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Verder treft u een aankondiging aan van verkiezingen
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Maak gebruik van uw stemrecht en lees en geniet van dit
Dorpsorgaan!
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Van de Dorpsraad
>>>>>>>>>>>> VERKIEZINGEN <<<<<<<<<<<<
Bij voldoende kandidaten zal de Dorpsraad Spaarndam op 29 november 2019 verkiezingen houden.
Kiesgerechtigde Spaarndammers zijn ingezetenen van het dorp Spaarndam die de leeftijd van 18 jaar hebben
bereikt en staan ingeschreven in het bevolkingsregister van één der gemeenten waartoe een deel van het dorp
Spaarndam behoort.
Kandidaten voor de Dorpsraad kunnen worden gesteld:
a) op schriftelijke voordracht van tenminste tien kiesgerechtigde Spaarndammers. Een dergelijke voordracht
moet worden ingediend bij het bestuur van de Dorpsraad. Bij deze voordracht dient van iedere kandidaat een
verklaring te zijn bijgevoegd waaruit blijkt dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden.
b) door het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam.
Uiteraard dienen kandidaten de statuten van de Dorpsraad te onderschrijven.
Er is één vacature beschikbaar. Men kan zich kandidaat stellen tot 1 november 2019.
Zie voor meer informatie dit Dorpsorgaan.
Deze bekendmaking is al enige tijd her en der te zien
in het dorp en op de website van de Dorpsraad.
Hierbij de toegezegde informatie.
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend: Jolijt de Jongh en
Rik Stapel, respectievelijk de voorzitter van de
Dorpsraad en de portefeuillehouder Verkeer. Beiden
mogen voor een tweede termijn worden herkozen.
Jolijt de Jongh stelt zich niet herkiesbaar. Al in een
eerdere periode heeft zij twee termijnen zitting genomen
in de Dorpsraad, ook als voorzitter, en zij vindt het na de
afgelopen termijn van 4 jaar wel genoeg geweest.
Conform de statuten kiezen de leden van de Dorpsraad
uit hun midden een voorzitter. Dit betekent dat de functie
van voorzitter niet door de algemene verkiezingen wordt
bepaald, maar door de leden van de Dorpsraad zelf.
De Dorpsraad heeft besloten met 5 bestuursleden verder
te gaan. Er is de afgelopen jaren een goede basis gelegd
met omvangrijke werkgroepen die veel werk kunnen
verzetten. Omdat de Dorpsraad nu weer feitelijke
verkiezingen wil houden onder alle inwoners van het
dorp, stelt zij één vacature open.
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In het kader hierboven leest u hoe u zich kandidaat kunt
stellen. Bij voldoende kandidaten worden er
verkiezingen gehouden. Alle kiesgerechtigde
Spaarndammers krijgen dan ongeveer twee weken voor
de verkiezingen een persoonlijke oproep in de bus met
daarin de namen van de kandidaten en de wijze van
stemming.

Het ligt in de bedoeling dat op 29 november 2019
om 20.00 uur de stemmen worden geteld in het
Dorpscentrum en dat aansluitend in de openbare
vergadering de uitslag bekend wordt gemaakt.
Houd hiervoor ook de website in de gaten.

Bestuurlijke herindeling
Minister Ollongren heeft gereageerd op de brief van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over het
verkennen van een grenscorrectie voor Spaarndam. Ze
geeft daarin aan dat ze geen traject wil starten voor een
grenscorrectie. Met de opmerking 'zo gemakkelijk komt
de provincie er niet van af' heeft de Tweede Kamer de
Minister opnieuw ter verantwoording geroepen. Het gaat
er daarbij om of de motie van de Tweede Kamer naar
behoren is uitgevoerd. De Dorpsraad en de werkgroep
Gemeentelijke herindeling volgen de ontwikkelingen met
aandacht.
Geluidsmetingen Schiphol
Verdwijnen de metingen in Spaarndam?
Spaarndam heeft drie geluidsmeetpunten om de feitelijke
geluidsbelasting van de vliegtuigen van Schiphol te
kunnen meten. Na ellenlange discussies in het verleden
met Schiphol, worden de geluidsmetingen nu door een
onafhankelijke instantie gemeten en zorgvuldig
bijgehouden. Omdat dit belangrijk is voor de
besprekingen over de toegestane geluidsbelasting met
Schiphol, het Rijk en de andere overheden, financierde
de gemeente Haarlemmerliede ca. de kosten hiervoor. De
gemeente Haarlemmermeer overweegt nu de
geluidsmetingen niet meer te financieren waardoor ze
zouden verdwijnen. De Dorpsraad heeft de gemeente
aangeraden dit voornemen te heroverwegen. Binnenkort
vindt overleg hierover plaats met de werkgroep Schiphol
en dan weten we meer.
Wie vertegenwoordigt nu Spaarndam?
Diverse groeperingen roepen dat zij ons dorp vertegenwoordigen. Maar hoe zit het nu echt?
De Dorpsvereniging Spaarndam=1 i.o. is nog in
oprichting. Zij vertegenwoordigt dus nog niemand. Als
zij straks is opgericht vertegenwoordigt zij alleen haar
leden, dus niet het hele dorp.
De Ondernemersvereniging Spaarndam en Omstreken
heeft een groeiend aantal leden dat buiten het dorp
woont. Voorts heeft een ruime meerderheid van de leden
een bedrijf buiten het dorp, bijvoorbeeld in Amsterdam,
Velsen, Santpoort, Haarlem of zelfs ver daarbuiten. Er
zijn ook ondernemers die wel een bedrijf op het dorp
hebben, maar die niet zijn aangesloten bij de
Ondernemers-vereniging. De OVS en omstreken
vertegenwoordigt haar leden, niet persé bestaand uit
Spaarndams bedrijfsleven. Het is goed om daarvan
bewust te zijn.
De Dorpsraad Spaarndam vertegenwoordigt de inwoners
van het dorp Spaarndam. Alle inwoners van het dorp van
18 jaar en ouder zijn kiesgerechtigd. Zij kiezen hun
vertegenwoordiging en nemen deel aan de peilingen en
debatavonden. Niet iedereen kan zijn zin krijgen,
daarvoor is ons dorp te groot en zijn de meningen te
verdeeld. Wel is het belangrijk gebruik te maken van uw
stemrecht, niet alleen bij meningspeilingen, maar ook bij
verkiezingen.
Van de werkgroep Verkeer
Afgelopen maanden is er veel gebeurd in en rond het
dorp. De Dorpsraad heeft zich in goed overleg met de

verschillende overheden ingespannen om de belangen
van het dorp te behartigen. Zie onderstaande berichten.
Hoge Dijk (Spaarndammer Dijk)
De Dorpsraad heeft van de gemeente een
inspectierapport ontvangen na een verzoek op basis van
de WOB (Wet openbaarheid van bestuur). In dit rapport
staan enkele ontwerpen om de dijk de komende 15 jaar
zonder veel onderhoud goed te laten functioneren. De
Dorpsraad heeft de gemeente een van deze varianten
aanbevolen.
Omdat verder niet aannemelijk gemaakt kan worden dat
de veiligheid van de dijk nu minder of anders is dan de
afgelopen 50 jaar, heeft de Dorpsraad gevraagd om het
verkeersbesluit over de tijdelijke afsluiting in te trekken.
Het verbodsbord om over de dijk te rijden vanaf Halfweg
lag weer eens in de berm. Dat heeft het leven van een
paard gered. Het arme beest werd met behulp van vele
passanten op de dijk weer op de wal getrokken.
Ice Planet
De gemeente heeft ook het verkeeronderzoek voor de
ontwikkeling van Ice Planet na een WOB-verzoek naar
de Dorpsraad gestuurd. In dit rapport wordt geconcludeerd dat maar een heel klein deel (ca. 1%) van de ca.
300.000 bezoekers via Spaarndam zullen rijden en dat
9% zich door Penningsveer zal persen. Aangezien het
initiatief Ice Planet een samenwerking met IJsclub
Haarlem betreft, hebben wij gevraagd om deze aanname
nader te onderbouwen. Het is nog onduidelijk wat er met
de accommodatie in de zomermaanden gebeurt. Omdat
Amsterdam steeds meer van haar toeristen naar de regio
doorstuurt, moet gevreesd worden voor intensieve
verblijfrecreatie aan de rand van Spaarndam gedurende
het gehele jaar. De gemeente zal in het vervolgtraject de
opmerkingen van de Dorpsraad meenemen. Gelet op
haar zorgplicht voor haar bewoners, verwachten wij van
de gemeente dat zij zich bij de toetsing van de plannen
niet passief opstelt en dezelfde observaties als de
Dorpsraad zal hebben.
Knelpunten rond het Rijnlands Huis
Op verzoek van de Dorpsraad heeft de gemeente
verbeteringen aangebracht bij de trottoirs tussen de Grote
Sluis en de lage Weg. Het was namelijk voor
voetgangers van en naar de AH winkel niet veilig. De
gemeente is verzocht om haar strooiplan komende winter
zodanig aan te passen dat de kluchten in dit gebied bij
gladheid worden gestrooid voor fietsers en voetgangers.
Waterkaart rond Spaarndam
De werkgroep Verkeer heeft zo'n 15 verbeteringen aangebracht in de waterkaart van de ANWB rond
Spaarndam. Niet-bestaande havens en eilanden zijn van
de kaart gehaald, vaste bruggen zijn beweegbaar
geworden en de ondiepte midden in het Spaarne is eruit.
Zwaar verkeer
Het besluit over het zwaar verkeer is door de gemeente
genomen en het plan gaat nu de inspraakprocedure in.
Hopelijk komt er nu snel een einde aan de overlast van
denderende vrachtwagens. Naar verwachting worden
vrachtauto’s en bussen geweerd van het dorp, behalve
bestemmingsvervoer.
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Redoute
Met de herinrichting van de Redoute (parkeerterrein en
weg naar Zijkanaal B) wordt in het najaar begonnen.
Allereerst wordt het Liniepad geasfalteerd. Het
Recreatieschap is in overleg met omwonenden en de
werkgroep Verkeer over de inrichting van Redoute.
Geopperd is om de weg als fietsstraat in te richten, de
parkeerplaats met grasbetontegels te bestraten, drains aan
te leggen om waterafvoer te borgen en extra groen langs
de weg te planten voor een verkeerremmende werking.
Op de verlanglijst staat ook de aanplant van een aantal
fruitbomen achter het Visserseinde om op die manier
schapen beschutting te bieden.
Kerklaan
Na de hoorzittingen zijn de plannen voor de nieuwe
verharding en inrichting van de Kerklaan verder
uitgewerkt. De plannen worden binnenkort voorgelegd
voor inspraak door de belanghebbenden. Rijnland heeft
zwakke bomen gekapt en er is toegezegd dat deze zullen
worden herplant. Het parkeerterrein ligt binnenkort ter
inspraak. Anders dan recent in de krant stond, is er geen
sprake van kappen van bomen voor dit terrein. De
gekapte bomen waren zieke iepen.
Vergroening van het dorp
De werkgroep Verkeer ijvert voor een groen dorp.
Diverse bomen zullen worden herplant. Gelukkig nemen
ook bewoners initiatieven om ons dorp te verfraaien (zie
foto hieronder van Ien Oud, hoek Nieuwe Rijweg
Visserseinde).

rekening te houden met de specifieke randvoorwaarden
in de kom van Spaarndam.
Kolksluis
De Kolksluis zal volgend jaar (2020) grondig
gerenoveerd worden. De scheepvaart zal waarschijnlijk
in het winterhalfjaar daarvan hinder ondervinden. Dat
geeft niet, want dan is de sluis toch gestremd. De
stremming zal niet ingaan voor Sail Amsterdam. De
Strontrace en Sinterklaas zullen in 2020 echter naar een
andere locatie moeten uitkijken.
Rectificatieverzoek
In onderstaand bericht verzocht de heer Jacques
Hendriks om een rectificatie van het vorige Dorpsorgaan
van 2 juni 2019:
“Tot mijn verbazing blijkt in de laatste editie van het
Dorpsorgaan mijn naam genoemd als zijnde verbonden
aan de Dorpsvereniging Spaarndam i.o. Dergelijke
onwaarheden zet mensen op het verkeerde been en kan ik
niet anders plaatsen dan als een bewuste negatieve actie
richting mijn persoon. Zeker nu ik meermaals en
onmiskenbaar heb medegedeeld dat ik mij niet bij of
naar de Dorpsvereniging Spaarndam i.o. voeg. En dit
100% zeker deel uitmaakt van uw kennis en inzicht.
Ik verlang dan ook van u dat u afstand neemt van deze
bewering en in het volgende Dorpsorgaan op de eerste
pagina in onomwonden taal en op gepaste wijze deze
bewering rectificeert.”
Reactie van de Dorpsraad
Onderstaand mailbericht is aan de Dorpsraad gestuurd en
vormde aanleiding de heer Hendriks als medebetrokkene
te noemen. Desgevraagd is hierop geen verklarende
reactie ontvangen.
-------------------------Van: Jacques Hendriks
Verzonden: woensdag 24 april 2019 14:57
CC: 'Frank Duits'; 'Ingrid Vink'; 'Henk Koelman'; 'Theo
van Heese'; 'Henk Werner'; 'Bert Brals ';’Mark Hofmans’;
'Ruut van Schie'; 'Monique van der Valk - Albrecht';
Martijn Monster; 'Peter Mastenbroek'
Onderwerp: Wijze raad voor het hele dorp

Kolk
De wens van de bewoners is om de Kolk autoluw te
maken, mits voldoende alternatieve parkeermogelijkheden worden aangeboden. Dat is het geval met het
parkeerterrein bij de Kerklaan. De Dorpsraad heeft een
adviesbureau ingehuurd dat gaat onderzoeken hoe het
parkeren op de Kolk kan worden ingericht.
Uitgangspunten zijn de verbeterde bereikbaarheid van de
Kolk voor de hulpdiensten en parkeermogelijkheden
voor mensen die slecht ter been zijn.
Rietpol
De Dorpsraad is in overleg met de nieuwe eigenaar van
de Rietpol over haar plannen. Samen met de gemeente
zullen de plannen worden getoetst op inpasbaarheid in
het dorp. De Rietpol is gedeeltelijk beschermd
dorpsgebied en heeft de bestemming van scheepswerf en
jachthaven. De nieuwe eigenaar heeft aangegeven
4

Beste allemaal,
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen/plannen
zou ik graag een vergadering inplannen voor betrokkenen
om in gezamenlijk overleg tot een goede campagne te
kunnen komen voor een nieuwe c.q. vernieuwde
dorpsraad.
Voorstel is om deze te laten plaatsvinden op dinsdag 7
mei aanstaande om 19:00 in de kantine van de
sportvereniging.
Voorgestelde agenda (onder voorbehoud):
1. Welkom
2. Uiteenzetting WeSpaarndam.nl (Mark Hofmans)
3. Toelichting tweede Dorpsraad of hoe verder (Henk
Werner)
4. Overleg keuze 2e Dorpsraad of Dorpsraad 2.0
5. Overleg strategische planning
6. WVTTK
7. Rondvraag
8. eind
Met vriendelijke groet,
Jacques Hendriks
--------------------------

Minister wil Schiphol verder laten groeien

In de Kamerbrief van 5 juli van minister Van
Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geeft ze
aan hoe ze het regeerakkoord wil uitvoeren. In deze
Kamerbrief met als onderwerp 'Ontwikkeling Schiphol
en hoofdlijnen Luchtvaartnota' noemt ze het aantal van
540.000 vliegbewegingen, terwijl het maximum nu nog
500.000 is. Ze wil dat doen in combinatie met een
verlaging van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar
29.000. Het is voortzetting van het oude beleid, waarbij
ze erkent dat er nu meer hindernissen overwonnen
moeten worden voordat groei gerealiseerd kan worden.
Groei moet verdiend worden door vermindering van
hinder. Ze wil dat meten in aantal gehinderden.
We weten dat het aantal gehinderden een volstrekt
onvoldoende meetmethode is. Het zegt weinig over de
ervaren hinder. Qua hinder zijn we ook volgens Alders in
zijn laatste verslag van zijn werk als voorzitter van de
Omgevingsraad over een grens gegaan wat betreft wat
mensen aankunnen. Hij heeft aangegeven dat afspraken
niet altijd door de sector aangehouden worden. Nu zou
de minister de sector wel hard aan de afspraken willen
houden.
Nastreven van een maximum van 29.000 nachtvluchten
lijkt een mooie toezegging, maar eigenlijk was dat al
lang een afgesproken maximum. Die afspraak wordt niet
gehandhaafd.

De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad
Schiphol (ORS) blijft van mening dat 500.000 het
maximum aantal bewegingen moet blijven. Eerst moet er
meer duidelijkheid komen over de gezondheidseffecten
van de luchtvaart voordat verder gedacht kan worden
over groei van Schiphol.
Hoe verder met de Omgevingsraad?
Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris, is aangesteld
als interim opvolger van Alders. Hij moet de ORSevaluatie van de afgelopen 5 jaar vormgeven en leiden.
Daar moet dan een advies uitkomen over hoe het verder
moet. In principe moeten er nog dit jaar verkiezingen
gehouden worden voor de vertegenwoordigers in de
ORS. Ik ben benieuwd hoe Spaarndammers en de
bewoners van Haarlemmerliede hierover denken.

Klagen en vragen stellen kan telefonisch of elektronisch
bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
www.bezoekbas.nl.
Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad
Schiphol namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam
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Hart van de Zaak
Stille dagen, ergens in de zomer
Het is stil in Spaarndam. Zelfs Schiphol, op afstand de
grootste druktemaker van ons achterland, houdt zich
gedeisd. De dag is halverwege en de zon schijnt. Hij doet
‘het weer’ deze dagen alleen, niet geremd door wolken,
wind of regen. Hij staat z’n mannetje, overdrijft wellicht,
maar is overduidelijk de baas, het dorp zindert onder zijn
gezag. Geen wanklank te horen, wel het zoemen van
bijen en ander ‘werkvolk’, druk in de weer met de
bloemetjes. Ook eenden, vóór in het Spaarne laten zich
weinig gelegen liggen aan de verzengende hitte en dan,
als je geluk hebt, tegen de avond vaak één of twee
merels, die het luchtruim vullen met adembenemend
mooie klanken. Je houdt natuurlijk onmiddellijk je mond,
want wat je eventueel nog zou willen beweren valt in het
niet bij het statement van zo’n merel. Niet dat je iets van
hun muzikale conversatie begrijpt, de één vanuit de
dakgoot naar de ander hoog in een kastanje, maar het
snijdt wel hout. Het is krachtig en welluidend, het
swingt: free jazz, rechtstreeks uit de hemel … We leggen
het duidelijk af wanneer het bij ons weer gaat over… tja,
vult u zelf maar aan... Hier en daar echoot het nog wat na
vanuit de vergaderzaaltjes, weerklinken de holle kreten,
loze verwijten, voordat die definitief het dorp verlaten en
verwaaien over het water en de landerijen om ons heen.
En dat is maar goed ook, want het was allemaal niet
fraai. Het harmonieerde sowieso niet, de
‘instrumentalisten’ waren absoluut niet op elkaar
afgestemd. En het resultaat van deze kakafonie? Een
verscheurd dorp…

We krijgen de herfst al in het vizier: ‘stormy weathers’,
tegenwind, regen, vallend blad en, zo net tegen de winter
aan, natte sneeuw, kortom veel druil en miezer. Wat doet
dat met een mens en in het bijzonder, de Spaarndammer?
Ach, ware we dichter dan lustten we er wel pap van, en
zouden zo’n herfst vertalen in wonderschone zinnen:
‘…Tussen een handvol dunne zonnescherven
Heeft zich de zomer moeizaam neergelegd
Om eenzaam en onopgemerkt te sterven…’
(Hanny Michaelis, Herfst)
Maar voor ons, gewone Spaarndammers, in een
verscheurd dorp, kan het straks zomaar heel erg ‘stormy’
worden in die vergaderzaaltjes. Hoe dat te vermijden?
Onlangs sprak ik een doorgewinterde Spaarndammer van
respectabele leeftijd, was al zo’n beetje van alles in dit
dorp bestuurslid, dan wel voorzitter. 'Weet je’, grinnikte
hij, ‘ik zou voorafgaand aan de vergadering iedereen die
de behoefte voelt elkaar voor ‘rotte vis’ uit te maken de
gelegenheid geven een uurtje ‘lekker’ los te gaan, de
anderen kunnen zich dan met een kop koffie of een
biertje even terugtrekken. En als de furie getemd, de
woede uitgeraasd, als de lucht is geklaard kan de
beraadslaging beginnen'. Lijkt me een prima idee.
Enfin, deze dagen schijnt de zon onbarmhartig en heb je
nauwelijks de energie je ergens druk over te maken. Je
verwonderen over die beestjes, die zich van de hitte niets
aantrekken en gewoon doorgaan met doen wat ze moeten
doen, dát, en een beetje meezoemen met de natuur, meer
zit er voorlopig niet in.
Jan Zwetsloot
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Familieberichten
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
Petrus Bartholomeus Poelgeest
22 mei 2019 te Santpoort
Marga Roderijs
30 mei 2019 te Spaarndam
Pieter Gerard Oldewarris
4 juni 2019 te Aerdenhout
Hilda van Elk-Roels
13 juni 2019 te Haarlem
Agatha Poppelaars-Harskamp
15 juni 2019
René Picavet
27 juni 2019 te Velserbroek
Johannes Gijsbertus van Bodegom
3 juli 2019
Geertruida Martha Elisabeth van Bodegom-Arink 13 juli 2019
Fred Dukker
14 juli 2019
Nico de Wit
21 juli 2019 te Santpoort
Nico Reijne
16 augustus 2019 te Wormerveer

85 jaar
64 jaar
74 jaar
87 jaar
90 jaar
60 jaar
83 jaar
82 jaar
84 jaar
59 jaar
78 jaar

Dankwoord Familie Weijens
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstelling en grote steun bij het ziek zijn en overlijden
van mijn man en maatje, onze pap en Opa Gerrit.
Mary Weijens-Visser
Fred-Sandra-Jill
Jacq-René, Lennard en Gabriella
Dankwoord Truus Bijl
Lieve mensen van mijn dorp,
Het is alweer een tijdje geleden dat ik jarig was, maar ik wil toch allen die mij een kaart hebben gestuurd hartelijk
bedanken. Het is altijd fijn dat mensen aan je denken. Het was een gezellige dag. Nogmaals dank.
Hartelijke groet van Tante Truus

NIEUW! DE GEBOORTE VAN UW ZOON OF DOCHTER BEKENDMAKEN IN HET
DORPSORGAAN? DAT KAN!
STUUR EEN MAIL MET GEBOORTEDATUM EN NAAM AAN:
redactie@dorpsorgaan.nl.

Abseilen Henk Hagemeijer
Nadat ik vorig jaar ben gaan abseilen van de Euromast in
Rotterdam met Lisa en Marion, mijn 2 kleindochters, had ik de
smaak te pakken en wilde dit nog een keer meemaken. Op zaterdag
15 juni - de dag dat ik 81 werd - was het zover. Dit keer vergezeld
door mijn kleindochters Amanda en Lisa (Lisa ging voor de 2e keer
mee). Als ik in de lift stap naar het platform, 8 etages hoog, voel ik
mij een beetje Neil Armstrong in de Apollo II.
Het was wederom een geweldige ervaring om van deze hoogte over
de stad uit te kijken. De dames vonden het ook een belevenis. Na
ballonvaren, parachutespringen, bungeejumpen en het behalen van
mijn duikbrevet, was het abseilen toch wel één van de leukste dingen die ik heb gedaan. Misschien ga ik volgend jaar nog
een keer van de Euromast af, maar schommelen op de Shell toren in Amsterdam staat ook op mijn lijstje. Dus wie weet!
Graag wil ik AH Bouwens Spaarndam hartelijk danken voor de sponsoring van het abseilen.
Hartelijke groet,
Henk Hagemeijer
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CoSenior
Vraagt u zich wel eens af wie uw financiën en
medische zaken regelt als u dat zelf tijdelijk
(vanwege een ziekenhuisopname) of blijvend
(door dementie) niet meer kunt? Moet u dit laten
vastleggen of is dat niet nodig?
Of heeft u vragen over een testament, schenking
of de afwikkeling van een nalatenschap?
Dan adviseer en begeleid ik u graag.
Mijn naam is Andrea de Roos. Ik heb jarenlange
ervaring als kandidaat-notaris en heb nu mijn eigen
bedrijf: CoSenior. Ik vind het belangrijk dat u zich
prettig voelt en alle vragen durft te stellen die u
heeft. Daarom kom ik voor een gesprek bij u thuis.
Het eerste half uur is kosteloos. Ik kijk ernaar uit
om u te ontmoeten.
.
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U kunt mij bereiken op telefoonnummer:
06 134 962 05 of via email: info@cosenior.nl.

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

Dorpsgenoot 'in the spotlight'
Presentatrice en copywriter Sheila Tramper
Wie op het jaarlijkse Kolkfestival en het Dorpsfeest
komt, kent haar vast wel. De altijd positieve en
enthousiaste presentatrice van de Waterrun, het
Kinderponderslaan en de Scholendag. We hebben het
over Sheila Tramper. Hoe is zij in Spaarndam
terechtgekomen, hoe bevalt het dorpse leven haar en
hoe rolde zij in het vrijwilligerswerk voor
Spaarndamse evenementen?
Sheila houdt er naar eigen zeggen niet van om zelf in de
schijnwerpers te staan, maar toch wisten we haar te
'strikken' voor deze rubriek. Het is tegenstrijdig: ze staat
in hilarische outfits uren op het podium voor een volle
zaal of kade, maar toch wil ze liever niet geïnterviewd
worden. Gelukkig stuurde de redactie een bekende van
haar op pad, die haar wist te overtuigen.
En hoe het zit met de spotlights? Sheila: "Geef me een
microfoon en ik klets alles aan elkaar, zolang het maar
niet over mezelf gaat".
Van oorsprong komt Sheila uit Amsterdam, ze groeide
op in Heemskerk en verhuisde met man Danny naar
Velserbroek. Via vrienden die al in Spaarndam woonden,
hoorden ze over de bouw van Waterwende en zo zijn ze
hier 20 jaar geleden terechtgekomen. In het huis waar ze
nu nog steeds woont met Danny en hun drie kinderen.

Hoe ze daarin is beland? Eigenlijk weet ze dat niet
precies, maar bij navraag bij Nico van Geldorp blijkt dat
hij haar een jaar of tien geleden heeft benaderd om de
Scholendag te presenteren. Nico had namelijk gehoord
dat Sheila bij de lokale radio in Zandvoort (ZFM)
presentatrice was en hij zocht iemand met ervaring. Zo
rolde Sheila van de presentatie van de Scholendag en de
Kinderplaybackshow op het Dorpsfeest, naar het aan
elkaar praten van de intocht van Sinterklaas bij de St.
Adalbertusschool en de kinderactiviteiten op het
Kolkfestival. Ook stond ze weleens achter de bar in de
voetbalkantine, maakte ze de bedrijvenpagina voor het
Dorpsorgaan en is ze de tekstschrijfster van het boekje
'HanSje en het gaatje in de tijd'. Hulde dus voor deze
vrijwilligster!
Sheila: "Dank je, ik doe het allemaal met veel plezier.
Maar… ik sta al 10 jaar als prinses, stewardess,
Roodkapje of weet ik veel wat op het podium bij de
Scholendag. Ik word inmiddels een beetje een 'ouwe
prinses'. Tijd voor vervanging. Wie wil?"
Judith Touw

Hoe dat bevalt? Sheila: "Wij wonen hier heerlijk. Het
sociale gebeuren in het dorp vind ik heel leuk. Ik heb
supergezellige vriendinnen, we delen lief en leed met
elkaar. Het is niet zo dat we de deur bij elkaar platlopen,
maar we kunnen samen lachen en samen huilen. En voor
mijn 'goede grapjasvrienden' die dit interview lezen: het
is vooral tof dat ze de nacht voor je vakantie met een
gettoblaster voor de deur staan om je verjaardag met veel
kabaal in te luiden. Het werd op prijs gesteld, vooral
door alle buren in de straat.
Zonder gekheid, ik heb mijn draai echt wel gevonden
hier. Ik trimhockey bijvoorbeeld, in de 'Overgangsklasse'
(qua leeftijd dan). Met een zeer gemêleerd gezelschap
spelen we nationale en internationale toernooien. De
outfits kunnen niet gek genoeg zijn, de mannen uit ons
team vinden dat 'geweldig'. Zo zetten we Spaarndam op
de kaart tot in Barcelona en Valencia."
Als zelfstandig copywriter en contentmaker voor
websites werkt Sheila voor verschillende opdrachtgevers
in de regio. Ze schrijft o.a. teksten voor Parkmanagement
en Albert Heijn en werkt voornamelijk vanuit huis.
Daarnaast doet ze allerlei vrijwilligersklussen voor
Spaarndamse evenementen.

Prinses Sheila met een leerling op de Scholendag.
Wie neemt vanaf 2020 haar rol als presentatrice over?
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Ondernemersvereniging Spaarndam
In 1975 werd
Ondernemersvereniging
Spaarndam en Omstreken (OVS)
opgericht door een klein aantal
Spaarndamse ondernemers.
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot
een netwerkvereniging met meer
dan 100 leden. We behartigen de gezamenlijke belangen
van onze leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Zo zijn we gesprekspartner voor bijvoorbeeld de
gemeentes. Onlangs zaten we aan tafel bij de gemeente
Haarlemmermeer over de renovatie van de
Spaarndammerdijk en was er een gesprek over de OZB
voor bedrijven in ex-Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Met de gemeente Haarlem wordt gesproken over
bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de ondernemers, de
ontsluiting van het dorp. Ook zat een afvaardiging van de
ondernemers aan tafel met (inmiddels oud-)burgemeester
Onno Hoes, waarbij uitgebreid gesproken werd over het
rijke ondernemersklimaat dat in ons dorp heerst, maar ook
over de obstakels en wensen die er nog zijn.
Als ondernemers proberen we ook allemaal ons steentje
bij te dragen aan het dorp. Jaarlijks krijgt u onze unieke
kalender op de deurmat, een product waar we erg trots op
zijn. Afgelopen jaar is er weer een nieuwe versie uitgegeven van de omgevingsplattegrond op zakformaat, die
gratis verkrijgbaar is bij meerdere van onze ondernemers.
Daarnaast sponsoren wij onder andere de Sinterklaasintocht, hebben we de werkgroep ‘Spaarnwoude geeft
energie’ en organiseren we samen met de Dorpsraad en
het Dorpshuis de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
van Spaarndam.

Voor de ondernemers is de vereniging zowel een
netwerkvoorziening als een bron van informatie. Zo werd
er in de afgelopen periode een masterclass georganiseerd
over de privacywetgeving en was er een Lagerhuis
discussie met wethouders van de gemeente Haarlem en
Haarlemmermeer. In de komende periode staat een
informatiebijeenkomst over pensioenopbouw en een
financieel café gepland.
Een groot deel van de bijeenkomsten van de OVS bestaan
uit bedrijfsbezoeken. Zo bezochten we in de afgelopen
periode onder andere Café Fort Zuid, Droomparken met
een presentatie van de roeiers van The Dutch Atlantic
Four, Drukkerij Nederlof, Boerderij Blauhek, Het
Veerkwartier, Villa Westend, Verffabriek Rigo met een
presentatie van TV-kok René Pluijm, SHIP in IJmuiden,
Molenaar Transport, Bij Storm, Passengers Terminal
Amsterdam, Fysiotherapie Spaarndam, Cafetaria Visser,
De Liedehoeve, Café Spaarndam en vele anderen. Bij
ieder bezoek vertelt de ondernemer over de successen en
uitdagingen van het bedrijf, waardoor het voor iedere
ondernemer interessant en leerzaam is. Zo leren we als
ondernemers van elkaar.
Wilt u meer weten over de Ondernemersvereniging?
Neem dan een kijkje op onze website
www.ondernemersspaarndam.nl of onze Facebookpagina
www.facebook.com/ondernemersverenigingSpaarndam.
Onderneemt u in Spaarndam of omgeving of bent u
ondernemer buiten het werkgebied en woont u er? Wees
welkom bij de OVS!
Ron van der Aar
Voorzitter Ondernemersvereniging Spaarndam

Open Dag Holland Paling
Op zaterdag 20 juli hield Holland Paling open huis. Belangstellenden konden een kijkje
nemen bij de levende paling in de waterbassins, het roken en het verwerken.
Holland Paling is in 1983 opgericht door palinghandel Joh. Kuijten BV en de gebroeders Simon en
Ton Balm en is gevestigd aan de Spaarndammerdijk 101. Beide bedrijven kennen een lange
historie, die respectievelijk teruggaat tot 1919 en 1832. Palingrokerij Balm was toen nog gevestigd aan de Taanplaats. Je
kunt de karen, waarin de paling levend bewaard werd, er nog altijd zien liggen. Holland Paling is een van de weinige
ambachtelijke rokerijen die nog uitsluitend op eikenhout rookt.
De belangstelling voor de open dag was groot. Vele nieuwe Spaarndammers en mensen die hier al wat langer wonen,
waren zich niet bewust van de bedrijvigheid in dit stukje Spaarndam. Ook veel oud Spaarndammers die hun eerste zakgeld
verdienden met paling schoonmaken en gerookte paling fileren, kwamen een kijkje nemen.
Holland Paling rookt jaarlijks circa 75.000 kg paling, levert aan groot- en detailhandel en aan de horeca. Wat velen niet
wisten, is dat particulieren voor vers gerookte paling dagelijks bij de rokerij terecht kunnen. Naast gerookte paling en
stoofpaling worden er o.a. garnalen en gerookte zalm verkocht. De winkel is dagelijks geopend van 8:00 tot 14:00 uur.
Monique Blom
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OPEN DAG HOLLAND PALING
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Nieuws van Fysiotherapie
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Kolkfestival 2019
Een mooie zonnige zondag op de Kolk en de laatste zondag voor de schoolvakantie: het was weer tijd voor het
Kolkfestival. Om tien uur startte de dag met de oecumenische viering. Goed bezocht, al kunnen we er niet omheen dat
het bezoekersaantal langzaam terugloopt. Om 11.30 uur begonnen de waterspelen. Ook al was er op dat moment nog
niet heel veel publiek, de ruim 40 deelnemers maakten er al snel een leuke en drukke bedoening van. Het Ponderslaan en
het Slagboomhangen zijn toch echte Spaarndamse sporten waar we trots op mogen zijn.
Na de activiteiten werd nog door velen op het scherm de finale van het WK vrouwenvoetbal gekeken, die helaas werd
verloren. Na het afbreken was het rond de klok van tien uur 's avonds weer stil op de Kolk en keken we terug op een zeer
geslaagde dag.
Stichting Dorpsfeest Spaarndam wil ook langs deze weg al haar sponsors en vrijwilligers bedanken. Zonder hen zijn deze
feesten niet mogelijk: dank jullie wel!
Arie in ’t Veld - Voorzitter SDS

De winnaars van het Kolkfestival 2019
Waterrun Jeugd

Ponderslaan Jeugd

Slagboomhangen Jeugd

Jongens

Jongens

Jongens

Meisjes
1 Samantha Molenaar

Meisjes

Meisjes

1 Dex vd Pol 1 Fe vd Pol

1 Ronin v. Meesche 1 Tessa vd Star

1 Siem Wempe

2 Siem
Wempe

2 Febe Molenaar

2 Jayden de Boer

2 Feline Bijster

2 Tibeau Koopmans 2 Melanie Molenaar

3 Lars Holt

3 Feline Bijster

3 Siem Wempe

3 Eva Heijmans 3 Jamie Mulder

3 Isa Sloten

Ponderslaan Volwassenen
Mannen

Vrouwen

Veteranen

1 Chiel Wempe

1 Cynthia Keijzer

1 Danny

2 Thijs Wempe

2 Coco van Aarle

2 Rick

3 Jamie van Riessen

3 Zelda Eetgerink

3 Vincent Wempe
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Sinterklaas in Spaarndam 2019
Onlangs ontvingen wij een telefoontje uit Spanje. U kunt
het raden: het was de
Hoofdpiet, die namens
Sinterklaas belde om
polshoogte te nemen
over de intocht in
Spaarndam. Datum,
tijdstip, weerbericht,
aanwezige
burgemeesters… De Sint is nu weer helemaal op de
hoogte!
Hoewel de Sint en zijn Pieten de laatste jaren altijd
lachend en vrolijk zwaaiend de Kolk in kwamen varen,
was er organisatorisch zwaar weer voor de intocht.
Daarom heeft het bestuur van Speeltuin Nieuw Leven na
afgelopen jaar de organisatie overgedragen aan een
nieuw Sinterklaascomité. Omdat zij de intocht al
tientallen keren georganiseerd hebben, zijn wij dankbaar
dat zij ondersteunend in de voorbereiding zullen blijven
en de disco voor de oudere jeugd blijven organiseren.
Uiteraard bedanken we ze voor al hun werk in de
afgelopen jaren!
Het nieuwe comité - als zelfstandige werkgroep onder de
paraplu van Stichting Dorpsfeest Spaarndam (SDS) - zal
de oude traditie van de Sinterklaasintocht in stand

Oude Kerk

houden en wij zijn verheugd dat de Hoofdpiet dit namens
de Sint heeft goedgekeurd.
Op zaterdag 23 november zullen we daarom weer met
z’n allen op de Kolk kunnen staan om de Sint en zijn
Pieten welkom te heten. Na de intocht zal er een
vernieuwde spelmiddag in het Dorpshuis zijn voor de
jongste kinderen en ’s avonds is de disco in de speeltuin
terug van weggeweest.
Uiteraard kunnen we dit feest niet alleen organiseren.
We hopen dat alle Spaarndammers een bijdrage willen
doen bij de collecte in het najaar.
Wil je ons op de dag zelf helpen of kun je iets betekenen
als sponsor van dit prachtige Spaarndamse feest? Neem
dan contact op met één van ons of stuur een mailtje naar
sinterklaas@dorpsfeest-spaarndam.nl.
Tot ziens op zaterdag 23 november op de Kolk!
Sinterklaas Comité Spaarndam
Jessica Boerée-van Staveren
Stefan Gorter
Laura Kroon
Marieke Maas-Altenburg
Mark Westerveld

Concerten en activiteiten 2019-2020

Onderstaand in vogelvlucht het programma:
23 september:

6 oktober:

27 oktober:
3 november:

24 november:
22 december:
26 januari:

Anne-Gine Goemans presenteert haar
nieuwste roman: Holy Trientje. Een
roman bezield door waargebeurde
verhalen. Na afloop kunt u het boek
kopen en laten signeren.
Jeugdtheater: Alleen op de wereld. In
de kinderboekenweek is het thema
Reizen. Niels Brandaan zorgt voor een
onvergetelijke middag voor kinderen
t/m 12 jaar.
Het Koninklijk Haarlems Mannenkoor
Zang en Vriendschap met een
programma van klassiek tot pop
Allerzielen. Een bijeenkomst voor,
door en met Spaarndammers die
verdriet en gemis willen delen. Muziek
verbindt, verzacht en geeft kracht.
FlowerTown Jazzband.Het oudste
oude-stijl orkest dat speelt in de New
Orleans traditie.
Het traditionele Kerstconcert door
Camerata RCO.
Haarlem Jazzkoor.

9 februari:
14 februari:

23 februari:
22 maart:
26 april:
4 mei:
17 mei:

24 mei:

Talenten van de Koorschool St. Bavo.
Geen doorsnee koorschool muziek
maar een out-of-the-boxconcert.
Valentijnsconcert. Peter Cammermans
en Peter Duval Slothouwer zullen
samen met hun vrienden u laten
genieten van de liefdesjukebox.
Haarlem Diva’s. Twee violistes
Suzanne Groot en Maria Eldering
spelen Bach.
Haarlem Voices: Onder leiding van
Sarah Barrett schitterende muziek uit
de renaissance tot avant-garde.
Camerata RCO.
Theater na de Dam. Ook dit jaar weer
een aangrijpende eenakter.
Classical Tour. 5 kerken en 5
ensembles van diverse conservatoria.
Een klassieke fietstocht met een
heerlijk slotconcert.
Camerata RCO sluit het seizoen 20192020 op haar geheel eigen wijze af.

Voor meer info over aanvangstijden, entreeprijzen, arrangementen etc. kijk op: www.vriendenoudekerk.nl
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Don Bosco Zomerkamp
De eerste week van de zomervakantie was het stil in het
dorp. Ruim 130 Spaarndammers reisden af naar Lelystad
voor het jaarlijkse Don Bosco kamp. Zaterdagochtend 13
juli om 6.00 uur vertrok het grootste deel op de fiets
vanaf de parkeerplaats van SV Spaarnwoude en later op
de ochtend werd de rest van de groep uitgezwaaid op
station Halfweg-Zwanenburg.
Voor de jongste groepen werden de fietsen door
Molenaar Transport naar station Lelystad gebracht, zodat
ze vanaf daar naar het kampterrein midden in het
Belevenissenbos konden fietsen. Een prachtig terrein met
40 hectare aan speelbos, zwemwater, mountainbikeparcours en speeltoestellen. Daar aangekomen stond
onze container met al onze spullen al klaar, vakkundig
ingeparkeerd door Molenaar Haarlem B.V.

De jongens en meiden uit groep 7 en 8 fietsten van
Spaarndam in 7,5 uur naar Lelystad. Wat een kanjers!
Dat wordt straks een eitje als ze naar de middelbare
school moeten fietsen.
De oudste groepen fietsten bepakt met bagage en tenten
van Spaarndam naar Enkhuizen en na een overnachting
op een camping door naar Dronten. Na hun wekelijkse
‘SPARIBI’ actie en regelmatig op de eerste zaterdag van
de maand oude kranten ophalen was er genoeg geld
gespaard om een dagje naar Walibi te gaan. Op
dinsdagmiddag fietsten ze door naar Lelystad en waren
we eindelijk compleet.
Naast de vaste invulling van de dag als ontbijt,
snoepwinkeltje, lunch of een LUPA (LUnchPAkket),
diner en natuurlijk ook afwassen waren er ook dit jaar
weer de gezamenlijke activiteiten. Voor vele Spaarndammers bekende begrippen als het openingsspel, de
safari, sportdag, nachtspel en de Bonte Avond met de
welbekende doop voor de nieuwe leiding.

De overige momenten waren naast het spelen in het
Belevenissenbos gevuld met: knutselen, volleyballen,
kanoën, kampvuur, picknicken, hutten bouwen (en erin
slapen), Aviodrome, quiz, beautyavonden en schrijven in
het kampdagboek. De kookstaf, bestaande uit oudleiding en bestuursleden, zorgde iedere dag voor een
heerlijke maaltijd en bakte op één dag zelfs 600
pannenkoeken! Ook hierbij mogen we onszelf gelukkig
prijzen met de sponsoring van menig Spaarndammer bij
onze boodschappenactie, die we in juni in samenwerking
met AH Bouwens organiseerden, de AH HanSjemuntjes
actie en de overheerlijke aardappels van de
groentewinkel van Duwel.
Het kamp werd geleid door 30 jonge vrijwilligers, die
zich na een seizoen vol wekelijkse clubavonden, de hele
week belangeloos hebben ingezet voor al deze
Spaarndamse kinderen. Als bestuur zijn we ongelofelijk
trots op deze fantastische jongeren!

Zaterdag 20 juli werden alle spullen weer ingepakt en
fietsten de groepen naar station Lelystad. Daar begon
weer een prachtige logistieke operatie, waarbij de fietsen
opgeladen werden op de wagen van Molenaar en naar
station Sloterdijk werden gebracht. Wegens werk aan het
spoor konden we niet tot Halfweg komen. Vanuit
Sloterdijk fietsten we terug naar Spaarndam. Met tranen
in de ogen zagen de ouders, familieleden en vrienden de
kinderen aan komen fietsen in ons dorp. Wat een mooi
moment…
Wil je meer weten over Don Bosco? Wil je ook op club
of je als vrijwilliger aansluiten? Kijk dan op onze
website donbosco-spaarndam.nl of Facebookpagina
facebook.com/donboscospaarndam.
Laura Kroon
Don Bosco Spaarndam
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Spaarndam zingt Hazes
Een half jaar geleden kondigden wij in het Dorpsorgaan
‘Spaarndam zingt Hazes’ aan. Een nieuw muzikaal
initiatief voor alle inwoners van Spaarndam. In mei
gingen de repetities van start voor het nieuw gevormde
Hazeskoor, het kinderkoor, de muzikanten en de solisten.
Op zondagmiddag 30 juni werd de repetitieperiode
afgesloten met een heerlijk en vrolijk optreden in een
uitverkochte Oude Kerk.
Met een tapijtje over de vleugel, een hoed en een blikje
bier erop en een barkruk ernaast, werd de kerk voor deze
middag omgetoverd tot een Amsterdams café. De 25
zangers en zangeressen uit het Hazeskoor begonnen met
het couplet van De Vlieger, waarna het kinderkoor inviel
met ‘Ik heb hier een brief voor m’n moeder…’. Een
prachtig begin!
Marloes zong ‘Een beetje verliefd’ en we konden
genieten van het tweestemmige ‘Sorry’ van Piet en
Diana. Los van elkaar zongen zij ook ‘Diep in mijn hart’
(Diana) en ‘Koud zonder jou’ (Piet). De 16-jarige Noah
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pakte zijn Hazesrol helemaal bij het nummer ‘Eenzaam
zonder jou’ en in duet met Laura ‘Geef mij nu je angst’.
Het kinderkoor ontroerde met ‘Droomland’ en lieten hun
spierballen zien bij ‘Wij houden van Oranje’. Een
hoogtepunt was zeker ook de 7-jarige Didier die André
Hazes jr. vertegenwoordigde met het nummer ‘Leef’.
Het grote Hazeskoor verraste met ‘Laat de zon maar
schijnen’ en pakte uit met de meezinger ‘Bloed, zweet en
tranen’. Dit alles begeleid door de Spaarndamse
Hazesband.
Al met al een geslaagd project en zeker voor herhaling
vatbaar. Daarom kondigen we hierbij aan:

Zondag 19 april 2020
'Spaarndam zingt Volendam'
Peter Cammermans
Peter Duval Slothouwer
Laura Kroon

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

Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam
nr. 11 3e jaargang 2019
De Kunstmarkt in Spaarndam tussen toen en nu
Wat is het geheim achter de Spaarndamse kunstmarkt? Is
het de intieme sfeer of de geweldige locatie? Ook deze
zomer was Spaarndam weer het decor van de oudste
kunstmarkt van Nederland, die voor de 50e keer werd
gehouden.
De eerste kunstmarkt startte in de zomer van 1970 aan de
Oostkolk met welgeteld tien kramen, bemand door
hoofdzakelijk Spaarndamse kunstenaars.

Gerda Spierenburg-Hannenberg (1923-2005). (Archief HWS)

Kunstmarkt juli 1970. (Beeldbank NHA)
Dit jaar stonden er 45 kramen met onder meer
schilderijen, beeldhouwwerken en keramiek. Op vijf
zaterdagen kwamen honderden bezoekers uit de regio
naar Spaarndam. Truus Bijl, uitkijkend op de kunstmarkt
in haar voortuin, wordt daar blij van, want “er komen
ook een hoop oud-Spaarndammers. Het is altijd leuk en
altijd gezellig”.
Kunst op straat
De geestelijk vader van de kunstmarkt was de
Spaarndamse kunstschilder Leen Spierenburg (19221971), die met zijn vrouw Gerda aan de Kolk woonde.
Gerda Spierenburg-Hannenberg (1923-2005) was
eveneens kunstenares.
Na het overlijden van Leen, op 11 februari 1971 in
Haarlem, bleef Gerda nog enige tijd betrokken bij de
organisatie van de jaarlijkse kunstmarkt. Met financiële
steun van het Haarlemse VVV groeide de markt uit naar
twintig kramen en het evenement verhuisde naar de
Westkolk.
In een interview in 1972 voor het programma “Van
Gewest tot gewest” vertelde Gerda over het fenomeen
kunstmarkt, waarbij kunst gewoon op straat aan de man
wordt gebracht.

Slecht weer kan soms een enorme spelbreker zijn.
Vanwege heftige storm blies de organisatie de markt op
zaterdag 10 augustus van dit jaar af, “met pijn in het
hart”.
Maar ook in 1972 was het weer soms niet al te best.
Gerda over de zomer van 1972: “We hebben de laatste
twee weken een verschrikkelijke regen gehad en we
stonden hier toch! En we bleven staan zolang als we
konden. We hadden het gevoel met zijn allen op vakantie
te zijn, dus sta je niet voor het gewin. Als er mensen van
buiten komen en het trapje naar de Kolk afkomen dan
zijn we natuurlijk wel blij. Dan begint ons eigenlijke
werk, namelijk het verkopen van de producten aan het
publiek, maar ook het vertellen daarover. Ik vind het niet
erg om een uur lang te vertellen over hoe ik dingen maak
en ook niet dat ik daarna niets verkoop”.

Muzikanten op de kunstmarkt van 1970 v.l.n.r. Jos van
Buggenum, Paul Marselje en Hans Invernizzi. (Collectie Paul
Marselje)
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Haarlemmer Paul Marselje, sinds 1988 voorzitter van de
Stichting Kunstmarkten Spaarndam, is als zanger vanaf
het begin bij de kunstmarkt betrokken geweest. Paul:
“Dat kwam door Hans Invernizzi, die toen journalist was
voor de Haarlemse editie van dagblad De Tijd. Hij had
Gerda Spierenburg geïnterviewd en toen kwam spontaan
het idee op om naast kunst ook muziek op het programma van de kunstmarkt te zetten”.

Volgens voorzitter Marselje zijn er grote verschillen
tussen toen en nu. “In het begin hing er een soort van
pionierssfeer en was het publiek ook jonger dan nu.
Twee derde van de mensen achter de kramen kwam uit
Haarlem-Noord en Spaarndam. In de jaren 80 hadden we
een overaanbod aan grof geknoopte wandtapijten. We
vonden het wel mooi, maar er moesten niet meer dan
twee van die kramen op de markt staan. Toen we in 1988
het roer omgooiden, hebben we bepaald dat iemand maar
één of twee keer op de markt mag staan. Ook hebben we
nu op de 45 kramen, tien tot twaalf mensen uit de directe
omgeving. Anders kun je de kwaliteit niet volhouden”.
Kunstmarkt Arabier
Door de jaren heen hebben bijzondere mensen hun
stempel gedrukt op de kunstmarkt, zoals de voormalige
tuinman van Godfried Bomans, Cor Bleiswijk.
Paul: “Hij liep als ‘kunstmarkt Arabier’ over de markt.

Het bestuur van de Stichting Kunstmarkten Spaarndam rond
1990. (Knipselarchief HWS)

Tussen toen en nu
Die eerste markt van 1970 herinnert Paul zich nog goed:
“Er stonden tien kramen tussen de bomen aan de smalle
Oostkolk. De markt liep toen tot 10.00 uur ’s avonds en
na vijf uur kwam er geen hond meer. In het voormalige
Jeugdhuis van Spaarndam aan de Oostkolk woonde het
echtpaar Piet en Truus Jukes. Zij vonden die kramen
voor de deur wel gezellig. Ze kwamen aan het einde van
de middag met een grote pan soep, de Haarlemse kunstschilder Poppe Damave kwam met een paar flessen
jenever en er waren broodjes. We hebben die avond
ongelooflijk feest gevierd, zonder één bezoeker!”
Na het vertrek van Greet de Zwarte kwam Marga
Kranendonk in 1990 namens de Dorpsraad in het
Stichtingsbestuur. In die beginjaren hield zij zich bezig
met allerlei verkeerszaken. Ze zette bijvoorbeeld in de
Kerklaan tonnen neer om te voorkomen dat mensen daar
hun auto’s parkeerden. Marga: “Ik was bij de kunstmarkt
gekomen om het dorp min of meer te beschermen tegen
al die toeristen die erop af kwamen. Maar tegenwoordig
komen de mensen niet meer zoveel met de auto. De
locatie aan de Westkolk is heel bepalend voor het succes
van de markt. Als ik nu ’s morgens vroeg help met het
opbouwen van de markt en het zonnetje schijnt op de
witte kramen, dan komen er wel eens tranen in mijn
ogen. Het ziet er langs het water zo mooi uit!”
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Kunstmarkt Arabier Cor Bleiswijk, zomer 1972. (Beeldbank
NHA)

In een Arabische uitdossing en met baard. Cor woonde in
de Indische buurt in Haarlem-Noord. Hij kreeg van
iedereen eten en drinken aangeboden en hoorde bij het
gezicht van de kunstmarkt. Maar Cor zei altijd, dat hij
niet ouder wilde worden dan Godfried. Dat is ‘m gelukt,
want op een bepaald moment is hij verdronken in de
Hekslootpolder in Haarlem-Noord. Zijn dood leek op
zelfmoord. Cor was een kleurrijk figuur, op een kleurrijke markt.”
Bronnen:
1.Uitzending “Van Gewest tot gewest” 13 september 1972. (YouTube)
2. Interview met Marga Kranendonk en Paul Marselje, 11 februari
2016. (Archief HWS). Paul en Marga nemen dit jaar resp. als voorzitter
en bestuurslid afscheid van de Stichting Kunstmarkten Spaarndam

Thea de Roos-van Rooden

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

Over de Historische Werkgroep Spaarndam
De Historische Werkgroep Spaarndam (HWS) is, na de
viering van het 700-jarig bestaan van Spaarndam in
1985, in 1986 opgericht door Gerrit van den Beldt.
De HWS is een werkgroep van de ‘Stichting Spaarndam
700 jaar’, met als doel de geschiedenis van het dorp
Spaarndam levend te houden. Daartoe organiseert de
werkgroep iedere vijf jaar een historische tentoonstelling
met daaraan gekoppeld de uitgave van een boek.
Verder verzorgen wij op verzoek rondleidingen in het
Rijnlandshuis en door het dorp. Ook is het mogelijk een
korte rondvaart te maken.
Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de
kennis over de geschiedenis van Spaarndam en
omgeving, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt
rekenen op een discrete behandeling conform de
privacywet. Meer informatie:
historischewerkgroepspaarndam.nl, of stuur een mail
naar: historischewerkgroep@gmail.com.

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 email.
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de
Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot 11.30
uur. Kom gerust eens langs.

2019 - 50 e Editie Kunstmarkt

19

Missie en Visie Dijk van een Dorp
Inleiding
Spaarndam is een klein dorp in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem en wordt omringd
door water en dijken. Spaarndam heeft ongeveer 4000 inwoners, waarvan zo’n 800 ouderen. Een
deel van de Spaarndammers is erg actief, ondernemend en organiseert veel, terwijl een ander deel
eenzaam is of niet in staat om deel te nemen. Dit zou je van een dorp als Spaarndam wellicht niet
verwachten.
Missie
Onze missie is om van Spaarndam een dijk van een dorp te maken!
Dijk van een Dorp is er voor alle Spaarndammers, jong en oud, Oost en West.
Visie
Dijk van een Dorp wil Spaarndammers met elkaar verbinden, zodat elke inwoner
de mogelijkheid heeft om sociaal, actief, gezond, creatief en bewust mee te doen.
Dijk van een Dorp doet dit aan de hand van 4 thema’s:
• Met Elkaar
• Leefstijl en Gezondheid
• Sport en Beweging
• Cultuur en Historie
Strategie
• Dijk van een Dorp sluit zoveel mogelijk bij aan bij de vele activiteiten die al zijn. De stichting onderneemt alleen
nieuwe activiteiten als er ervaren lacunes zijn.
• Dijk van een Dorp geeft bekendheid aan de activiteiten die er zijn.
• Dijk van een Dorp organiseert 2x per jaar een evenement. In de herfst rondom één van de 4 thema’s, in het voorjaar
ligt de nadruk op de informatiemarkt om bestaande of nieuwe activiteiten onder de aandacht te brengen.
• In de toekomst wil Dijk van een Dorp werken met een lichtkrant op een centrale plek in het dorp waarop precies te
zien is wat waar gebeurt.
• Door middel van vrijwilligers maken we het mogelijk voor iedereen om mee te doen.
• Dijk van een Dorp wil een elektrisch vervoermiddel aanschaffen om minder mobiele inwoners te helpen ergens te
komen.
Bouwstenen
• Dijk van een Dorp is een stichting met 7 enthousiaste bestuursleden die vol ideeën zitten. Het bestuur bestaat uit lokale
ondernemers en zorgverleners.
• De stichting voert zijn activiteiten uit met behulp van subsidies. De grootste besteding gaat naar het bevorderen van de
bekendheid van Dijk van een Dorp. De stichting geeft overzicht over de activiteiten, over het 2-jaarlijkse evenement en
heeft een herkenbaar logo.
• Stichting Dijk van een Dorp doet dit door middel van een website, facebook pagina, posters en flyers huis aan huis.
Tijdens de evenementen zijn er tenten met het eigen logo.
• Voor het opzetten van een goede vrijwilligersorganisatie zoekt de stichting samenwerking met de gemeente
Haarlemmermeer.
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Stem op de Dijk Express
Goed nieuws: ons project vanuit Dijk van een Dorp is door het ANWB fonds genomineerd!
Stichting Dijk Van Een Dorp heeft zich ten doel gesteld alle Spaarndammers in
beweging te krijgen in de ruimste zin van het woord. De kern van het bestuur van de
stichting wordt gevormd door zorgverleners uit het dorp. Zij kennen als geen ander
de problematiek als mensen door ziekte of ouderdom minder mobiel worden of door
eenzaamheid geïsoleerd raken. Kleinschalig vervoer ter aanvulling op OV en
doelgroepenvervoer is in Spaarndam niet beschikbaar. Het kleinschalig vervoer op
elk gewenst moment van de dag voor met name ouderen/mensen die minder mobiel zijn zou een zeer
welkome aanvulling zijn. Met de inzet van de E-Shuttle kunnen we de horizon van deze mensen weer
verbreden. Nu nog zoveel mogelijk stemmen!
Tot en met 30 september kan er gestemd worden via www.anwb.nl/stem.
Selecteer Spaarndam en breng uw stem uit.
Winnen we, dan ontvangen we 10.000 euro van het ANWB fonds om de Dijk Express mogelijk te
maken!

21

Zonnebloem Afdeling Spaarndam
21 mei 2019. Met enige vertraging (de
buschauffeur was verdwaald) vertrokken
wij met een groep van 43 personen naar
het Friendship Sports Centre in
Amsterdam-Noord. In de bus kon
iedereen een beetje bijkomen van de
koude wind die vandaag door het land raasde. We
werden verwelkomd met een heerlijk kopje koffie/thee.
Vervolgens gingen we in groepjes zwemmen, zittend
volleyballen of zittend jeu de boulen. Dit zorgde voor
grote hilariteit, maar het blijkt dat door deze
gezamenlijke inspanning en het plezier men tot meer in
staat is dan men dacht. En dan de lunch: we werden
getrakteerd op heerlijke gerechten, variërend van soep,
pannenkoeken, patat, allerhande broodjes en tosti’s en
superlekkere toetjes. En als afsluiting: het mooie
ontroerende verhaal van Dennis Gebbink, de
initiatiefnemer en oprichter van Only Friends en het
Friendship Sports Centre met aansluitend een prachtige
film over het ontstaan van dit sportcentrum voor mensen
met een beperking. Op de terugweg werd nog volop
nagepraat over deze mooie dag, voor ons mogelijk
gemaakt door de Riki Stichting, waarvoor veel dank!
12 juni 2019. Vandaag werden we getrakteerd op een
uitje naar Artis! We gingen met 20 deelnemers en 2
begeleiders, Anita en Marion, met de bus richting Artis.
Alles stipt op tijd en een geweldige chauffeur. Bij
aankomst op het parkeerterrein bij Artis staat een auto
van Vegro met 18 rolstoelen klaar om ons te vervoeren.
Anita belt ff en er komen 20 medewerkers van Citi Bank
Amsterdam in een T-shirt met hun logo. Zij stellen zich
voor en gaan willekeurig iemand begeleiden, echt
klasse… Op naar de koffie met appeltaart, voor de
liefhebbers met slagroom! Dat waren er best veel, hoezo
ben aan het lijnen, vandaag ff niet … Ja en daarna barstte
de regen los helaas, het kwam met bakken uit de hemel
maar aan alles was gedacht, poncho’s, paraplu’s, noem
het maar op, dat hadden Anita en Marion goed geregeld.
Het mocht de pret niet drukken, zoveel mogelijk
binnenlocaties gezocht, eindconclusie?

Een super leuk uitje, iedereen in een vrolijke stemming
huiswaarts, dankzij de Citi Bank Amsterdam met
fantastische medewerkers met voor iedereen een
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luisterend oor. Niet te vergeten onze eigen Zonnebloem
afd. Spaarndam. Namens alle deelnemers mag ik zeggen:
hartelijk dank, voor beide organisaties een “Dikke
Pluim”. Groet van Ria
Rolstoelfietsen. Op initiatief van ons bestuurslid Joke
Laanbroek en In samenwerking met het Rode Kruis in
Haarlem is het mogelijk dat gasten van de Zonnebloem
Spaarndam eens een fietstocht mogen maken met de
rolstoelfiets.
19 juni was het dan zover. Dhr. en mevr. Molenaar
gingen als eerste een fietstocht maken. Van het Rode
Kruis richting de Ruïne van Brederode, de duinen in
richting IJmuiden en langs het Landgoed Duin en
Kruidberg. Een lekker kopje koffie/thee onderweg. Het
was genieten.
17 juli waren de heren Prent en Kroon aan de beurt.
Prachtig weer. De medevrijwilliger die meefietste is
toevallig een kaartmaatje van dhr. Prent, dus zij gingen
gezellig met elkaar fietsen en ikzelf met dhr. Kroon. We
hebben een heel stuk door de duinen gefietst waar we
nog Hooglanders zijn tegengekomen. Daarna naar het
Kopje van de Haven voor een pauze met uitzicht op het
strand. Het was wederom zeer geslaagd.
5 augustus op stap met mevr. Lenssen en mevr.
Pannekoek naar Parnassia, inclusief een terrasje. Ze
hebben genoten!!

27 juni 2019. We hebben vandaag een mooie boottocht
gehad, met prachtig weer ingestapt aan de Westkolk in
Spaarndam. Toen iedereen een plekje gevonden had,
werden we verwend met koffie en een erg lekker
gebakje. We zijn o.a. onder de Schoterbrug en de
Verfrolbrug doorgevaren. De schipper wilde van alles
vertellen maar de microfoon deed het niet. Gelukkig voor
de man kwam hij toch niet boven het gekakel uit. Na een
uur gevaren te hebben, werd er aangemeerd voor de
lunch: pompoensoep en heerlijke broodjes. Daarna
richting Heemstede tot de oude Mariastichting waar het
nu vol staat met nieuwe huizen. We hebben onderweg
veel mooie oude huizen en gebouwen gezien zoals het
Teyler Museum, het oudste museum van Europa. Na een
voorspoedige reis zonder problemen in het Spaarne
aangemeerd en iedereen tevreden naar huis. Onze
hartelijke dank namens alle gasten voor deze fijne dag
die uitstekend verzorgd was. En ook dank aan de

kapitein en het personeel van de boot Smidtje Canal
Cruises namens Plonie en Wim v.d. Velde.
27 juni 2019. Vandaag was het opvallend stil in
Spaarndam… Oorzaak? Er was door de Zonnebloem een
rondvaart vanaf de Kolk Spaarndam naar/door Haarlem
gepland voor onze senioren. Dat heeft de organisatie
geweten. Het leek wel Koningsdag, zo’n drukte van
jewelste was het. Iedereen was keurig op tijd aanwezig
dankzij de chauffeurs. De prachtige boot van Rondvaart
bedrijf Smidtje mét DT was al in aantocht. Het feest kon
beginnen, maaaarrr nu nog allemaal instappen, dat was
voor de leiding een hele klus, met maar liefst 70
deelnemers! Alles liep perfect, en eenmaal binnen
werden we onthaald op heerlijke koffie/thee met
petitfour. De dag kon niet stuk vanwege het prachtige
weer! De kapitein nam het roer en voer ons via het
Spaarne naar Haarlem waar we aanmeerden tegenover de
Waag. Daar werden we verrast met een heerlijke lunch.
Daarna zijn we nog verder gevaren naar Oud Schalkwijk,
omgedraaid en de terugtocht ondernomen. Bijzonder om
Haarlem te zien vanuit een Rondvaartboot, dat deelden
velen met mij! Voldaan door deze prachtige dag werden
we weer aan wal geholpen en ging iedereen huiswaarts.
Ik spreek voor mijn gevoel namens alle deelnemers: Het
was weer een TOPDAG!! Iedereen die zich als
vrijwilliger heeft ingezet, hartelijk DANK, toppers!
(geschreven door Ria Molenaar).

Mevrouw wist hier alles van te vertellen omdat zij
vroeger op dezelfde manier heeft gewerkt op de
boerderij. Na de lunch nog het hele park en alle dieren
bekeken, de zon scheen, dus het was goed toeven. Op de
terugreis kwamen we langs een stalletje met allerlei
zonnebloemen. Mevrouw koos voor kleine
zonnebloemen als herinnering aan een fantastisch dagje
uit (geschreven door Ancilla Köhler).
Mijn moeder Elly Dekker had als wens: een concert
bijwonen van André Rieu. Het alternatief een concert
van Rieu via het bioscoopdoek was geweldig. We zaten
1e rij, dus konden het goed beleven en vooral de muziek
was voor mijn moeder goed te horen. Onder het genot
van popcorn, Men M’s en een lekkere cappuccino
hebben we een geweldige middag samen beleefd. Zoals
mijn moeder zegt: fantastisch! En na deze leuke middag
hebben we samen een saté bij Villa Westend gegeten.
Mijn moeder heeft een hele leuke middag beleefd. Ze zat
te genieten van de muziek. Dank u wel. Elly en Sandra
Dekker.
Komende tijd gaan nog meer zomerhartenwensen in
vervulling en, als iedereen weer terug is van een
welverdiende vakantie, gaan we onze najaarsactiviteiten
starten. U hoort van ons!

Zomerhartenwensen
1 augustus Wens van mevr.
Zandvliet: Park Blankendael
bij Tuitjenhorn. Gelukkig
was het niet zo warm en
weinig regen voorspeld.
Rond 10 uur haalde ik
mevrouw op en rechtstreeks
naar het Park. Koffie met
gebak gingen we doen en
het geluk was dat, toen we
daar zaten, het flink begon
te regenen. Wij zaten droog.
Er was ook een museum en
dat konden we toen mooi
bekijken. De gids zette een
film op over de veehouderij
van vroeger.

23

Brandweeractiviteit van 1 juni t/m 31 augustus

Nr.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Datum
5-6-2019
6-6-2019
6-6-2019
6-6-2019
8-6-2019
8-6-2019
11-6-2019
15-6-2019
19-6-2019
26-6-2019
11-7-2019
28-7-2019
30-7-2019
3-8-2019
4-8-2019
10-8-2019
10-8-2019

Tijd
20:06
00:13
00:36
01:04
16:14
17:39
19:02
21:28
18:48
20:27
20:14
10:18
20:21
04:45
06:59
18:16
20:35

Plaats
Spaarndam
Haarlem
Bloemendaal
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Haarlem
Haarlemmerliede
Velserbroek
Spaarndam
Spaarndam
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Haarlem

Melding
Dier te water
Wateroverlast
Wateroverlast
Wateroverlast
Stormschade
Stormschade
CO-melder
Brand woning
Dier te water
Brandmelding OMS
Buitenbrand
Dier te water
Dier te water
Brandmelding OMS
Dier te water
Stormschade
Stormschade

40

13-8-2019

17:36

Spaarndam

Stormschade

41

25-8-2019

16:57

Spaarndam

Dier te water

42

26-8-2019

07:02

Spaarndam

Containerbrand

Help ons uit de brand!
Brandweer Spaarndam zoekt jou. Jij als
Spaarndammer met hart voor ons mooie dorp
en omgeving bent van groot belang voor onze
organisatie.
Om nu maar ook in de toekomst de brandweer op
ons dorp te kunnen behouden hebben wij nieuwe
mensen nodig die bij de brandweer willen. Wij
zoeken daarvoor mensen die in Spaarndam wonen.
Kom eens langs op onze oefenavond om te horen
en te zien wat het voor jou betekent als je bij de
brandweer komt.
Elke donderdagavond zijn wij vanaf 19.00 uur
aanwezig en om 19.30 start onze oefening. De
koffie/thee staat voor jou klaar. Je kunt ook bellen
met de ploegchef Maarten Derkzen van Angeren
via 06 319 44 124.
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Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van
Spaarndam, kijk dan op onze website
www.brandweer-spaarndam.nl of facebook
www.facebook.com/brandweerspaarndam.

