een eigen
gebied vertegenwoordigen, dat dit in beider statuten
is vastgelegd, zodanig dat zij elkaar niet kunnen
vertegenwoordigen en dat daar aan gehouden moet
worden. De Dorpsraad Spaarndam mengt zich niet
in zaken die de Dorpsvereniging Haarlemmerliede
aangaan en omgekeerd geldt hetzelfde. Als er
grensoverschrijdende belangen zijn zoals bij het
verkeer kunnen beiden gezamenlijk optrekken.
Ruut van Schie: Klopt het dat het parkeerterrein aan
de Kerklaan ook bij de SLS-gelden hoort? Nee, dat
wordt geheel door de gemeente Haarlem betaald.
Ruut van Schie wil duidelijk hebben dat de
Dorpsraad niets doet voor de grenscorrectie. De
voorzitter meldt dat de Dorpsraad blijft aandringen
op een draagvlakonderzoek onder de inwoners van
Spaarndam-Oost op korte termijn.
Ruut van Schie wil nog in het verslag opgenomen
zien dat hij met zijn aanwezigheid geen legitimiteit
geeft aan de vertegenwoordiging van de Dorpsraad.
Dit wordt toegezegd.
Sjoerd van Aken: Wordt de A9 nog gemeten op
gebied van fijnstof/geluid? De Gemeente is zich er
van bewust, heeft dit in beraad.
Piet de Vries vraagt of de redactie van het
Dorpsorgaan stukken weigert te plaatsen die haar
onwelgevallig zijn en valt tevens uit naar de column
van de redactie. De voorzitter antwoordt hierop:
Het Dorpsorgaan is het blad van de Dorpsraad. Het
is het instrument van de Dorpsraad om u op de
hoogte te houden. De Dorpsraad betaalt het
Dorpsorgaan voor ¾. Verder dragen de
ondernemersvereniging bij, de advertenties en de
historische werkgroep.
Afgezien van het deel ‘Van de Dorpsraad’ heeft de
Dorpsraad gekozen voor een onafhankelijke redactie
en geeft ruimte aan verenigingsnieuws, lief en leed
en andere wetenswaardigheden van het dorp. Ook
standpunten worden erin opgenomen. Dat betekent
niet dat alles wat wordt ingezonden automatisch één
op één geplaatst wordt. Soms gaan stukken terug
met het verzoek ze in te korten. Soms wordt
gevraagd om verduidelijking. Soms wordt hoor en
wederhoor toegepast. En wie na de deadline komt is
gewoon te laat. (toevoeging redactie: deze aanpak
geldt ook voor Ruut van Schie en voor Piet de
Vries).

Er is geen censuur. Het is ook geen kwaliteitskrant.
Het is een dorpsblad om u te informeren. De redactie
doet haar best om er iets moois van te maken voor u
als Spaarndammers.
Als je een stuk teruggestuurd krijgt omdat het te lang
is, omdat je te laat bent of met vragen om
verduidelijking, dan kun je twee dingen doen:

1. Bedenken hoe je het stuk kunt inkorten,
eerder indienen of verduidelijken; of
2. Verongelijkt fulmineren dat de redactie jouw
stuk niet wil plaatsen en daar zelf een reden bij
verzinnen.
Dan is het goed om het volgende te bedenken; 4 x
per jaar maken aantal vrijwilligers een informatief
blad. Zonder censuur. Maar niet alles is mogelijk.
Willem van Warmerdam was de spil van het
Dorpsorgaan. Hij is er niet meer. Desondanks weet
de redactie er een mooi blad van te maken. Dat gaat
niet vanzelf en een constructieve toon zou daarbij
kunnen helpen.
De voorzitter vraagt de indieners van stukken om
coulance en een beetje begrip voor de aanpak en de
inzet van anderen. Ook vraagt ze de redactie om
coulance en een beetje begrip voor de
verongelijkten. En ze vraagt de vergadering om een
applaus voor de mensen die iedere keer weer klaar
staan om er een mooi Dorpsorgaan van te maken.
Piet de Vries heeft een verslag gevonden van een
gemeenteraadsvergadering van Haarlem uit 2016.
Hierin zou staan dat er spandoeken waren met de
tekst: ‘peiling is niet representatief’. Ook zou erin
staan dat de Dorpsraad gezegd zou hebben dat de
peiling niet volgens ‘officiële procedures en
kanalen’ zou zijn uitgevoerd. Na afloop van de
vergadering heeft Piet hiervan een foto opgestuurd
met het verzoek deze toe te voegen.

De voorzitter toont een foto van de spandoeken van
de vergadering uit 2016.

De notulen van de gemeente hebben een versie van
de bijeenkomst opgetekend die niet wordt herkend
door de dorpsraadleden die daar waren en de foto
laat ook iets heel anders zien dan wat er is
genoteerd.
Piet de Vries: De redactie van het Dorpsorgaan is
niet onafhankelijk. Jolijt verwijst naar haar eerdere
woorden en zal dit meenemen in de volgende
redactievergadering.
Sluiten van de vergadering
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun
inbreng en sluit de vergadering om 22.00 uur.
Sfeerschets van de vergadering: de gemoederen
liepen hoog op.

***Einde Verslag Dorpsraadvergadering***
Bijdrage werkgroep Verkeer
De werkgroep Verkeer heeft de afgelopen maanden
hard gewerkt aan enkele dossiers en kan het
volgende rapporteren.
Na inwilliging van ons WOB-verzoek voor nadere
informatie over de plannen voor IcePlanet en de
afsluiting van de Hoge Dijk hebben wij een reactie
gestuurd naar de gemeente. Voor nadere informatie
hierover wordt verwezen naar de website van de
Dorpsraad. De plannen gaan om:
1/ IcePlanet. Het verkeersplan neemt aan dat
gedurende 3 à 5 maanden in de winter 275.000
bezoekers komen. Volgens het plan gaat hiervan
slechts 0,5% door Spaarndam en 9,5% door
Penningsveer, zonder deugdelijke onderbouwing.
Ook beweert men dat de bezoekers pas ’s avonds,
ruim na de spits, in het donker vertrekken. Het plan
bevat 16 huizen voor 16 personen en een hotel met
50 bedden. Wat er in de zomer met de
accommodatie gebeurt en waar de bezoekers verder
vertier zoeken blijft onvermeld.
2/ Hoge of Spaarndammerdijk naar Halfweg.
Deze dijk is, zoals bekend, afgesloten. Het
inspectierapport geeft een goed inzicht in de huidige
gesteldheid van de dijk. Deze blijkt een dikke, maar
slappe fundering te hebben, waardoor het blijven
gebruiken als ontsluiting doorlopend onderhoud
vergt (zoals de afgelopen decennia). In het rapport
zijn twee oplossingen uitgewerkt. De eerste is om
alleen de aanwonenden (enkele boerderijen) toe te
laten. Het tweede plan is om de dijk geschikt te
maken voor de ontsluiting van het gebied (=
Spaarnwoude en Spaarndam). Voor beide
5

oplossingen is er een grondige renovatie nodig, maar
verschillen nauwelijks wat betreft kosten. Omdat de
ontsluiting van de aanwonenden noodzakelijk is,
pleit de Dorpsraad ervoor om de dijk geschikt te
maken voor het gebied met nadere restricties voor
zwaar verkeer. Dit omdat het zwaar verkeer vrijwel
exclusief de schade aan de dijk veroorzaakt. Op die
wijze blijft de dijk verschoond van doorgaand
vrachtverkeer, blijft Spaarndam ontsloten en wordt
de uitspraak van de Raad van State over de
ontsluiting van Spaarne Buiten gerespecteerd.

3/ Zwaar verkeer in oude dorp. In samenspraak
met alle betrokkenen in en rond ons dorp heeft de
gemeente een plan uitgewerkt om het zwaar verkeer
op de dijk te beteugelen. Dit plan is nu verder in
procedure genomen.
4/ Parkeerterrein Kerklaan. Dit plan is inmiddels
uitgewerkt door een ingenieursbureau.

Een ander geluid
Vanuit de pers vernamen wij dat een groep
dorpsgenoten bezig is met een nieuwe Dorpsraad.
Zij denken aan een alternatieve dorpsvertegenwoordiging. De deelnemers aan deze groep
zijn vooral voormalige gemeenteraadsleden van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.*
Wie een andere koers van de Dorpsraad wil, moet
oprecht het gesprek aangaan of zich kandidaat
stellen. De Dorpsraad heeft tot 3 maal geprobeerd
om met hen in overleg te komen om hun zorgen en
grieven aan te horen, maar daar wilde men niet op
ingaan. Ook aan diverse persoonlijke oproepen om
zich kandidaat te stellen voor de Dorpsraad is niet
ingegaan.
Op grond van ingezonden stukken van deze mensen
in ons Dorpsorgaan en berichten uit de pers maken
wij op dat zij vooral boos zijn op het besluit van de
Tweede Kamer om de bevolking te raadplegen over
de grenscorrectie.

Waar zijn deze mensen bang voor? vraagt de
Dorpsraad zich af.
De Dorpsraad vindt dat als de inwoners van het
dorp Spaarndam ook echt hun stem hebben
uitgebracht, de uitslag over en weer geaccepteerd
moet worden.
Maar wat NOOIT geaccepteerd mag worden, is
een Dorpsraad die begint met een hoofdelijke
stemming van de dorpsbewoners af te wijzen.
Tenslotte nog dit. Beide gemeenten van het dorp
Spaarndam hebben de huidige Dorpsraad met al
haar ins en outs erkend. Zij maken beide onderdeel
uit van onze statuten en zijn daar ook in
opgenomen. Het zou vreemd zijn als de gemeenten
nu opeens een andere Dorpsraad zouden erkennen.
*Deelnemers zijn: Ruut van Schie, Frank Duits,
Theo van Heese, Henk Werner, Monique van der
Valk-Albracht, Martijn Monster, Bert Brals, Mark
Hofmans, Ferry van Egmond en Peter Mastenbroek.
Medebetrokkenen zijn: Jacques Hendriks, Ingrid
Vink, Dicky Kerkhof, Linda Cornelissen en/of Bas
Salzmann.
De Dorpsraad
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Ingezonden brieven
Dorpsraadvergadering
Ik heb veel bewondering voor de mensen die zich
inzetten voor de leefbaarheid in Spaarndam en met
name voor onze Dorpsraad.
Het zijn vaak dezelfde mensen die zich jaar in jaar
uit met hart en ziel inzetten voor het dorpsbelang.
Van de laatste dorpsvergaderingen heb ik echter een
heel naar gevoel gekregen. Ik vraag mij af wat
beweegt mede dorpsbewoners om zo’n vijandige
sfeer te creëren en personen die zich al zolang
belangeloos inzetten voor hun dorpsgenoten zo af te
branden? Ik ben geschokt door de toonzetting en
lelijke woorden, m.n. door een voormalig
gemeente- raadslid en gemeenteraadsleden van
onze nieuwe gemeente. Een soort “actiegroep”
formeren en met elkaar roepen dat het grootste deel
van Spaarndam Oost geen voorstander zou zijn
voor een grenscorrectie met Haarlem.

Niets is minder waar, ik ken voldoende
medevoorstanders die met hele moverende redenen
voor een grenscorrectie van Spaarndam-Oost met
de gemeente Haarlem zijn.
Ik vraag mij daarom af, gemeenteraadsleden, waar
zijn jullie bang voor? (Als je respect aan anderen
geeft, heb je de beste kans om respect terug te
krijgen). Bewoners van Spaarndam Oost zijn zelf
heel goed in staat om bij een meningspeiling, een
persoonlijke weloverwogen stem uit te brengen.
Ik spreek de wens uit dat “onze” Dorpsraad kan,
wil, en er voor iedereen mag blijven. Ons fraaie
dorp kan alleen groeien en bloeien met een
Dorpsraad, die zich stevig inzet. Dat verdient de
steun van haar dorpsgenoten.

Geen grenscorrectie Spaarndam

b. De grenscorrectie is niet gedefinieerd. Het kan
betekenen dat Oost-Spaarndam bij Haarlem komt,
wellicht samen met Penningsveer, Haarlemmerliede
en/of Spaarnwoude. Een grenscorrectie kan ook
betekenen dat Spaarndam - West naar de
Haarlemmermeer kan gaan, wellicht met de gehele
Heksloot. Ook dan is het probleem van het
dubbeldorp opgelost. Waarom niet?
Wat is het grootste risico als er een grenscorrectie
komt waarbij Spaarndam (e.o.) toch naar Haarlem
gaat?
Als dat plaatsvindt zullen zowel Velsen als
Amsterdam pleiten voor een grenscorrectie voor het
gedeelte tussen A9 en het Noordzeekanaal. Dan
wordt dit hoogst waarschijnlijk Amsterdams
grondgebied en hebben wij daar niets meer over te
zeggen. Haarlem zal dit nooit tegen kunnen houden.
Laten we a.u.b. ons niet blind staren op de lokale
afstemming binnen het dorp maar kijken naar het
grotere geheel! Behoud van de groene buffer en het
op afstand houden van de havens van Amsterdam.
Hierbij zijn we niet gebaat bij een grenscorrectie, in
welke vorm dan ook!

In januari hebben we met weemoed afscheid
genomen van de Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en is samen met de Haarlemmermeer
de nieuwe gemeente Haarlemmermeer gevormd.
Met 4 raadsleden uit Spaarndam en Halfweg is de
oude gemeente HenS goed vertegenwoordigd. Het
wordt even wennen hoe de nieuwe lijnen lopen, er
komt een nieuwe burgemeester en het amendement
van de Tweede Kamer moet nog afgehandeld
worden.
Hoe staat het met dat laatste?
1. In het amendement staat dat de provincie in
overleg met de gemeentes moet onderzoeken of er
draagvlak is voor een grenscorrectie.
2. Er is nog geen brief van de minister naar de
provincie met de formele vraag/opdracht dit te
onderzoeken.
Wat zijn de grootste misverstanden?
a. Een draagvlak onderzoek betekent niet direct dat
er een referendum moet komen. Aangezien de
Tweede Kamer die het amendement heeft
aangenomen ook het referendum heeft afgeschaft
lijkt dat ook niet logisch.

Trees Beelen

Ruut van Schie

Reactie Dorpsraad op het stuk: Geen grenscorrectie Spaarndam (Ruut van Schie):
De fusie van Haarlemmerliede en Haarlemmermeer is sinds 1 januari van dit jaar een feit. Het fusieproces is afgesloten,
Haarlemmerliede kan hierdoor niet meer opgesplitst worden en Amsterdam, Velsen, Bloemendaal en de gemeenten die we
verder nog hadden kunnen er geen aanspraak meer op maken.
Het enige wat nog open staat is een draagvlakonderzoek over een grenscorrectie voor het dorp Spaarndam.
Zie ook het verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering, onderdeel: Draagvlakonderzoek grenscorrectie.
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Hangt Haarlemmermeer een fikse schadeclaim van Televerde boven het hoofd?
Vanaf begin jaren '90 in de vorige eeuw proberen
projectontwikkelaar Poot, en zijn nazaten, in te
spelen op de toekomstige ontwikkeling en groei van
Schiphol door het zo veel mogelijk verwerven van
agrarische grond op strategisch voor de groei van
Schiphol belangrijke plaatsen. (Poot was in het
verleden al behoorlijk succesvol als ontwikkelaar
van projecten elders in het land). Al zijn aankopen
van grond in de Haarlemmermeer vonden plaats in
overleg met de gemeente Haarlemmermeer. Deze
laatste had immers achteraf de touwtjes in handen
via het afgeven van de goedkeuring/wijziging van
bestemmingsplannen. Al die jaren heeft overleg van
Poot met de gemeente echter nog nooit geleid tot
enige concretisering van zijn talrijke plannen. De
plannen werden ontwikkeld onder de verzamelnaam
Televerde.
Op een gegeven moment kreeg Televerde genoeg
van de jarenlange tegenwerking door Haarlemmermeer en stapte naar de rechter. Ze werden volgens
hun door de gemeente onrechtmatig tegengewerkt en
betichtten de gemeente van onbehoorlijk bestuur.
De rechtbank in Amsterdam bestudeerde de zaak
jarenlang en kwam najaar 2018 met de uitspraak dat
Haarlemmermeer jegens Televerde fout had
gehandeld en dus de schade moest vergoeden. Door
Televerde werd 406 miljoen aan schade geclaimd.

Haarlemmermeer was het hier niet mee eens en ging
in hoger beroep. Wanneer over dit beroep beslist
wordt is nog niet bekend.
In de politiek van de Haarlemmermeer blijft de
claim van Televerde een beladen onderwerp.
Raadsvergaderingen hierover eindigen vaak
chaotisch. Nogal wat raadsleden vinden dat de
gemeente zijn kop te veel in het zand gestoken heeft
en daardoor de mogelijkheid van een financiële
claim over zichzelf heeft afgeroepen. Anderen
oordelen milder. B&W reageren er eigenlijk
inhoudelijk niet echt op.
Uiteraard is indertijd bij het onderzoek door H&S
naar de mogelijke fusiepartners ook wel naar de
financiële gezondheid gekeken. Zo was het oordeel
over Haarlem wat dit punt betreft niet zo positief,
gaf waarschijnlijk de doorslag bij het afserveren van
Haarlem als fusiepartner. Over de financiële
huishouding van de Haarlemmermeer daarentegen
oordeelde H&S positief. Dit terwijl er toen toch ook
al wel bekend moet zijn geweest dat er een
financiële kwestie met Televerde speelde.
Nu lijkt het dus mogelijk dat er 406 miljoen betaald
moet worden (er zijn ook lagere en hogere
schattingen). Hoe hoog dit bedrag ook uitpakt, het
zal de gemeentelijke financiën raken en de burger
zal daar zeker wat van merken.
Hein Koger

Dorpsraad wakker worden!
Laat ik beginnen met het feit dat de Dorpsraad een
raad is met daarin vrijwilligers en dat ik respect heb
voor het werk wat door de Dorpsraad gedaan wordt.
U doet fantastisch werk voor het dorp, maar naar
mijn mening dient een Dorpsraad op te komen voor
het belang van heel Spaarndam. U geeft aan dat u
neutraal bent en opkomt voor heel Spaarndam. Op
dit moment heeft de Dorpsraad op in ieder geval 1
dossier de schijn tegen, namelijk het dossier
“Herindeling Spaarndam”. Ik zal dit onderbouwen!
1/ De Dorpsraad ontvangt gelden van de gemeente
Haarlem en van de gemeente Haarlemmermeer. Met
deze gelden financiert de Dorpsraad o.a. het
dorpsorgaan, het communicatiemiddel van de
Dorpsraad. 75% van de kosten voor het dorpsorgaan
worden betaald door de Dorpsraad. Overige 25%
door de ondernemers en adverteerders. In het
dorpsorgaan is ruimte voor lief en leed,
verenigingen/nieuws en het dorp wordt “neutraal”
geïnformeerd over wat leeft binnen het dorp. Vooral
bij het neutraal informeren zet ik mijn vraagtekens.
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Regelmatig staan er stukken in het dorpsorgaan die
eerst de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en op dit moment de gemeente Haarlemmermeer
zwart maken. Stukken met de titel “Status”,
“Rechtzetting van een historische vergissing” en
“hart van de zaak” vallen mijns inziens onder
stemmingmakerij. Deze stukken worden o.a.
geschreven door iemand van de redactie. U als
Dorpsraad komt met uw blad hierdoor niet neutraal
over. Mede ook omdat de voorzitter van de
Dorpsraad onderdeel is van de redactie.
2) Tijdens het fusieproces van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in een vroeg
stadium besloten dat de gemeente Haarlemmerliede
en Spaarnwoude als één geheel zich zou aansluiten
bij een nog nader te bepalen gemeente. Dit besluit is
mede genomen op basis van een advies van
registeraccountant Berenschot. Alle omliggende
gemeenten zijn uitgenodigd om zichzelf te
presenteren als fusiepartner en waren op de hoogte
van deze voorwaarde.

Het eerste wat de gemeente Haarlem aandroeg
tijdens hun presentatie voor de stuurgroep Horizon
en stip en de gemeenteraad was, dat ze alleen
interesse hadden in Spaarndam Oost en dat het beste
voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
was, om opgesplitst verder te gaan. U begrijpt,
gemeente Haarlem is mede om deze reden
afgevallen in het fusieproces. Nadat de gemeente
Haarlem is afgevallen, is de Dorpsraad begonnen
met de lobby voor het samenvoegen van Spaarndam
Oost bij West.
Precies zoals de gemeente Haarlem het wil. Er is een
suggestieve enquête gehouden en op basis van deze
suggestieve enquête, met een daarbij horende
discutabele uitslag, is de conclusie getrokken dat
Oost Spaarndam bij West Spaarndam en dus
Haarlem gevoegd wil worden. De Dorpsraad heeft
de uitslag van de discutabele enquête in de Tweede
Kamer gebruikt om te lobbyen over een
grenscorrectie. Het lijkt erop dat u “gebruikt” wordt
door de gemeente Haarlem om de gemeente
Haarlem alsnog haar zin te laten krijgen. Bij al uw
betogen die u gehouden heeft, wordt u gesteund door
de wethouder van de gemeente Haarlem. U
verkondigt precies wat de gemeente Haarlem wil.
Namelijk Spaarndam Oost inpikken, maar dan alleen
het stuk tot de A9. Alleen de lusten van de OZB en
niet de lasten van ons prachtig mooie buitengebied.
En daar wordt het gevaarlijk voor het hele dorp
Spaarndam. Er zijn namelijk hele goede redenen
waarom gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude een fusie is aangegaan met de
gemeente Haarlemmermeer.

De “Groene Buffer” blijft in takt zoals is vastgelegd
in “Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Haarlemmermeer: Natuurlijk verbonden, position
paper.“
Wanneer Spaarndam Oost uit de gemeente
Haarlemmermeer valt, valt de stem over het
buitengebied weg. Er zijn geen vertegenwoordigers
meer van Spaarndam in de gemeenteraad van de
Haarlemmermeer en dus wordt er niet meer
opgekomen voor de belangen van ons buiten gebied.
Dit zou een ramp zijn voor ons mooie dorp. Ziet u
het al voor u dat het buitengebied ten prooi valt aan
Amsterdam of Velsen en dat de haven oprukt tot aan
de A9? Wat blijft er dan nog over van ons nu nog in
het groen liggende dorp?
Conclusie
Dus Dorpsraad, stop met dit dossier. Zorg dat de
situatie blijft zoals het nu is. Spaarndam West heeft
inspraak in de gemeente Haarlem en verdedigt het
groen aan de kant van Haarlem. Spaarndam Oost
blijft bij de gemeente Haarlemmermeer en verdedigt
het groen aan de kant van Amsterdam. Zo zorgen we
er samen voor dat wij ons groene dorp behouden.
Dat is toch wat ons Spaarndammers verbindt?
Iedereen is er toch trots op dat we in zo’n mooi
groen dorp wonen midden tussen al het stedelijke
geweld?
Martijn Monster

Reactie Dorpsraad op het stuk: Dorpsraad wakker worden! (Martijn Monster):
De Dorpsraad heeft twee debatavonden gehouden over de bestuurlijke herindeling: op 21 november 2013
(voorzitter Wineke Toppen) en op 26 mei 2016 (voorzitters Leendert Borstlap en Marry Brokking). Voor beide
avonden zijn onafhankelijke voorzitters aangewezen. Op beide avonden zijn de meningen onder de aanwezigen
gepeild. Op beide avonden wilde een meerderheid bij Haarlem.
Aansluitend op de tweede debatavond hield de toenmalige Dorpsraad een peiling onder alle huishoudens in het
dorp. De opkomst was ca. 50%. De uitkomsten zijn verwerkt per dorpsdeel.
In Spaarndam-West wilde 90% van de respondenten bij Haarlem blijven.
In Spaarndam-Oost koos 52% van de respondenten expliciet voor Haarlem. Men kon toen nog uit 4 gemeentes
kiezen, waardoor de keuze van de andere 48% sterk uiteen liep.
De Dorpsraad heeft de resultaten van de beide debatavonden en de peiling voorgelegd aan de gemeenten en de
provincie. Deze negeerden peiling en debatavonden en wekten de indruk als zou de Dorpsraad eigenstandig een
standpunt innemen. De Tweede Kamer oordeelde hier anders over, vond dat peiling en debatavonden dienden te
worden meegewogen en diende met unanieme stemmen een motie in inzake een draagvlakonderzoek voor een
grenscorrectie voor Spaarndam.
(Zie ook de eerdere Dorpsorganen).
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Elke mening telt!
Het lijkt erop dat Gedeputeerde Staten van NoordHolland nu echt aan de slag gaan met de in de
Tweede Kamer aangenomen motie over het
draagvlakonderzoek voor een eventuele
grenscorrectie m.b.t. Spaarndam. Zij zullen in eerste
instantie gesprekken voeren met de
gemeentebesturen van Haarlem en Haarlemmermeer
en met de Dorpsraad Spaarndam. Dat zal
ongetwijfeld tot veel discussie leiden; zeker in ons
dorp. Daarbij kunnen de emoties hoog oplopen. Dat
is de afgelopen jaren wel gebleken en is tot op
zekere hoogte ook begrijpelijk. Toch is het van
belang dat we deze discussie waardig en met respect
voor elkaar voeren. Wij leven in een vrij en
democratisch land, waarin de vrijheid van
meningsuiting als een groot goed wordt beschouwd.
Dat hebben we onlangs op 5 mei nog eens gevierd.
Ook in ons dorp is ieder vrij zijn mening te geven
over het al dan niet wenselijk zijn van een
grenscorrectie en hoe deze er dan uit zou moeten
zien. Naar de argumenten over en weer moet
vanzelfsprekend worden geluisterd. Het is te hopen
dat er een draagvlakonderzoek komt, waarin deze
meningen daadwerkelijk een plaats krijgen en
zorgvuldig – zonder vooringenomenheid - worden
gewogen. De optie die het meeste draagvlak onder
de bevolking heeft, moeten worden gekozen en
daarbij zouden we ons dan moeten neerleggen.

Zelf heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken
dat ik een warm voorstander ben van het voegen van
Spaarndam-Oost bij de gemeente Haarlem, zodat we
als één Spaarndam in een gemeente komen te liggen,
waarmee wij de meeste binding hebben. Ik zou het
ook willen zien in het perspectief van de regio ZuidKennemerland. Daarvan heeft onze voormalige
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude altijd
deel uitgemaakt en met de daarbinnen liggende
gemeenten vele jaren in volle tevredenheid
samengewerkt. Bij die regio horen wij. En als deze
regio in de verre toekomst ooit één gemeente zou
worden, zou Spaarndam daarin niet mogen
ontbreken. Ons dorp heeft nauwelijks binding met
Haarlemmermeer. Hoofddorp is voor veel
Spaarndammers ver weg, zowel fysiek als mentaal.
Voor Halfweg ligt dat natuurlijk heel anders. Dat
dorp vormt met Zwanenburg al sinds jaar en dag één
dorpsgemeenschap. Met Halfweg heeft Spaarndam
nooit veel binding gehad, dus als wij door een
grenscorrectie daarvan zouden worden gescheiden,
hoeft dat volgens mij nauwelijks een probleem te
zijn.
Dit is mijn mening, maar als uit het
draagvlakonderzoek mocht blijken dat de
meerderheid van de Spaarndammers er anders over
denkt, is dat uiteraard een gegeven. Dan blijft Oost
gewoon in de gemeente Haarlemmermeer en zullen
we daarmee moeten dealen. Even goede vrienden!
Rob de Vries

Haarlem doet landje pik
Haarlem is een stad en gemeente in Nederland en de
hoofdstad van de provincie Noord-Holland. De stad
ligt aan de rivier het Spaarne en in de regio
Kennemerland. Haarlem behoort tot de middelgrote
steden in de Randstad. Tot de gemeente Haarlem
behoren de stad Haarlem en het Westelijk deel van
het dorp Spaarndam (Wikipedia).
Frank van de Poll heeft in zijn recent verschenen
boek “Haarlemmerliede en Spaarnwoude, van
veenwildernis tot wonen in het groen” een boekje
opengedaan over de al decennia lange honger naar
uitbreidingen, annexaties en confiscaties door de
gemeente Haarlem.
Na de drooglegging van de Haarlemmermeer in
1855 is de (nu ex) Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude gevormd. In 1868 was de financiële
situatie van de toenmalige gemeente Spaarndam
slecht. Men wilde zich aansluiten bij
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, maar die
gemeente zag de fusie met het failliete Spaarndam
totaal niet zitten en moest Spaarndam
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noodgedwongen zelfstandig blijven. Achteraf een
historische vergissing! Haarlem maakte begin 1900
al een plan van uitbreiding waarbij bewust geen
rekening gehouden werd met bestaande
gemeentegrenzen. Grote stukken grondgebied van
verschillende randgemeenten waren in dit plan
brutaal opgesteld en meegenomen met in de
toelichting: “Wat voor Haarlem nodig wordt
beschouwd, behoeft dat niet voor de aanliggende
gemeenten te zijn en het belang van Haarlem is
zodanig overwegend dat het belang voor de kleinere
gemeenten moet wijken voor dat van Haarlem”. Wat
een hautaine opstelling. Dit plan werd door de
minister afgewezen maar de gebiedsuitbreiding was
niet van de baan.
In 1927 werd de stad Haarlem uitgebreid met o.a. de
nog steeds in financiële problemen verkerende
gemeente Spaarndam alsmede de Waarderpolder en
delen van de Veer- en Zuiderpolder van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Ook werd de
Spaarndammerdijk vanaf de IJdijk (ongeveer ter
hoogte van Garage Spaarndam) tot aan de Grote

Sluis, toen nog behorende bij de Haarlemmerliede
en Spaarnwoude, aan de gemeente Haarlem
toegevoegd. Maar nog was de Haarlemse honger
naar uitbreiding niet gestild.
In 1943 verscheen een publicatie met een kaart
waarop de voorgestelde annexatie van de
randgemeenten Bloemendaal, Heemstede,
Bennebroek en Haarlemmerliede en Spaarnwoude
reeds was ingetekend en gepresenteerd werd als een
vaststaand feit. Verbijsterd namen de buurgemeenten hier kennis van.
Wederom gaf Haarlem weinig blijk van bestuurlijke
realiteit. Het schaamteloos presenteren van
dergelijke annexatieplannen was niet bepaald
bevorderlijk voor een goede samenwerking met de
buurgemeenten. En dat zou zo blijven.
In 1963 annexeert Haarlem Noord- en
Zuidschalkwijk en het restant van o.a. de Veer- en
Zuiderpolder van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Minister Toxopeus van Binnenlandse Zaken heeft
nog geprobeerd om het restant van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude toe te voegen aan de Gemeente
Haarlemmermeer. Maar de Tweede Kamer vond dat
Haarlemmerliede en Spaarnwoude moest blijven
bestaan als buffergemeente tussen Amsterdam en
Haarlem. Wie had kunnen vermoeden dat 58 jaar
later dit scenario uiteindelijk toch realiteit zou
worden!
In 2015 heeft de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude het besluit genomen te fuseren met
een buurgemeente. Haarlem viel al snel af. Er was
bij Haarlem geen belangstelling voor de Groene
Buffer, maar alleen maar voor Spaarndam-Oost, wat
veel geld oplevert aan gemeentelijke heffingen en
bijdragen vanuit het rijk, totaal ca. 8 miljoen Euro
per jaar. Ook was er onvoldoende ervaring met het
besturen van kleine dorpskernen en was zij
financieel minder sterk.

De Dorpsraad was het niet eens met dit besluit want
zij zag in een fusie met Haarlem de mogelijkheid om
West- en Oost-Spaarndam samen te voegen tot een
ongedeeld dorp onder de paraplu van de gemeente
Haarlem.
Een peiling door de Dorpsraad in Spaarndam, welke
niet via de officiële procedures en kanalen is
gehouden in verband met besparing van geld, schijnt
de bevestiging te zijn voor de Dorpsraad dat de
inwoners van Spaarndam-Oost en West dit ook
willen. Deze peiling moet echter het volgende
verbloemen.
Op 8 december 2016 werden er in een vergadering
van de commissie bestuur van Haarlem, waarin
leden van de Dorpsraad Spaarndam als insprekers
aanwezig waren, plannen gemaakt om SpaarndamOost alsnog in te pikken. Er werd hier wederom
gebruik gemaakt van een kaart waarin de door
Haarlem gewenste situatie was ingetekend. Alleen
de dorpskern van Spaarndam-Oost bij de gemeente
Haarlem gevoegd en het buitengebied, de Groene
buffer, daar had de gemeente Haarlem geen
belangstelling voor. Wethouder Snoek benadrukt in
de gemeenteraad dat de uitstraling moet zijn dat de
gemeente Haarlem hiermee ingaat op een verzoek
van de gemeenschap. Zo staat het letterlijk in het
verslag van de commissie bestuur van de gemeente
Haarlem. De peiling die gehouden is en waar steeds
door de Dorpsraad naar verwezen wordt, moet dit
aannemelijk maken. De gemeente Haarlem heeft de
Dorpsraad zelfs zover gekregen om een betoog te
houden in de Tweede Kamer. Hiermee heeft de
gemeente Haarlem met behulp van Dorpsraad
Spaarndam een motie voor nader onderzoek weten
af te dwingen. Een ultieme poging van de gemeente
Haarlem om alsnog een stukje grond in te pikken.
Ik zeg, Haarlem houd op met landje pik!
Piet de Vries

Reactie Dorpsraad op het stuk: Haarlem doet landje pik (Piet de Vries)
Reactie op het verwijt aan de Dorpsraad, als zou ze een eigen standpunt innemen:
De Dorpsraad heeft twee debatavonden gehouden over de bestuurlijke herindeling, op 21 november 2013 en op
26 mei 2016. Voor beide avonden zijn onafhankelijke voorzitters aangewezen. Op beide avonden zijn de
meningen onder de aanwezigen gepeild. Op beide avonden wilde een meerderheid bij Haarlem.
Aansluitend op de tweede debatavond hield de toenmalige Dorpsraad een peiling onder alle huishoudens in het
dorp. De opkomst was ca. 50 %. De uitkomsten zijn verwerkt per dorps-deel.
In Spaarndam-West wilde 90% van de respondenten bij Haarlem blijven.
In Spaarndam-Oost koos 52 % van de respondenten expliciet voor Haarlem. Men kon toen nog uit 4 gemeentes
kiezen, waardoor de keuze van de andere 48% sterk uiteen liep.
De Dorpsraad heeft de resultaten van de beide debatavonden en de peiling voorgelegd aan de gemeenten,
provincie en Tweede Kamer. Zie ook in dit Dorpsorgaan het verslag van de Openbare Dorpsraadvergadering,
onderdeel: Rondvraag
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Grenscorrectie
In de aanloop naar de fusie van de gemeentes
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is er een stevige discussie ontstaan
over de positie van Spaarndam-Oost.
Het besluit van de gemeenteraad van H&S om
ongedeeld te fuseren heeft ertoe geleid dat
Spaarndam-Oost mee moest in een fusie die voor het
dorp als geheel niet gelukkig is.
De Dorpsraad heeft tijdens het fusieproces al
onderzocht waar de voorkeur van de bevolking van
Spaarndam-Oost naar uitging. Een meerderheid koos
voor Haarlem. Met deze wetenschap heeft de
Dorpsraad pogingen in het werk gesteld om dit
aanhangig te maken bij de overheid, hetgeen heeft
geresulteerd in een door alle politieke partijen
ondersteunde motie in de Tweede Kamer waarin
gesteld wordt dat de Provincie Noord-Holland
samen met de gemeentes Haarlemmermeer en
Haarlem en met de bewoners van Spaarndam-Oost
moet onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor
een grenscorrectie, waardoor Spaarndam-Oost aan
de gemeente Haarlem wordt toegevoegd.
Tegenstanders van deze mogelijkheid ageren hier fel
tegen en zien de Dorpsraad als aanstichter van een
heleboel onrust die ze niet nodig vinden. Jammer dat
deze kwestie zoveel onrust en tweespalt teweegbrengt. Je kunt toch met respect accepteren dat
iemand een andere mening heeft? Er zijn voorstanders van Haarlemmermeer en ook voorstanders
van Haarlem, daar is niets mis mee, maar probeer
wel de rust in het dorp te handhaven en voorkom een
‘stammenstrijd’.
Ongeacht wat voor standpunt je ook inneemt, de
motie zal uitgevoerd moeten worden en dat
draagvlakonderzoek zal er komen. Om dit uit te
voeren bij de komende verkiezingen voor het
Europese parlement zal niet meer gaan lukken, dus
er moet een ander moment gekozen worden.
Ik hoop op een correcte en voor iedereen te
begrijpen enquête, waardoor er duidelijkheid zal
komen over de mening van de bevolking en dat de
meerderheid uiteindelijk beslist over de toekomst
van Spaarndam-Oost.
Persoonlijk ben ik van mening dat er argumenten
zijn om tot een grenscorrectie te komen.
De tegenstanders voeren aan dat de lagere OZB die
we nu in de nieuwe gemeente betalen een voordeel
is om in Haarlemmermeer te blijven. Een argument
dat niet opgaat omdat het tarief voor de OZB in
Haarlem nagenoeg gelijk is aan dat van
Haarlemmermeer. De gemeente H&S was ‘duur’ in
vergelijking met de omliggende gemeentes.
In dat kader is de toekomst in Haarlemmermeer ook
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nog erg onzeker. Er is een proces gaande met het
bedrijf Televerde over een schadeclaim van bijna
een half miljard euro. Als deze claim wordt
toegewezen moet Haarlemmermeer dit betalen. Ik
denk niet dat de gemeenteraad of de burgemeester
dit gaat doen, dat moeten de burgers ophoesten. Een
simpel rekensommetje leert dat dit om een bedrag
van ongeveer € 3.000,- per inwoner gaat. Voor een
gezin met 2 kinderen betekent dat dus € 12.000,-.
hogere OZB.
Een ander argument om de grenscorrectie door te
voeren is de verkeersproblematiek rond Spaarndam.
Ik denk dat dit probleem beter opgelost kan worden
als het hele gebied waar het om gaat binnen één
gemeente ligt. Zolang Haarlemmermeer en Haarlem
hier samen een oplossing voor moeten bedenken zal
er nauwelijks iets gebeuren, dat heeft het verleden
wel geleerd.
Dan de uitbreidingsdrift van Amsterdam. Als
Spaarndam-Oost bij Haarlem zou horen kan er naar
mijn mening meer tegenwicht geboden aan het
oprukkende Amsterdam. Vallen we onder
Haarlemmermeer dan zal Amsterdam ook in en rond
Spaarndam-Oost ruimte gaan zoeken. Ligt de grens
buiten Spaarndam, dan wordt het een ander verhaal.
Ook gemeentelijke voorzieningen spelen een rol.
Het is en blijft vreemd dat een inwoner van
Spaarndam-West andere voorzieningen zou kunnen
krijgen dan iemand uit Spaarndam-Oost.
Dat was in het verleden ook zo, maar juist de
gemeentelijke herindeling zou een goed moment
geweest zijn om hier een einde aan te maken.
En dan is er natuurlijk ook het gevoelsmatige aspect.
De meeste inwoners van Spaarndam gaan voor de
dingen die ze niet in het dorp kunnen doen naar
Haarlem. Denk aan winkelen, uitgaan, scholen,
sporten, enz. Enkelen oriënteren zich ook op de
gemeente Velsen (Santpoort – Velserbroek –
IJmuiden), maar bijna niemand gaat naar
Haarlemmermeer. Dat is te ver weg en onbekend.
Als ik gebruik maak van de Haarlemse
voorzieningen wil ik daar ook graag bij horen en ook
daar mijn OZB betalen.
Als ik aan vrienden en kennissen van buitenaf vertel
wat er hier gebeurd is kijkt men mij ongelovig aan
en zegt: hoe is dat nou mogelijk. Ik kan het ze niet
uitleggen. Het is en blijft een rare situatie.
Frans van Dijk

Facebookgeweld
Ik wil graag reageren op al dat facebook geweld
tegen de Dorpsraad. Ongegeneerd worden mensen
zelfs persoonlijk aangevallen. En dat allemaal om te
voorkomen dat er op een eerlijke manier gestemd
kan worden in Spaarndam-oost. Wat is er mis met
een meningspeiling? Waar zijn jullie bang voor?
Ik woon mijn hele leven al in Spaarndam en weet
vrij goed wat er onder de mensen leeft. Zelf heb ik

in de Dorpsraad gezeten, maar ik heb het nog nooit
meegemaakt dat gemeenteraadsleden en ook mensen
die hier nog maar een paar jaar wonen zo
ongenuanceerd te keer gaan.
Waar Spaarndam-Oost voor kiest maakt mij niet uit,
maar het moet wel zo zijn dat iedereen op een
eerlijke manier mag stemmen.
Mary Scholtemeijer

De Fanfare
Bij het doorlezen van de ingezonden brieven over al
dan niet een grenscorrectie moet ik ineens denken
aan de film van Bert Haanstra “De Fanfare”. Hierbij
splitst een fanfare uit een dorp zich op in twee
Fanfares omdat de leden het niet eens kunnen
worden wat er op het eindconcours gespeeld gaat
worden. Mede doordat de eigen belangen boven het
algeheel belang gesteld werden. Het lijkt er dus op
dat zich dit herhaalt in ons dorp, men is zelfs van
plan om een tweede Dorpsraad op te richten omdat
men vindt dat de belangen van het Dorp Spaarndam
niet goed behartigd worden door de huidige leden
hiervan.
Even een stukje geschiedenis, in 2014, al 5 jaar
geleden, heeft de toenmalige Dorpsraad voor een
enquête gekozen om de mening van het dorp te
vragen bij welke gemeente men zich zou willen
aansluiten. De uitslag hiervan was duidelijk: bij de
Gemeente Haarlem, dit is gemeld aan de toenmalige
gemeenteraad van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude.Tot zover niets mis mee. Echter heeft
de raad toen het besluit genomen de gehele toenmalige Gemeente Spaarnwoude en
Haarlemmerliede over te laten gaan naar de
Haarlemmermeer.
Dit heeft naar mijn mening de toenmalige
Dorpsraad gezien als een niet willen luisteren naar
de wensen van de bevolking en is ten strijde
getrokken en heeft zich ingezet om toch nog eens te

onderzoeken of een grenscorrectie niet mogelijk
was. Dit mede ingegeven doordat er meerder keren
in openbare vergadering is gevraagd aan de
aanwezigen of zij daarmee door moesten gaan, waar
positief op werd geantwoord.
En daar heeft de Dorpsraad succes mee gehad. De
Tweede Kamer en de Minister hebben afgelopen
jaar besloten om in eerste instantie in het geheel
over te gaan naar de Gemeente Haarlemmermeer en
dat er een referendum moet komen onder de
bewoners van Spaarndam Oost of een
grenscorrectie wenselijk is.
En daar wringt nu de schoen, zoals het ook in de
film gebeurde, de een doet niet onder voor de ander
en een constructief gesprek is niet meer mogelijk.
Waarschijnlijk zien bepaalde mensen dit als een
verlies omdat men niet heeft bereikt wat men
eigenlijk wilde.
Ik kan dit niet begrijpen, speelt hier soms meer dan
alleen gezichtsverlies, waar is men bang voor?
Naar mijn mening zou een referendum juist
duidelijkheid geven onder welke gemeente men wil
vallen. Als er dan een beslissing valt hoop ik dat net
als in de film op het einde alles weer als één
“Fanfare” bijeenkomt en men niet meer
kissebistover allerlei zaken welke er niets mee te
maken hebben.
Henk van Putten
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Van het Dorpscentrum
NLdoet
Op 16 maart jl. deed het Dorpscentrum mee met de
actie NLdoet van het Oranje Fonds. Er werd een
heerlijke lunch voor ouderen georganiseerd, mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Oranje
Fonds. Om ca. 11.30 uur druppelden de eerste
gasten binnen. De ontmoetingsruimte was dan al
heel gezellig gemaakt door 6 vrijwilligers (5 dames
van de Odd Fellows Velsen - de Duinroos Rebekkah
loge, en 1 dame uit Spaarndam). Ook 3 bestuursleden waren er om mee te helpen. Maar bovenal niet
te vergeten onze barmedewerkster Tineke; zij had
het al druk gehad met boodschappen doen en ze was
al vroeg in de weer om alles klaar te zetten. Om ca.
12.00 uur begon het optreden van het zangduo Fred
en Desirée – We4All – met gezellige, swingende
muziek voor oud (en wat jonger). De voetjes gingen
van de vloer.
Daarna trad het dameskoor Rosa Fra Funen, onder
leiding van Peter Duval Slothouwer, nog een half
uurtje op met prachtige bekende nummers.

Enkele reacties van deelnemers: Ik vond het echt een
geweldige middag. De koffie met cake, de lunch,
alles was prima en smaakvol verzorgd. Lekker
gedanst... Complimenten van mij, top!
Wanneer is de volgende lunch? Zeer geslaagd!
Volgend jaar weer? Wat was het gezellig en wat was
het een geslaagde middag. Iedereen die belangeloos
en geheel vrijwillig heeft meegewerkt: hartelijk dank
daarvoor!
Verkeer en regels
Op vrijdagmiddag 5 april jl. was de wijkagent Leroy
Vrijhoef in het Dorpscentrum om met een aantal
bewoners van Spaarndam te praten over de
bestaande verkeersregels en het handhaven van die
regels. Naast voorlichting was het ook de bedoeling
om zicht te krijgen op bestaande onduidelijkheden in
het dorp. De aanwezigen vonden het een goede en
informatieve bijeenkomst.

Repair Café
Op 11 mei jl. werd in samenwerking met o.a.
Stichting Dijk van een Dorp en Stichting Repair
Café Haarlemmermeer het eerste Repair Café in
Spaarndam gehouden. Zie verderop in dit blad voor
een uitgebreid verslag.
Lezingen in het Dorpscentrum
In het nieuwe seizoen wil het Dorpscentrum de
gelegenheid geven tot het houden van lezingen.
Vindt u het ook leuk om hierbij te helpen of zelf een
lezing of een presentatie te geven? Heeft u een idee
voor een onderwerp? Bent u zelf of kent u iemand
die een mooie reis heeft gemaakt, een bijzonder
beroep uitoefent, een uitzonderlijke hobby of een
beroemde voorouder heeft en daar graag over wil
vertellen? Geef u dan op bij Jan Bönker (tel. 06-415
177 74), of bij het beheer. Als u het alleen leuk vindt
om mee te doen met de organisatie of tips heeft, ook
prima, geef u op bij Jan.
Vrijwilligers in het zonnetje
Een dorpshuis zonder vrijwilligers is geen dorpshuis.
Ook bij het Dorpscentrum is een aantal vrijwilligers
betrokken, de een al wat langer, de ander wat korter.
Ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. We
hebben vrijwilligers voor de klussen, voor de
daghap, de brei- en spelletjesclub, de creamiddag,
klaarzetten van de vergaderruimte, bardiensten, enz.
In totaal wel een stuk of 15. Alle vrijwilligers,
bedankt voor jullie inzet!
We kunnen altijd nog wel meer vrijwilligers
gebruiken.
We zouden graag wat meer activiteiten willen
organiseren. Ideeën zijn er genoeg, maar de
uitvoering …..? Daar hebben we mensen voor
nodig! Wie heeft ervaring??
Meld u aan bij het beheer via tel. 023-539081 of
info@dcspaarndam.nl.

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden,
want enkelen zullen zich niet meer verkiesbaar
stellen. Meer informatie via
aagje@dcspaarndam.nl.
Info: Dorpscentrum Spaarndam, tel. 023 -539 081
e-mail: info@dcspaarndam.nl
website: www.dcspaarndam.nl
Facebook: Dorpscentrum Spaarndam
Bestuur en beheer Dorpscentrum Spaarndam
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KIS 2020 - Oproep voor ‘nieuwe’ kunstzinnige Spaarndammers
Beste nieuwe dorpsgenoten, zoals jullie wellicht weten organiseren we hier
eens in de twee jaar het kunstevenement KIS, kunst in Spaarndam. En
misschien was dit wel een van de redenen waarom jullie in dit mooie dorp
zijn komen wonen. Het eerstvolgende KIS- weekend zal plaatsvinden in
juni 2020, over een jaar dus, maar we zijn nu al druk bezig met de
voorbereiding. Het idee achter KIS is om kunstenaars uit Spaarndam en
omgeving gedurende een weekend in het dorp gelegenheid te geven hun
kunsten te vertonen of hun werk te exposeren. Zoals steeds weer blijktvolgend jaar organiseren we het voor de vierde keer- biedt het dorp
voldoende geëigende locaties om het werk optimaal tot haar recht te laten
komen. In de wijde omgeving kent men Spaarndam als kunstenaarsdorp, waarschijnlijk omdat de schone
kunsten hier een goed huis hebben, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kunstmarkten, maar ook omdat dit
authentieke dorp menig kunstenaar inspireerde en dat nog steeds doet.
Dan nu de oproep: er zijn onder jullie, nieuwe bewoners van ons dorp, ongetwijfeld ook muzikanten, dichters,
dansers, zangers, beeldhouwers, fotografen, kunstschilders, kortom lieden die zich bezighouden met de
‘Schoone Kunsten’, die wij van KIS graag zouden willen ontmoeten. En wanneer het werk er zich toe leent,
kunnen ze meedoen met KIS 2020.
De nieuwe Spaarndammers wonen vrijwel allemaal aan de oosterzijde van het Spaarne en omdat we naarstig op
zoek zijn naar mogelijkheden om ook daar, in de nieuwe wijken, KIS-activiteiten te laten plaatsvinden, staan we
heel erg open voor ideeën hierover.
Dus…..als je mee wilt doen met KIS, juni 2020, wilt exposeren of optreden, maar ook als je plannen hebt, een
inval krijgt om onze nieuwe wijken ook een artistiek randje te geven, laat het weten en mail ons.
Namens de KIS organisatie
Enny Majoor: pannekoek.majoor@gmail.com
Jan Zwetsloot: j.zwetsloot@chello.nl

Zomerconcerten 2019 Stompe Toren
In mei zijn de Zomerconcerten gestart in de Stompe Toren, maar de komende maanden kunt u uw hart ophalen
aan o.a klassiek, wereldmuziek en jaren 60 muziek.
•
•
•
•
•
•
•
•

7 juli: Duo a Pizzico, mandoline en viool.
21 juli: Claudia Y Manito. Paraquayaanse harp, flamengogitaar en canciones
4 augustus: Harpiste Colet Nierop met (licht)klassiek, modern,pop en jazz.
18 augustus: Het Eden Trio, Danielle Sophia Daoukayeva viool, Alexis
Bove, cello en Anastasiis Kurilko, piano
1 september: Talenten van het Conservatorium Amsterdam
15 september: Angels o.l.v Tatiana Lina met liedjes van over de hele wereld.
6 oktober: Bleke Rozen, Marina Besselink, sopraan, alt Valérie Friesen en
pianiste Femke de graaf vertellen en bezingen hun verhaal over bekende componisten.
20 oktober: Jonny Lane & Pete Perch brengen de jaren 60 tot leven met o.a. covers van Bob Dylan,
Buddy Holly en de Beatles.

Alle concerten beginnen om 14.00 uur. Kerk open 13.30 uur
Toegang: gratis met collecte na afloop
Locatie: Stompe Toren, Kerkweg, Spaarnwoude
Meer info: www.stompetoren.nl
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Dorpsgenoot ‘in the spotlight’
Beeldend kunstenaar Peter Balm
Is het u opgevallen dat er ieder jaar een andere tekening op de omslag van het Dorpsorgaan staat? Peter Balm
maakt deze tekeningen al 10 jaar. Een mooi moment om wat meer over hem te weten te komen. Hoe is zijn leven in
Spaarndam verlopen en hoe is hij beeldend kunstenaar geworden?
Peter Balm is geboren in 1943 op de IJdijk 31 als jongste
in een gezin met 10 kinderen. Er was toentertijd veel
bedrijvigheid in en rond zijn huis: zijn vader had een
schoenmakerij aan huis, ernaast zat een zeilmakerij en
daarnaast een smederij. Peter tekent vanaf zijn jongste
jeugd. Een van zijn eerste tekeningen die hij zich nog
goed kan herinneren is die van een paard met een
prinses. Die maakte hij op vijfjarige leeftijd na het
voorlezen van het boek 'Mariska de circusprinses'.

Thuis werd Peter niet gezien of behandeld als een
bijzonder talent; hij was gewoon een van de kinderen. Ze
lieten hem lekker tekenen en net als zijn broers en zussen
hoefde hij niet te helpen in de schoenmakerij. Hoe hij
kennis heeft gemaakt met de schilderkunst? De zoon van
de buurman met de smederij was kunstschilder Jan van
Geem. Die vroeg of Peter wilde komen tekenen in zijn
atelier. Daar werd Peter kind aan huis en zette zijn eerste
penseelstreken op het doek.
Toch is Peter niet direct beeldend kunstenaar geworden.
In de eerste instantie wilde hij na de middelbare school
naar de kunstacademie. Maar omdat hij zag hoe andere
kunstenaars moesten sappelen, koos hij voor de
Grafische School in Amsterdam. Na zijn diensttijd ging
hij de wereld verkennen en belandde samen met een
vriend in Italië. Hij werkte een jaar in een barretje op een
camping en natuurlijk tekende hij in zijn vrije tijd. Na
terugkomst in Nederland kon hij bij Spaarnestad aan de
slag als retoucheur. Daar heeft hij tot aan zijn pensioen
gewerkt en zich ontwikkeld in het vak van lithograaf.

Naast zijn werk bij Spaarnestad heeft Peter altijd
getekend en geschilderd. Dat is zijn passie en geeft hem
energie.

Pas toen Peter op zijn zestigste met de vut ging, is hij
zijn werken gaan verkopen. Dat kwam zo: een vriend
had een atelier in Santpoort-Zuid op de Wüstelaan en
vroeg hem erbij te komen. Tegelijkertijd begon Peter aan
een opleiding aan de Kunstacademie in Haarlem. Al snel
volgde zijn eerste expositie en werden zijn werken
verkocht. Inmiddels verkoopt hij ongeveer de helft van
wat hij maakt.
Nu hij alle vrije tijd heeft gaat hij iedere dag naar zijn
atelier, dat hij inmiddels deelt met een nieuw maatje.
Zijn oeuvre telt tienduizenden tekeningen en
schilderijen: het resultaat van 70 jaar lang bijna dagelijks
werken. Inspiratie haalt hij uit de natuur, een dorp, een
haven, een fabrieksterrein en iets wat hij op televisie ziet.
Zijn credo: "Een mooi plekje blijft een mooi plekje ook
op een beroerd schilderij. Om van een beroerd plekje een
mooi schilderij te maken is een kunst."
De afgelopen 17 jaar exposeerde Peter Balm van
Zierikzee tot in Edam en de laatste jaren voornamelijk in
de buurt. Maar dat is nog niet alles wat hij doet: naast het
vrije werk, voornamelijk potloodtekeningen en
acrylschilderijen, maakt hij illustraties voor o.a. het
Dorpsorgaan. En twaalf jaar geleden heeft hij samen met
Fred Dukker Kunstcentrum de Kolk opgericht. Daar zijn
de hele maand september 2019 schilderijen en
tekeningen van hem en Ruud Cornelisse te zien en
beelden van Thea Verstraten.
Judith Touw
Voor meer informatie:
www.kunstcentrumdekolk.nl
www.flickr.com/photos/peterbalm
* Voor degenen die een originele tekening van een
omslag willen hebben: ze zijn te koop! De huidige
omslag is nog beschikbaar. Bieden vanaf € 100 bij de
redactie en de opbrengst gaat naar het Dorpsorgaan
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Familieberichten
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
Theo Kroon
19 maart Santpoort
Lucy Boomsma
24 april
Jan de Haas
22 april
Gerrit Weijens
29 april

70 jaar
13 jaar
85 jaar
82 jaar

Dankwoord Ted Siegrest
Lieve mensen,
Hiermee willen we iedereen bedanken voor de hulp en liefde, die we mochten ontvangen tijdens de ziekte en
crematie van Henk Siegrest, mijn geweldige man, (schoon)vader en opa.
In aller naam
Ted Siegrest-Wijtsma

Koningsdag 2019 in ons dorp
Feestelijke Koningsdag Spaarndam
Op zaterdag 27 april vierden
vele Spaarndammers
Koningsdag op de Kolk.
Traditiegetrouw startte de
dag met een gekostumeerde
optocht vanaf het
Biesheuvelplein.
Superhelden, barbiepoppen, bekende voetballers,
tandenfeeën, soldaten, verpleegsters, geiten in
klokken… Zelfs de Koning en Koningin liepen
mee. En een groepje vissers met als tekst: “Ook na
het opgaan in een andere gemeente blijft: ‘Drie
baarsjes en een ham’ het wapen van Spaarndam.”

Na de aubade werd er koffie gedronken en was er
voor alle inwoners een heerlijke oranjesoes!
De vrijwilligers zetten ondertussen de spelenkermis
klaar, zodat de kinderen aan de slag konden met
hun spelenkaart. Sumo worstelen, autobaan,
draaischijf, megadarts en touwtje trek. Voor
iedereen iets leuks te doen. Met een nieuwe
‘bloemenmolen’ maakte Rob Halderman (‘Ron
Snacks’) er ook weer een feestje van. Zelfs tante
Truus maakte een ritje in deze nieuwe attractie!
En dan waren er nog hotdogs, suikerspinnen en
popcorn. En de kinderen die hadden meegedaan aan
de optocht mochten gratis een ijsje halen bij de
ijskar van Diga.

Op de Kolk werden de kinderen opgewacht door
Burgemeester Wienen van Haarlem en
burgemeester Hoes, samen met een delegatie
wethouders en gemeenteraadsleden, van
Haarlemmermeer. Na het welkomstwoord door de
voorzitter en de aubade door de kinderen van
LaLaLau, volgde de toespraak van Onno Hoes.
Volgend jaar zal de toespraak weer van de
burgemeester van Haarlem zijn, want zij doen dit
om en om.

De dag werd afgesloten met een regenbui. Gelukkig
waren er nog wat stoere kinderen die de regen
trotseerden en meededen aan het ringsteken. Een
leuke afsluiting van de dag.
Bedankt voor jullie komst en tot volgend jaar!
Over 2 jaar vieren we het 100-jarig jubileum van de
commissie. Heeft u leuke ideeën voor die
bijzondere dag? Laat het ons weten.
Commissie Koningsdag Spaarndam
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KONINGSDAG SPAARNDAM 2019

KONINGSDAG 2019 IN SPAARNDAM
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Koninklijke onderscheidingen 2019
Ook dit jaar werden er lintjes uitgereikt aan enkele inwoners van Spaarndam.
In de gemeente Haarlem kreeg Mevrouw Betty
Radema-Metzelaar
een lintje. Burgemeester
Jos Wienen prijst Betty
Radema omdat ze lange
tijd actief voor het
Humanistisch Verbond,
afdeling Haarlemmerland en de Nederlandse
Vereniging voor een
Vrijwillig Levenseinde
(NVVE). Daarnaast
vertelt zij in een project
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork aan
leerlingen uit het basis- tot en met hoger
beroepsonderwijs over haar persoonlijke
oorlogservaringen. In Spaarndam was zij secretaris
van de Historische Werkgroep Spaarndam, lid van
de Dorpsraad en redactielid van het Dorpsorgaan.
In de gemeente Haarlemmermeer werden 3 lintjes
uitgereikt. Mevrouw
Liesbeth Van Dijk is
sinds 1978 actief voor
de parochie St.
Adalbertus in
verschillende functies.
Burgemeester Onno
Hoes: “U bent actief
als werkgroepslid en
lid van de
oecumenische
werkgroep. Ook was u
een groot aantal jaren
voorzitter van de
Parochiële Charitas Instelling van de parochie.
Sinds 2007 bent u lid van de Wmo-adviesraad,
sinds 2014 als voorzitter. Al 40 jaar zet u zich
belangeloos in voor de kerkgemeenschap in uw
dorp Spaarndam.” Burgemeester Onno Hoes
speldde haar de onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje-Nassau op.

De heer Theo Köhler en mevrouw Ancilla
Köhler-Schuijt kregen beiden een lintje.

Heel bijzonder. De heer Köhler is erg actief voor
diverse organisaties. Burgemeester Onno Hoes: “U
heeft een brede interesse in heel veel onderwerpen.
Met de informatie die u vergaart zet u zich weer in
om anderen te helpen. Zo staat u altijd voor anderen
klaar. Als geluidstechnicus bent u betrokken
(geweest) bij twee koren. Dankzij de professionele
opnames die u vrijwillig maakte, konden deze zich
verder ontwikkelen en verbeteren. U zet zich nog
steeds in voor de werkgroep Stop Overlast
Schiphol. Daarnaast heeft u diverse vrijwillige
functies bij de Vereniging voor Experimenteel
Radio Onderzoek in Nederland (VERON). Dat
houdt onder andere in het behartigen van de
belangen van radioamateurs.”
Mevrouw Köhler-Schuijt staat bekend als iemand
die altijd klaar staat als iemand hulp nodig heeft.
Burgemeester Onno Hoes: “U bent al 18 jaar actief
voor mensen met een verstandelijke beperking. U
heeft een groot hart voor de deelnemers aan de
kookclub en u gaat altijd op een respectvolle en
positieve manier met mensen om. Stichting de
Zonnebloem is ook blij met u vanwege uw inzet
voor veel activiteiten bij deze stichting. Ook uw
werk als mantelzorger mag niet onvermeld blijven.
Zo heeft u jarenlang uw broer begeleid.”

Laura Kroon
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Herdenking 4 mei voordracht Rietje Bouwens

Vandaag is het 4 mei, 4 mei 2019.
Een dag die wij leven in vrijheid. Een dag waarop
we bij elkaar komen om stil te staan bij die andere
tijd, toen er geen vrijheid was.
En de mensen herdenken, die om deze vrijheid te
verkrijgen geleden hebben, gevochten en offers
gebracht. Vrouwen, die hun man verloren en alleen
door moesten met hun leven, hun kinderen
grootbrengen onder vaak erg moeilijke
omstandigheden, bepaald niet in de welvaart,
waarin wij nu leven. Mannen, jongens vaak nog, die
de strijd aangingen en betaalden met het
kostbaarste wat we hebben: het leven zelf.
We herdenken en gedenken ieder jaar op 4 mei al
die mannen en vrouwen, die waar ook ter wereld
streden voor ons, zoals in de oorlog 1940-1945. In
die oorlog werd ik geboren, ik was toen zo jong dat
ik me die tijd niet meer herinner. Maar wel kon ik
de spanning en dreiging oproepen, die ik later
voelde in Indië. Daar waren we, vanwege het werk
van mijn vader in 1946 naartoe verhuisd. Het was
de tijd van de politionele acties. Daar heb ik dingen
gezien en gehoord, die je als klein kind niet moet
horen of zien. Door een veilige, vertrouwde
thuissituatie en verstandige ouders heb ik daar geen
trauma aan overgehouden.
In 1950 kwamen we weer terug naar Holland. Zoals
zoveel mensen die Indië moesten verlaten vanwege
de onafhankelijkheid en het uitroepen van de
nieuwe staat Indonesië door Soekarno
Het eerste jaar woonden wij in bij mijn grootouders
in Den Haag.
Op zondag liepen we dan vaak van de ene kant van
de stad naar de andere kant om op bezoek te gaan
bij mijn oom en tante. Dwars door het
Bezuidenhout. Daar was weinig meer van over.
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Allemaal puin en
ruïnes. Ik was een
nieuwsgierig kind.
Mijn vader kon goed
vertellen. En zo
hoorde ik over de
oorlog, en het
bombarde-ment op
Bezuiden-hout. Per
ongeluk, omdat de kaart van het gebied op zijn kop
was gehouden. Zoals er meerdere zinloze
bombardementen zijn uitgevoerd, zoals op Breskens
en de binnenstad van Nijmegen. Zoveel leed! Het
maakte grote indruk op me.
In de zomer heb ik vaak gelogeerd in De Hoven.
Dat ligt aan de overkant van de IJssel bij Zutphen.
Daar kwam mijn moeders familie vandaan. We
gingen er vaak via Arnhem naartoe. Daar liepen we
dan over de Rijnkade en de noodbrug over de Rijn.
Terplekke werd het verhaal van de slag om Arnhem
verteld. Nog ieder jaar wordt die slag om Arnhem
herdacht met een dropping van parachutisten op de
Ginkelse heide en de parade langs het Airbornemonument op de grens van Heelsum/Oosterbeek.
Vanuit De Hoven keek je over de IJssel naar
Zutphen. Een prachtig gezicht altijd; grote
gelijkenis trouwens met Deventer, dat front van de
die steden, die statige, in Zutphen witte huizen
langs de Oostkant van de IJssel. Toentertijd
grotendeels kapotgeschoten en in puin. De bruggen
over de IJssel waren strategisch natuurlijk erg
belangrijk.
Er zijn grote verliezen geleden. Ook de kogelgaten
in de huizen van mijn familie maakten grote indruk.
Als kind is in ons gezin (met nog drie zusjes) op
gezette tijden gepraat en verteld over de oorlog en
strijd voor de vrijheid, in het algemeen.
Dan krijg je zelf kinderen (3 zoons) en herhaalt de
geschiedenis zich. Zeker in die tijd dat de twee
oudsten hun dienstplicht vervulden.
Nu zijn er enkele van onze kleinkinderen die de
leeftijd hebben, waarop ze nieuwsgierig zijn en
geïnteresseerd in dat onderwerp. En dan vragen wij
niet maar geven antwoord en vertellen. Zo wordt de
geschiedenis doorgegeven.
Maar vooral ook dat het leven, dat wij nu kunnen
leven, mogelijk is gemaakt door mensen die hebben
geleefd in generaties voor ons en daarvoor hebben
gevochten en dat vaak met de hoogst mogelijke
prijs moesten betalen.
Daar denken wij met elkaar aan, vooral op 4 mei,
met grote eerbied, respect en dankbaarheid.
Daarom zijn we straks twee minuten stil.

Het is een jaarlijkse traditie, dat tijdens de dodenherdenking, leerlingen van de
twee basisscholen, een eigen gedicht voordragen.
Gedicht van Isis Kapteijns

Gedicht van Jasmijn van Bruggen

Het ding wat in veel landen niet bestaat,
Is waar het bij ons op 5 mei om gaat.

Vandaag is het vier mei,
en staan we er allemaal bij.

Vrijheid is in sommige landen niet vanzelfsprekend
Gelukkig weten wij in Nederland wat vrijheid betekent.

Er waren soldaten die hard vochten,
zodat wij onze vrijheid mochten.

Wij doen niet mee met dat soort narigheid.
Gelukkig zijn wij jaren geleden bevrijd.

En word ik niet in de gevangenis gezet,
als ik iets fout heb gezegd.

Het ding dat in veel landen wordt gehoopt,
Is dat de gesp van het uniform niet meer dicht wordt geknoopt.

Als het vroeger anders was hoe zou dat dan zijn?
Waarschijnlijk van een enge regenbui tot een mooie zonneschijn.

Ze hopen dat het meer is dan alleen hoop,
En dat die nare loop

Vroeger probeerde iedereen te overleven in de moeilijke tijd,
dat gebeurde wel altijd.

Die loop van het geweer
We willen die niet meer zien, nooit weer.

Overal hing een negatieve sfeer,
daar kwam het altijd wel op neer.

Het ding wat de wereld zou moeten zijn
Is een wereld zonder angst en zonder pijn

Iedereen at altijd heel weinig,
om genoeg eten te bewaren voor de hongerwinter, ook al was het nog
maar net zoveel als een puntje van een splinter.

Een wereld vol met liefde
Zo, zou het moeten zijn.

Veel mensen luisterden naar de radio om de koningin te horen,
omdat de koningin hoop gaf aan de mensen die dachten:
‘Wij hebben verloren.’
Veel mensen hadden pijn of wel een schram,
iedereen was sip tot de dag aankwam

Kinderen lopen met de fakkel naar Spaarndam
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Onderhoud Grote Sluis Spaarndam
‘Durk

was here’

‘Durk’ was opvallend aanwezig. Van 11 maart tot
en met 18 april lag Durk in of nabij de Grote Sluis.
Durk is het werkschip van De Boer en De Groot
Civiele werken uit Harlingen. Zij voerden in
opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland
groot onderhoud uit aan met name de sluisdeuren.
Daarbij werden project- en omgevingsmanagement
geleverd vanuit hun vestiging in Wognum.
Molenmaker Techniek Sneek was verantwoordelijk
voor onderhoud aan en gedeeltelijke vernieuwing
van het hydraulische systeem. Onder andere werden
de oorspronkelijke hydrauliekslangen vervangen
door betrouwbaardere rvs leidingen in leidinggoten.
Beide bedrijven zijn bij uitstek gespecialiseerd in
dit type werk. De stremming van de Grote Sluis
voor scheepvaartverkeer kon beperkt blijven.
Alleen tijdens uithijsen en terugplaatsen van de
sluisdeuren was de Grote Sluis gestremd voor
ongeveer één dag. En dat was uiteraard
gecommuniceerd via de diverse scheepvaartkanalen. Het wegverkeer werd niet noemenswaardig beïnvloed door deze werkzaamheden.
Iets over de fasering. Omdat er drie sets houten
sluisdeuren zijn (schutdeuren zuid en vloed- en
schutdeuren noord) is gewerkt in drie fasen met een
zich herhalende cyclus van werkzaamheden.
Globaal: ontkoppelen en uithijsen, deuren reinigen,
mechanisch en hydraulisch onderhoud uitvoeren op
de sluisdeuren en op de draaipunten met
bijbehorende aandrijfcilinders en schuiven
(‘rinketten’). De naden van de deuren werden
daarbij van nieuwe kitstroken voorzien. In tegenstelling tot ‘vroeger - lees het tijdperk van teer en
carbolineum’, wordt daar vandaag de dag
milieutechnisch toegestane tweecomponenten
rubber voor gebruikt. De kit wordt aangebracht in
een temperatuur-geconditioneerde omgeving.
Vandaar de werktenten die je ongetwijfeld hebt
gezien. Als dat allemaal klaar was werden o.a.
deuren en hydrauliek opnieuw samengesteld en
gereed gemaakt om terug te plaatsen. Cyclustijd
was ca. 2 weken per set sluisdeuren.
Nog iets over het gebruik van de zgn. roldeur. De
zuiddeuren – aan de Spaarnezijde - zijn enkele
schutdeuren. De roldeur - een vierde deur voortbewogen op een railsysteem – heeft die taken
tijdens onderhoud tijdelijk overgenomen.
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Zodoende bleef ook tijdens het werk aan de
zuidzijde de stremming van de scheepvaart beperkt.
De voortgang en oplevering van deze onderhoudsklus verliep volgens plan. Voorbereidingstijd en
vakmanschap betaalde zich terug: de
werkzaamheden zijn zonder stagnatie verlopen. Dat
mag je verwachten natuurlijk, echter wil ook in dit
vakgebied de praktijk wel eens weerbarstiger zijn
dan het plan op de tekentafel. Tot zover en in grote
lijnen enige achtergrondinformatie bij wát er
gebeurd is.
De meest voorkomende vragen en opmerkingen die
ik zelf hoorde gingen over het ‘waarom’. Met
name: “wát, nu al onderhoud, is er iets niet goed, ze
zitten er net in?!” Zelf was ik ook even vergeten dat
er 2010 op de deuren staat. Negen jaar in bedrijf
alweer. Met Sail 2020 in het vooruitzicht is het
zodoende wel verstandig om het tienjaarlijks
onderhoud in 2019 te doen. Er was nog iets
bijzonders: uit inspecties was eerder al naar voren
gekomen dat de rvs-bouten van de schuiven aan de
noordzijde (‘de zoute kant’) grote aantrekkingskracht bleken te hebben op micro-organismen.
Voor de liefhebbers: het gaat om een verschijnsel
dat bekend staat als MIC (microbieel geïnduceerde
corrosie in procesinstallaties). Bepaalde bouten
bleken deels al uitgehold, zeg maar ‘opgegeten’.
Uiteraard is dit aanleiding voor vervolgonderzoek
in het laboratorium en zullen er gerichte inspecties
gaan plaatsvinden. Genomen maatregelen zijn:
aanbrengen van een MIC reducerende coating en
het toepassen van verzwaarde kathodische
bescherming. Deze diertjes houden namelijk niet
van zwerfstromen.
In de maanden maart en april heb ik 6 weken – met
camera – in de Grote Sluis en op Durk mogen
doorbrengen. Dat was toegestaan wegens in het
bezit van een veiligheidscertificaat en de juiste
beschermingsmiddelen. Dit verblijf heeft aardig wat
beeldmateriaal opgeleverd. Voor het Dorpsorgaan
heb ik daaruit een selectie gemaakt die weergeeft
wat er op hoofdlijnen gebeurd is. Hopelijk geven
tekst en beeld een goede indruk van dit werk.
Hoe dan ook: mooie klus die door de
projectpartners met veel vakmanschap juist en op
tijd is uitgevoerd. De Grote Sluis kan er weer tegen!
Peter van den Klinkenberg

BEELDIMPRESSIE WERKZAAMHEDEN GROTE SLUIS 2019
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Ondernemersvereniging Spaarndam e.o.
De Ondernemersvereniging Spaarndam is een vereniging van ondernemers. Bent u een ondernemer in
Spaarndam en omgeving? Meld u aan, samen staan we immers sterk.
Kijkt u op www.ondernemersspaarndam.nl voor informatie of mail voor meer informatie naar
info@ondernemersspaarndam.nl. Onze vereniging heeft meer dan 100 leden waarvoor de vereniging
zich inzet, contacten onderhoud en evenementen organiseert.
Zo bieden wij per kwartaal onze leden aan om een stukje in het Dorpsorgaan te schrijven. Zo kunt u
uw kwaliteiten als ondernemer in ons mooie dorp onder de aandacht brengen.
Dit keer is het de beurt aan:
Het Yarden Crematorium te Haarlem, Floris Jansen als locatiemanager vertelt:

Het Yarden Crematorium Haarlem is na een
ingrijpende renovatie heropend en weer
helemaal van deze tijd.
Het hele pand is ingericht volgens het Feeling
Environment-concept. Dit gaat uit van een
optimale vormgeving en inrichting waarmee
vrijwel iedereen een aangename sfeer ervaart.
Kleuren, geuren, materialen, geluiden en
beelden sluiten daarbij aan op de emoties van
de bezoekers.
De aularuimte is sfeervol ingericht. Zo zijn de
houten stoelen vervangen door comfortabele
banken. De zitcapaciteit is uitgebreid tot 150
personen, daarnaast kunnen er met gemak nog
eens 100 personen staan. Ook de overige
ruimtes zoals het restaurant en de ruimte waar
een (nieuwe) crematieoven staat, zijn onder
handen genomen. Het is een trend dat
nabestaanden bij het afscheid van hun dierbare
in de ovenruimte aanwezig willen zijn, daar is
rekening mee gehouden bij de inrichting.
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Buitenaula en buitenterras voor
condoleances
In het crematorium is ook een koeling
bijgebouwd om de mogelijkheid te geven om
de overledene ook de dagen voordat de
uitvaartplechtigheid plaatsvindt te verzorgen en
om afscheid te nemen. Hierdoor is alle
dienstverlening nu onder één dak.
Nabestaanden hoeven niet meer naar een
uitvaartcentrum op een andere locatie. Nieuw is
ook de mogelijk om de afscheidsplechtigheid
buiten te houden. De binnentuin naast de aula
biedt nu een prachtige ruimte met tachtig
zitplaatsen en net zoveel staanplaatsen. Het
buitenterras heeft ook verwarming welke
gebruikt kan worden op een frisse dag.
Bezoekadres: Vergierdeweg 271, Haarlem.
Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en een vereniging
van bijna één miljoen leden is Yarden dé
uitvaartorganisatie van heel Nederland. Als
afscheidsspecialist ondersteunt en inspireert
Yarden bij het organiseren en verzorgen van
een passende begrafenis of crematie. Door
voorlichting en het initiëren van diverse
activiteiten wordt bewustwording over leven,
dood en afscheid bevorderd. Yarden maakt een
persoonlijk afscheid voor iedereen bereikbaar
en betaalbaar, omdat een goed afscheid
mensen verder helpt. Met 200 vrijwilligers, 900
medewerkers (waaronder 102 lokale
uitvaartverzorgers), 41 uitvaartcentra, 24
crematoria en 7 begraafplaatsen in Nederland
zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer
informatie: www.yarden.nl

HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM
Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ SPAARNDAM
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl

Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam
nr. 10 3e jaargang 2019
Twee boeken als blijvende herinnering aan een stoere gemeente
In 1863, na het inpolderen
van het Haarlemmermeer,
werden de voormalige
ambachten Spaarnwoude,
Hofambacht, Haarlemmerliede, Houtrijk en
Polanen (het latere
Halfweg) en ZuidSchalkwijk samengevoegd tot de nieuwe
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Niemand kon toen vermoeden dat deze gemeente
155 jaar later zou fuseren met de gemeente
Haarlemmermeer.
Bij de eindstreep, in december 2018, verschenen er
maar liefst twee boeken over de geschiedenis van
deze kleine gemeente. Het eerste boek, geschreven
door historicus en journalist Frank van de Poll, heet
Haarlemmerliede en Spaarnwoude Van
veenwildernis tot wonen in het groen. De tweede
publicatie heeft als titel 155 jaar gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is van de
hand van journalist Henk van Ommeren.
In zijn voorwoord noemt voormalig burgemeester
Heiliegers het eerste boek “een gedegen historische
studie” en het tweede “een fraai en rijk geïllustreerd
boekje”. De meer wetenschappelijke editie door
Van de Poll was voor iedereen te bestellen, terwijl
het populaire boek gratis bij iedere inwoner van de
voormalige gemeente in de bus viel.
De geschiedenis van de kernen in de voormalige
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude komt
in beide boeken op een toegankelijke manier over
het voetlicht. Zonder beide boeken uitvoerig te
willen recenseren, vielen me bij het lezen wel een
paar dingen op.
Van de Poll duikt direct in de verre historie en
beschrijft hoe Spaarnwoude, het oudste dorp, vanuit
Velsen werd ontgonnen. Een stukje buitendijks
land, Spaerwou Buyten geheten, zou het latere
Spaarndam-Oost worden.

Van Ommeren op zijn beurt vat die
voorgeschiedenis kort samen en begint in 1863 bij
de oprichting van de gemeente. De naam van die
nieuwe gemeente is al direct een lastig punt, want
het oudste dorp Spaarnwoude gaat niet akkoord met
de voorgestelde naam Haarlemmerliede.
Bij wijze van
compromis besluit men
daarom de nieuwe
gemeente
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude te
noemen.
Het is interessant om te
zien hoe in beide
boeken wordt
omgegaan met de geschiedenis van het dorp
Spaarndam, dus inclusief het Haarlemse gedeelte.
Van de Poll doet uitvoerig uit de doeken hoe het
ontstaan van het hoogheemraadschap Rijnland
samenhangt met de geschiedenis van het hele dorp
Spaarndam. De populaire editie besteedt maar
weinig woorden aan het oude deel Spaarndam-West
en stort zich met hart en ziel op de geschiedenis van
de “eigen” dorpskernen.
Waar Van de Poll slechts summier de uitbreiding
van Spaarndam-Oost ter sprake brengt, komt dat
onderwerp weer veel beter uit de verf bij Van
Ommeren. Met een kaart brengt hij die naoorlogse
groei prima in beeld. Woonden er in 1960 slechts
50 mensen in Oost, in 2019 is dat aantal gestegen
tot 3200.
Ook de aandacht voor de voormalige scheepswerf
Stapel aan de Lagedijk is in beide boeken
verschillend. Van de Poll noemt dit bedrijf voor het
eerst en voor het laatst op pagina 177 zonder een
duidelijke relatie te leggen met de groei en
ontwikkeling van Spaarndam-Oost. De populaire
editie schenkt gelukkig met een drietal foto’s en een
aparte pagina meer aandacht aan de rol en betekenis
van deze werf.
25

Los van deze opmerkingen vind ik het te prijzen dat
de voormalige gemeente afscheid heeft genomen
met deze beide boeken. Ze vertellen het verhaal van
een stoere gemeente die zich niet van de kaart liet
vegen en tegen de verdrukking in uitgroeide tot de
Groene Buffer tussen Amsterdam, Haarlem en de
IJmond. Chapeau!
Thea de Roos-van Rooden
Wist u dat?
✓ De Historische Werkgroep Spaarndam
(HWS) een beeldbank heeft?
Zie www.historischewerkgroepspaarndam.nl
✓ Wij ook op Facebook zitten onder de naam
Mijn Spaarndam.
✓ Wij ook dit jaar weer deelnemen aan de
Kunstmarkt en de Open Monumentendagen?
Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

✓ Wij rondleidingen verzorgen in het
Rijnlandshuis en door ons mooie dorp? Ook
is het mogelijk een korte rondvaart te maken
door de grachten van Haarlem. Voor info
stuur een e-mail.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de
kennis over de geschiedenis van Spaarndam en
omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. Alle
materialen die wij krijgen aangeboden worden zeer
discreet behandeld. Ook wij houden ons aan de
privacywet.
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in
de Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot
11.30 uur. Kom gerust eens langs.
Veel leesplezier,
Redactie HWS

Stoomgemaal Halfweg draaidagen 2019
Op onderstaande dagen draait het Stoomgemaal weer. Het gemaal is op deze
dagen open van 10.00 - 16.00 uur. De laatste draaidag van 2019 is op 27
oktober. Het gemaal is dan open van 18.00 - 21.00 uur
16 juni
14 juli
11 augustus
14 september
15 september
6 oktober
Alle zaterdagen open
Info: www.stoomgemaalhalfweg.nl 27 oktober

zondag
zondag
zondag
zaterdag
zondag
zondag
zondag

Dag van het Kind
draaidag
draaidag
open monumentendag
open monumentendag
draaidag
slotdraaidag en avond

Kunstmarktconcerten 2019
Driekwartiersconcerten om 14.00 in de Oude Kerk. Op 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus
en 17 augustus tijdens de traditionele kunstmarkten
20 juli
27 juli
3 augustus
10 augustus
17 augustus
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Cantorij oude Kerk
Spaarne kwartet
Delta Singers
Nortada
De Vrolijcke Noot

3e Editie Dijk Van Een Dorp
Wederom een succes!

Zaterdag 13 april is door Stichting
Dijk Van Een Dorp de 3e editie van Dijk Van Een
Dorp georganiseerd in het Dorpscentrum van
Spaarndam. Deze editie stond in het teken van het
thema Kunst & Cultuur en werd geopend door
Wethouder Mieke Booij van de Gemeente
Haarlemmermeer. Zij onderschreef in een korte
toespraak de noodzaak van verbinden en het belang
van dit soort initiatieven. Nieuw deze editie was
‘dorpsomroeper’ Ad Peperkoorn die gewapend met
megafoon in de ‘Boodschappenbus’ dorpsgenoten
opriep naar het Dorpshuis te komen. Zijn
inspanningen misten haar uitwerking niet.

Het programma was veelzijdig met de mogelijkheid
om te schilderen onder bezielende leiding Justyna
Gaya en tasjes te bedrukken bij Kunstcentrum de
Kolk. Voor de kinderen was een speciale gast
uitgenodigd. Hansje Brinker was in hoogst eigen
persoon naar het Dorpscentrum gekomen. Een groot
aantal kinderen (en volwassenen) hingen aan de
lippen van illustrator Alex van Kooten die voorlas
uit Hansjes eigen boek. Onze schrijvende
dorpsgenoot Anne Gine Goemans hield een zeer
onderhoudende lezing over haar in het najaar nieuw
te verschijnen boek: Holy Trientje. Huisfilosoof
Otto van Veen liet zien hoe je kunt filosoferen aan
de Keukentafel en Janou Zoet van foonfoto.nl had

een informatieve presentatie over hoe je in een
handomdraai prachtige foto’s kunt maken met je
smartphone.
In de Kleine Zaal van het Dorpscentrum had
mevrouw Schindeler haar vertrouwde witte tent
weer betrokken om haar ‘woensdagochtendkoffie’
onder de aandacht te brengen, waarbij iedereen
welkom is om met haar en andere aanwezigen een
kopje koffie te drinken. Voor de muzikale
omlijsting waren het Cantorij Koor en Peter
Cammermans bereid gevonden een optreden te
verzorgen. Ook de groeiende en bloeiende
Bridgevereniging, de Historische Werkgroep
Spaarndam, die oude tijden deed herleven en Petra
Bosma van Senioren op Stelten
(www.seniorenopstelten.nl) waren nadrukkelijk
aanwezig. Kortom een rijk en gevarieerd
programma, zoals altijd weer op de gevoelige plaat
vastgelegd door onze huisfotograaf Peter van den
Klinkenberg.

Dijk Van Een Dorp is een initiatief voor alle
Spaarndammers met het doel Spaarndammers op
een positieve manier in beweging te krijgen in de
breedste zin van het woord. De volgende editie zal
plaatsvinden in het najaar van 2019. We houden u
op de hoogte.

Sacha Goossen
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SV Spaarnwoude 100 en 50 jaar!

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei was er groot
feest op het terrein van SV Spaarnwoude. De
afdeling voetbal bestond 100 jaar en softbal 50
jaar. Dit werd groots gevierd.
Op vrijdagavond werd er gestart met een
gezellige receptie gevolgd door het
JubileumCafé met vele iconen uit het verleden,
een komische puntdichter en mooie toespraken,
onder andere door een vertegenwoordiger van de
KNVB en de KNBSB. De Locoburgemeester
deelde aan beide voorzitters een onderscheiding
uit. De avond werd feestelijk afgesloten met live
muziek.
Zaterdag startte de dag voor de jeugd met een
lekker ontbijt en daarna werd er gevoetbald. Alle
jeugdteams speelden en speciaal voor de JO19
was er een wedstrijd tegen de vaders die ze niet
snel zullen vergeten.
Voor de softbal waren de wedstrijden tussen
Nederland–België een hoogtepunt en
werden er vooraf softbalclinics door het
Nederlands team gegeven.
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De voetbal had als hoogtepunt een wedstrijd
tegen Lucky Ajax. Mede dankzij het zonnige
weer was er erg veel publiek op af gekomen,
zo'n 800 mensen stonden er langs de kant.
Ondanks het verlies hebben "Onze Polderboys"
toch geschiedenis geschreven; ze hebben
gescoord tegen Ajax.
Na deze sportieve wedstrijden, konden de
voetjes van de vloer en herleefden oude tijden
met de DJ’s van Urgje en maakte DJ Barry
Brand de avond compleet.
De fotogalerij was voor velen een feest van
herkenning. Een 2 tal grote banners hingen op
het terrein. Allemaal foto's met elk hun eigen
verhaal. Ze hangen nog steeds buiten aan de
muur van de kantine, zodat iedereen er naar kan
blijven kijken.
Kom gerust langs om al die mooie momenten
nog een keer te beleven en te genieten van al
onze iconen.
Een fantastische jubileum commissie heeft het
hele weekend mogelijk gemaakt, hulde! Ook
dankzij trouwe sponsoren is het feest geslaagd.
Dank allemaal.

De Oude Kerk, een unieke locatie
De Oude kerk torent torenhoog uit boven het dorp
Hij houdt de huizen in het oog
Hij waakt over zijn schat
Hij let op de straten en pleinen om hem heen
Hij past op de mensen, die wachter van steen
Stenen wachter, sla met je klok de uren nog jaren
Stenen wachter kijk voor ons uit en blijf ons bewaren.

De Oude kerk en haar omgeving zijn een unieke
locatie met vele mogelijkheden. Zie ook de
bijgevoegde folder in het Dorpsorgaan.
Maar……….. wij willen op termijn nog meer
culturele/culinaire dingen gaan organiseren in deze
multifunctionele locatie, en daarom doen wij een
beroep op uw creativiteit en vindingrijkheid.

Stel: U krijgt voor een dag de sleutel van de Oude
Kerk; wat zou u op het cultureel/culinair gebied
gaan organiseren en waarom (geld speelt geen rol!).
Zend uw ideeën voor 1 augustus naar:
peterduval@hotmail.com.
Onder de leukste inzendingen verloten wij een
dinerbon ter waarde van € 40,- te besteden bij
Restaurant de Kolk.
Hoe creatief is Spaarndam?
Peter Duval Slothouwer

Nova Zembla 50 jaar fietstoertochten op Hemelvaartsdag
Het idee om fietstoertochten te organiseren
ontstond in de jaren dat schaatsers hun spieren in de
zomermaanden trainden door te gaan fietsen.
Samen met IJsclub Haarlem werd besloten om elk
jaar op Hemelvaartsdag tochten uit te schrijven
voor elk die dat wenste. De beide clubs zouden dan
de organisatie om het jaar op zich nemen. Al heel
snel haakte IJsclub Haarlem af omdat men daar
prioriteit gaf aan andere (eigen) activiteiten.
Zo bleef Nova Zembla ieder jaar paraat en
bestonden in eerste instantie de afstanden 150, 50
en 25 km. Op verzoek kwam daar veel later de
afstand 75 km bij.
Vanuit Spaarndam werd en wordt gestart uit het
gebouw van Speeltuin Nieuw Leven. In de beginjaren kon men de 150 km ook starten vanaf De
Karperput in Schardam, wat op de route lag.

Na een aantal jaren en een route-wijziging werd een
tweede startpunt gevestigd (in samenwerking
met de evenementen-commissie) in de sporthal in
Winkel. De lange tocht is gedurende jaren na het
keerpunt in Winkel terug langs de kust gereden.
Omdat het veel te druk werd in die omgeving werd

gekozen voor ‘binnendoor’ langs Heerhugowaard.
De route is uitgepijld met de bekende blauw-gele
stickers.
Voor de liefhebbers met minder training was de 50
km tocht een alternatief en vooral voor families met
kinderen werd gekozen voor een 25 km tocht.
Deze afstanden rijden elk jaar een andere (soms
verrassende) route.
De aantallen deelnemers wisselden sterk. Vanaf het
begin kwamen, zeker op de 150 km, soms hele
groepen uit wielerclubs naar Spaarndam. Op het
hoogtepunt hadden we dan wel 750 fietsers op de
weg. In de loop der jaren is dat teruggelopen naar
een gemiddelde van rond 350. Het is sterk
afhankelijk van het weer en het feit dat men soms
een korte vakantie kan houden rond
Hemelvaartsdag.
In de loop van deze 50 jaar zijn heel wat
verschillende herinneringen uitgebracht. Van een
simpele medaille, waarvan op het lint de datum
werd gestempeld, tot koffiebekers, tot een beker die
kon worden verdiend na 10 keer rijden of een Nova
Zembla handdoek.
Dit was en is natuurlijk mogelijk door de vele
vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
Wij hopen nu dat zich enkele nieuwe
enthousiastelingen zullen melden om dit evenement
te kunnen behouden.
Zelf zet ik er (na 50 heel plezierige jaren) een punt
achter, met dank aan alle mensen met wie het zo
prettig samenwerken was.
Nan Loerakker – de Vries
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Fysiotherapie Spaarndam
Ringweg 36D
2064 KK Spaarndam
023 – 537 17 55
info@fysiotherapiespaarndam.nl
www.fysiotherapiespaarndam.nl
ma t/m vrij 09.00 – 21.00, za 10.00 – 13.00

Bij Fysiotherapie Spaarndam blijven we graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de
fysiotherapie en passen onze scholing keuzes uiteraard aan, aan de behoeftes binnen de regio. Hieronder
een overzicht van de recente opleidingen en cursussen die we gevolgd hebben, waardoor we u nog beter
kunnen helpen en adviseren bij uw klacht of probleem.

Komt een sportend kind bij de Fysiotherapeut
Kinderen lopen wel eens een blessure op. Dit kan o.a. komen door contact met een medespeler, maar
ook door overbelasting niet zelden in combinatie met groeispurts. Botten groeien in een bepaalde
periode sneller dan spieren en pezen. Tevens zijn de botten op de plaatsen waar de pezen aanhechten
vaak nog niet volledig uitgehard. Al die factoren samen scheppen een omgeving waarin blessures
kunnen ontstaan. De blessures lijken op die van volwassenen, maar er moet toch heel anders mee
omgegaan worden. Door middel van deze cursus hebben we onze kennis op dit gebied weer een update
gegeven.

Fit voor en na een operatie
Steeds vaker komen mensen voor en na een operatie bij ons revalideren. Wist u dat u na 5 dagen in het
ziekenhuis al een substantieel gedeelte van uw spiermassa bent verloren als je niet in beweging bent
geweest? Het opbouwen van uw belasting richting normaal dagelijks leven is dus helemaal zo gek nog
niet. Bij Fysiotherapie Spaarndam merken we dat het aantal mensen dat komt revalideren groter wordt,
maar dat ook de complexiteit toeneemt. Men moet namelijk steeds sneller naar huis. Met name de
complexiteit is lastig en dat is dan ook de reden voor deze bijscholing

Orthomoleculaire toepassingen binnen de Fysiotherapie
De rol van voeding bij diverse aandoeningen, maar ook bij herstel van al onze weefsels, wordt steeds
belangrijker. Het effect van vitaminen, mineralen, bioactieve stoffen en leefstijl op celniveau is groter
dan we altijd gedacht hadden of waar we kennis van hadden. Door ombuiging naar de juiste
voedingsstoffen kan er intercellulair een groot verschil gemaakt worden en biedt het aanvullende
therapiemogelijkheden bij uw klacht.
Mocht u meer willen weten over wat we eventueel voor u kunnen betekenen. Neemt u dan vrijblijvend
contact met ons op.
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Eerste repaircafé Spaarndam

Zaterdag 11 mei werd het eerste Repaircafé
Spaarndam gehouden. Bestuursleden van de
Stichting Repaircafé Haarlemmermeer waren
aanwezig en Els Berk hield namens de stichting een
korte toespraak. Martie Vink heette alle aanwezigen
welkom namens de Stichting Dorpscentrum en
vertelde blij te zijn de ruimte beschikbaar te kunnen
stellen. Na een korte introductie door
initiatiefnemers Frank Krom en Leendert Borstlap
verklaarde Els Berk het Repaircafé om half twee
voor geopend.

techniek, huishoudelijke apparatuur, lampen,
meubels en textiel. Voor een eerste keer was de
opkomst aanzienlijk. Twaalf mensen kwamen met
hun apparaat naar het Repaircafé. Het aanbod aan
reparatieklussen was zeer divers: van een defect
koffiezetapparaat tot een graskantenmaaier waar de
spoel vanaf was, en van een haperend hoverboard tot
een defecte radio/cd-speler en een mooie lap stof
waar de eigenares een zoom in wilde hebben. Een
viertal artikelen bleek onherstelbaar defect, maar
voor de rest kon men met een werkend apparaat, dan
wel advies naar huis.
Voor een vrijwillige bijdrage stonden twee
spaarvarkens klaar, hun buiken zijn gevuld. Een
mevrouw wiens koffiezetapparaat niet meer hersteld
kon worden doneerde ook, zij was blij dat ze nu
zeker wist dat het apparaat niet meer te repareren
was en zij het met een gerust hart kon weg doen.
Al met al kijken we terug op een geslaagde eerste
editie van het Repaircafé Spaarndam.
Het volgende Repaircafé Spaarndam is op
zaterdag 8 juni 2019
van 13.30 tot 16.00 uur.
In de maanden juli en augustus is er geen Repaircafé
Spaarndam, daarna staan de vrijwilligers weer voor
u klaar op zaterdag 14 september 2019.

Er waren reparateurs aanwezig van verschillende
achtergrond en disciplines: uurwerken, elektro-

Namens de vrijwilligers van Repaircafé Spaarndam,
Frank Krom en Leendert Borstlap

Afscheidshuis en Crematorium Sterrenheuvel
Afscheidshuis en crematorium Sterrenheuvel heeft sinds 6 april
2019 haar deuren geopend. Op die dag was er ‘open huis’ en de
belangstelling daarvoor was groot. Sterrenheuvel wil – zoals zij zelf
aangeven - dé locatie zijn waar licht en ruimte je toelachen. Dé plek
in de regio Kennemerland waar alles onder één dak plaatsvindt,
waar men rust ervaart en zich welkom voelt. Het credo is dan ook:
rust, ruimte en tijd.
Het gebouw heeft een neo-klassieke uitstraling, is ingericht naar
deze tijd en voorzien van moderne duurzame technieken. Er zijn
vijf 24-uurs suites waar in optimale privacy en alle rust afscheid van
een dierbare genomen kan worden.
De lichte en stijlvol ingerichte ceremonieruimte in het hart van het gebouw biedt ruimte aan ca. 200 personen.
De Sterrenheuvel Lounge met eigentijdse catering is ingericht om rustig na te praten, samen te zijn,
herinneringen te delen en te condoleren. Er wordt een heerlijke kop koffie geschonken en er is een kaart die veel
mogelijkheden biedt. Zo worden er onder meer biologische streekproducten geserveerd. Hier kan en mag men
op een eigentijdse manier afscheid nemen van dierbaren. Tijdens het open huis hebben veel Spaarndammers die
sfeer ook zelf zo ervaren. Deze nieuwe locatie bevindt zich op Vergierdeweg 458 in Haarlem.
Meer informatie: www.sterrenheuvel.nl of via email info@sterrenheuvel.nl
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Bridgevereniging bedankt Stichting Spaarndamfonds
De competitie is voorbij, de
kampioenen bekend en ook het
vrij bridgen in mei is
afgelopen.
Eigenlijk niets te melden
maar......
Begin april ging onze laptop
stuk. Deze is van vitaal belang voor het snel
uitrekenen van de uitslag op woensdagen na onze
speelavond. Wij maken gebruik van het
rekenprogramma van de Nederlandse Bridge Bond
dat geïnstalleerd is op deze laptop. Via de
bridgemates op elke tafel, kleine kastjes waarop de
uitslag en andere gegevens worden ingevuld, wordt
die informatie draadloos verzonden naar onze laptop
en na afloop is binnen een kwartier de uitslag
bekend. Daar wordt door iedereen toch naar
uitgekeken. Meestal weet je wel of je goed of slecht
hebt gespeeld, maar hoe goed (misschien ben je wel
één) of hoe slecht, wat heeft een ander op een
bepaald spel gedaan etc.

Na de viering van ons 30-jarig jubileum vorig jaar
september was onze kas bijna leeg en dus was er
geen geld voor vervanging. Goede raad was duur
totdat een van onze leden ons attendeerde op
Stichting Spaarndamfonds. Een aanvraag zou best
kansrijk kunnen zijn maar dit fonds zou dezelfde
week nog vergaderen, dus spoed was geboden.
Onze aanvraag is een dag voor de bijeenkomst van
het fonds ingediend en inderdaad nog behandeld.
Wij waren allemaal stomverbaasd en blij verrast dat
wij binnen twee dagen een positief bericht kregen
van de Stichting over een ruimhartige bijdrage voor
de aanschaf van een nieuwe laptop. Op een zo
spoedig reactie hadden wij niet durven hopen.
De "experts" binnen onze vereniging zijn direct op
zoek gegaan naar een geschikt exemplaar voor een
zo gunstige mogelijke prijs en de woensdag daarop
is deze al in gebruik genomen.
Daarom hier namens alle leden een gemeend:
STICHTING SPAARNDAMFONDS BEDANKT
Geweldig wat jullie doen voor het verenigingsleven
in ons dorp.

Zonnebloem …afdeling Spaarndam
15 februari 2019. Theater. Vandaag was
de laatste voorstelling (mogelijk gemaakt door de
Riki Stichting), die we met de Zonnebloemgasten
gingen bezoeken. Het was de musical “Op Hoop
van Zegen”. Omdat dit de meest gewilde
voorstelling was, waren we wel met 11 gasten in de
schouwburg. We zaten wel verspreid door de zaal.
Op Hoop van Zegen is een bekend toneelstuk van
begin 1900. Daardoor had iedereen het weleens
gezien, of als toneelstuk, of op de TV. Het gaat over
een vissersvrouw, Kniertje, die uiteindelijk al haar
zonen en ook haar man verliest aan de zee. De
conclusie tenslotte is: “De vis wordt duur betaald”.
Het was een prachtige musical, maar ook wel heel
erg verdrietig. Met een brok in de keel klonk een
mooi applaus aan het eind van de voorstelling. Alle
gasten en zeker ook de vrijwilligers hebben erg
genoten.

13 maart 2019. Vandaag was er een heel gezellige
bijeenkomst bij Buuf Spaarndam. Dit gezellige
plekje is gesitueerd in het nieuwe pand van Albert
Heijn en wel als je vóór het pand staat helemaal aan
de rechterkant. Hier zijn alle specialiteiten van
Spaarndam te koop en je kunt er een heerlijk kopje
koffie/thee drinken met iets lekker erbij. Via Ans
Goebert was er een uitnodiging ontvangen om met
10 gasten van onze Zonnebloem afdeling een kopje
koffie te komen drinken. Met een heerlijk stukje
appeltaart erbij en een likeurtje met room was het
feest compleet. En wat genieten onze gasten toch
elke keer weer van de ontmoeting met elkaar. Dit
keer mogelijk gemaakt door Buuf waarvoor onze
grote dank!
20 maart 2019. (ingezonden door Ria Molenaar).
Gisteren mochten de ouderen van Spaarndam weer
een fantastische middag meemaken door het spelen
van Bingo en tevens een loterij. De opkomst was
groot en het was “beregezellig”.
Daardoor was het soms moeilijk om de boel even
stil te krijgen, dat is alleen maar een goed teken.
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Het was ook heel
spannend want er waren
prachtige prijzen te
winnen. Hartelijk dank
aan de sponsoren en de
vrijwilligers die dit
allemaal mogelijk maken.
Het hele gebeuren speelde
zich af in de Adalbertuskerk, die was omgetoverd
tot een gezellige grote
huiskamer. Daarnaast
werd ook de inwendige
mens niet vergeten, het was weer “TOP”. Tot slot
een dikke pluim voor de organisatie. Weet zeker dat
alle gasten blij en tevreden huiswaarts zijn gegaan,
er was immers voor iedereen een prijs. Jullie
krijgen van de gasten de HOOFDPRIJS.

2 april 2019. Wij werden opgehaald door de
vrijwilligers om een 3-gangen menu te nuttigen bij
Resto Van Harte aan het Beatrixplein in Parkwijk
Haarlem. Er was een tafel gereserveerd voor
meerdere mensen, maar we hebben geschoven,
zodat we gezellig bij elkaar zaten, andere mensen
aanschuiven is geen punt, prima. Het eten was
super, rode bietensoep, draadjesvlees met
aardappelen en groente en als toetje een cake met
appel, peer en een lekkere dot slagroom ernaast. Het
was weer super, en al die lieve mensen van de
bediening en keuken: dat is toch geweldig. Ben zo
dankbaar dat ik dat mag meemaken. (Ria Molenaar)

15 april 2019. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij als
senioren deel mogen nemen aan diverse activiteiten
die jullie voor ons in Spaarndam organiseren.

Zojuist een lieve vrijwilliger aan de deur, of ik
misschien aan een dagje sporten mee wil doen, zie
je het voor je? Jaha, dat zie ik wel zitten, ben vorig
jaar voor het eerst mee geweest, het was geweldig!
Heb toen meegedaan aan zitvolleybal, helemaal te
gek was het en wat hebben we gelachen. Formulier
ingevuld etc. maar ze had ook nog eens een leuk
gevuld “paaspakket” van de Riki Stichting bij zich,
daar zitten toch allemaal lekkere dingen in die je
echt goed kunt gebruiken, neem bijv. die
boodschappentas, super. En dan ook nog een tablet
chocolade van de Oranjevereniging Haarlem.
Bedankt bij deze, namens alle senioren, voor de
Riki Stichting, de Oranjevereniging, maar ook
zeker voor de vrijwilligers van de Zonnebloem afd.
Spaarndam, kanjers zijn het. (Ria Molenaar)
26 april 2019. Ancilla en Theo Köhler, twee
vrijwilligers van onze Zonnebloem afdeling
Spaarndam, Ancilla penningmeester en Theo
chauffeur, werden verrast door een bezoekje van
burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer.
Tot hun verbazing ontvingen zij beiden de
onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje
Nassau”.
Zowel Ancilla als Theo werden geëerd vanwege
hun vele, vele vrijwilligerswerk, in het verleden
maar ook zeker in het heden zijn zij nog steeds erg
actief. Vanaf deze plek nogmaals van harte
gefeliciteerd lieve mensen.

Wij hebben de komende tijd weer veel leuke
activiteiten in petto: 21 mei naar het Friendship
Sports Center in Amsterdam, 12 juni naar Artis
en 27 juni een boottocht in Haarlem.
Ook staan de zomerhartenwensen weer op het
programma.
Natuurlijk blijven de bezoekjes aan huis het
allerbelangrijkste: even tijd voor contact tussen gast
en vrijwilliger, heel belangrijk in ons prachtige
dorp.
Joke van Bakel
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Paasbrunch
De activiteitencommissie van Spaarndam,
organiseerde wederom een Paasbrunch in
Restaurant De Toerist.
Het was een gekakel van jewelste toen we
binnen kwamen, want er waren ruim 70
deelnemers.
De tafels waren in Paassfeer met feestelijke
paaseitjes, verzorgd door Monique Hogenes.
Gre Spigt heette ons van harte welkom en
stond met allen even stil bij het overlijden van
Jet Wempe en Ab Buis.
Als entree voor iedereen werd een advocaatje
met slagroom geserveerd en vervolgens een verrukkelijk aspergesoepje met een toastje zalm en een toastje met
ham. Uiteraard werd iedereen voorzien van een drankje. Hierna een heerlijk krentenbroodje en een schaal
voorzien van gesorteerde bolletjes belegd met kipfilet, ham, rosbief, kaas en apart een verrukkelijk
groentekroketje.
Tot slot was er een bijzonder toetje met spekkoek, ijs en slagroom. Al met al was het een genot om
deze paasbrunch te nuttigen. Tot slot werd ook nog koffie en thee geserveerd en daarna zette Gre Spigt Frans
van der Peijl in het zonnetje om te bedanken voor de heerlijke lunch en de drankjes. Eveneens een "dankjewel"
voor de vaste kern vrijwilligers voor hun hulp.
Het was weer een fijne ontmoeting en graag allemaal tot ziens bij de volgende activiteit.
Gre namens ons allen hartelijk dank voor je inzet.
Gerard Dupon

Bibliotheek Spaarndam
Wist u dat?
✓ Spaarndam een Bibliotheek voor de jeugd
heeft, gevestigd in het Dorpshuis?
✓ We een collectie hebben voor jeugd tot 18
jaar?
✓ Het lidmaatschap gratis is (slechts 2,50
administratiekosten tot 18
jaar)?
Komt u gerust langs: elke woensdagmiddag van
13.30 tot 17.30 uur kunt u uw kind inschrijven
en meteen boeken komen lenen. (neemt u a.u.b.
legitimatiebewijs mee)
(NB. Deze zomer zijn we gesloten van 15
juli t/m 11 augustus)

U kunt uw kind ook online inschrijven op
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en het pasje
's woensdags komen ophalen.
Als uw kind lid is van de Bibliotheek Spaarndam,
kan hij/zij ook boeken lenen in andere vestigingen
van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland (bijv. in
Haarlem Noord en Haarlem Centrum).
Bovendien kunnen boeken worden gereserveerd via
onze site en worden opgehaald in de
Bibliotheek Spaarndam, dit geldt ook als service
voor volwassenen die lid zijn van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland.
Allemaal reden om eens kijkje te komen nemen,
dus tot ziens in de Bibliotheek!
.
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Muzikale talkshow ‘Nieuw in Noord’
Elke maand in het Verhalenhuis en op de radio
In Haarlem-Noord is steeds meer gaande en
ontstaan er nieuwe dingen, nieuwe activiteiten en
komen er nieuwe mensen wonen. We zijn dan ook
het grootste stadsdeel van Haarlem en veelzijdig.
Daarom is er sinds oktober 2018 een leuke en
informatieve maandelijkse talkshow op de 1e
maandagavond van de maand, die hier aandacht aan
besteedt. In het bloeiende cultureel centrum Het
Verhalenhuis in de Van Egmondstraat 7, naast de
Immanuelkerk. Met Arno van der Vuurst van dat
Verhalenhuis en Marcel Smeenk van
welzijnsorganisatie DOCK in Noord als de
presentatoren. Elke maand hebben we interessante
gasten uit Noord die geïnterviewd worden. Ook
treedt er steeds muzikaal talent uit Noord live op,
mooi! Nieuws uit Noord komt voorbij en een
activiteitenagenda voor de komende maand met
tips. Er gebeurt meer dan je denkt! Dit alles
afgewisseld met goede muziek natuurlijk.
Onderwerpen waar we tot nu zoal aandacht aan
hebben besteed met gasten: De Orionzone-plannen,
Gluren bij de buren-festival,

wijkverpleging in Noord, het jongerencentrum,
meer groen in de versteende Indische buurt, de
netwerkbijeenkomsten in Noord, de nieuwe Turkse
moskee, leefbaarheids-steunpunt Cronjé
1A, project Stop de Schulden, Behoud het
Heksenbosje enzovoort.
Het is tevens een live-radio-uitzending van Haarlem
105. En dus thuis te beluisteren via FM 89,9 of via
hun website www.haarlem105.nl of via DAB+
digitale radio. Ook terug te luisteren via die
website. U kunt ook gratis erbij aanwezig zijn op de
publieke tribune en dit meemaken en praten met de
gasten. Een maandagavondje uit dichtbij.
De volgende talkshows zijn: 1 juli, 5 augustus, 2
september, 7 oktober. Steeds van 20-22 uur.
Meer informatie over de talkshow op de website
www.verhalenhuishaarlem.nl
DOCK heeft een programma-overzicht van haar
activiteiten in Haarlem Noord, wat u vindt in
wijkcentrum de Horizon, de Buurtwinkel
Marsmanplein en Cronjé 1A.
Marcel Smeenks
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Brandweeractiviteit van 1 maart t/m 31 mei
Datum

Tijd

Plaats

8
9

9-3-2019
9-3-2019

15:26 Spaarndam
16:03 Spaarndam

Stormschade
Stormschade

10

9-3-2019

19:09 Spaarndam

Stormschade

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10-3-2019
16-3-2019
22-3-2019
25-3-2019
7-4-2019
20-4-2019
21-4-2019
1-5-2019
3-5-2019
7-5-2019
18-5-2019
26-5-2019

21:45
00:00
21:17
21:14
08:55
17:57
20:36
22:57
19:24
22:16
14:20
08:35

Brand woning (middelbrand)
Stormschade
Voertuig te water
Reanimatie
Herbezetten
Brandmelding OMS
Brand woning
Buitenbrand
Dier te water
Ongeval Wegvervoer Letsel
Buitenbrand
Dier te water

Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Haarlem
Spaarndam-West
Spaarndam
Spaarndam
Haarlemmerliede
Spaarndam
Spaarndam

Woningbrand Spaarndam (21/04)
Zondagavond is er aan de Spaarndammerdijk
brand ontstaan in een woning. De brandweer
rukte met meerdere eenheden uit, alsmede
enkele politie-eenheden.
Bij aankomst van de brandweer kwam de rook
uit het dak. Vanwege de beperkte
waterwinning, werd direct opgeschaald naar
“middelbrand”, waardoor ondersteunende
voertuigen zich ook spoedden naar het
brandadres.
In een slaapkamer was brand ontstaan, die is
geblust met twee stralen hoge druk. Omdat het
vuur ook in de dakconstructie terecht was
gekomen, werd een deel van het dak gesloopt
om de brandhaarden volledig te kunnen
blussen. Hierbij werd dankbaar gebruikt
gemaakt van het redvoertuig van de collega’s
van post Velsen-Zuid.
Na de bluswerkzaamheden is het pand
overgedragen aan stichting Salvage, zij zorgen
samen met de bewoners voor schadeafwikkeling. Gedurende de werkzaamheden
van de brandweer is de Spaarndammerdijk
afgezet geweest voor het verkeer.
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Melding

Brandweermensen gezocht!

Je hebt het vast gehoord, gelezen of gezien: om
ook in de toekomst brandweerzorg te kunnen
blijven leveren heeft de Spaarndamse
brandweer nieuwe mensen nodig.
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam?
Ken jij mensen die bij de brandweer zouden
kunnen (of moeten)? Dat kan nu. Wij zoeken
nog minimaal 8 mensen tussen de 18 en 45 jaar
die in Spaarndam-Oost of -West wonen.
Loop gewoon eens binnen op onze
oefenavond, elke donderdag staat de
koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur.
Wil je meer weten over de brandweer van
Spaarndam, kijk dan op onze website
www.brandweer-spaarndam.nl of Facebook
www.facebook.com/brandweerspaarndam

