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Dorpsorgaan 
Blad van de Dorpsraad Spaarndam 

 

 
Voorwoord 
 

Beste dorpsgenoten,  
 
Een bijzondere editie van het Dorpsorgaan ligt in 
uw hand. En wel om meerdere redenen. Dit is 
de 250e keer dat het blad uitkomt en dat dat 
bijzonder is, is ook beide burgemeesters niet 
ontgaan. Zij feliciteren Spaarndam met dit 
heuglijke feit. Zie pagina 17 en 18.  
Speciaal voor deze 250e editie hebben we flink 
uitgepakt, met onder meer twee kronieken, en 
ook de cover is wat herzien om het echt 
Spaarndam te maken – dat ziet u terug in de 
titel. Tekenaar Eric Coolen heeft ons dorp 
prachtig getekend, en dit mochten we gebruiken 
voor deze editie. En als klap op de vuurpijl is het 
geheel in kleur gedrukt. 
 
Bovendien is dit de eerste editie van de nieuwe 
redactie van het Dorpsorgaan, waarbij we 
natuurlijk graag de kwaliteit nastreven van de 
vorige redactie. De Dorpsraad is ook bijna 
geheel vernieuwd, en laat nu voor het eerst van 
zich horen.  
In april 1967 werd het eerste Dorpsorgaan 
uitgebracht (meer hierover in het stuk van de 
Historische Werkgroep Spaarndam), en deze is 
door vele vrijwilligers door de jaren heen 
gemaakt. Wij danken hen allen hartelijk.  
 
Inmiddels zijn we ook in Spaarndam aan het 
wennen aan de nieuwe realiteit van de 
anderhalve-metersamenleving. Corona heeft 
mooie, nieuwe initiatieven in de hand gewerkt. 
Die geven we uiteraard graag een podium. 
 
We wensen u veel leesplezier en horen graag uw 
feedback.  

De Redactie 
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl 

 
 
 
En dan hebben we het c-woord nog niet eens 
genoemd. Ten tijde van de vorige editie in maart leek 
corona nog ver weg, inmiddels zijn we ook in 
Spaarndam druk aan het wennen aan de nieuwe 
realiteit van de anderhalve-metersamenleving. Je 
kunt in dit nummer lezen hoe Spaarndammers hier 
mee omgaan, welke initiatieven er zijn en meer 
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Van de Dorpsraad 
 

  

Even voorstellen 
Dit is het eerste Dorpsorgaan van de nieuwe 
Dorpsraad. We vergaderen online, dus zoals je ons 
hieronder ziet, zo zien we elkaar ook. In dit stuk delen 
we onze ervaringen en de laatste stand van zaken van 
de werkgroepen van de Dorpsraad. Met de klok mee: 
Jacques Hendriks, Monique van der Valk, Coen de 
Graaf, Theo van Heese, Peter Mastenbroek, Paul 
Boom en Ruut van Schie. Mark Hofmans zit niet in de 
Dorpsraad, maar helpt ons wel mee. 
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Van de Dorpsraad 
 

De samenstelling van de Dorpsraad: 

 
  

Functie Naam 

Voorzitter/ Secretaris Jacques Hendriks 

Vice-voorzitter Ruut van Schie 

Penningmeester Paul Boom 

Werkgroepen Portefeuillehouder 

Verkeer 
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap 
Jeugd en ouderen 
Communicatie 

Theo van Heese 
Peter Mastenbroek 
Monique van der Valk – Albrecht 
Coen de Graaf 

E-mail:  
info@dorpsraadspaarndam.nl 

Website:  
www.dorpsraadspaarndam.nl 

Hopelijk kunnen we op korte termijn onze eerste 
openbare vergadering organiseren. Ik zal op dat 
moment graag de diverse ontwikkelingen op dossiers 
persoonlijk nader toelichten. Daar is ook weer kans 
tot het stellen van inhoudelijke vragen en het 
aanvullen met visies en standpunten. Samen komen 
we dan ongetwijfeld tot nog betere besluitvorming 
om de belangen van Spaardam verder vorm te geven. 
Tot snel, 
 
Jacques Hendriks 

Ruimtelijke ordening 
en Recreatieschap 
Op het gebied van RO (Ruimtelijke Ordening) en 
recreatie zijn er vele zaken die nu spelen in en om 
ons dorp. 

Visie Noordzeegebied 
Gaat de Amsterdamse haven op termijn onze groene 
zone ondermijnen? 
De Houtrakpolder is al jarenlang bij vele partijen 
onderwerp voor mogelijke uitbreiding van het 
Westelijk Havengebied van Amsterdam. Het is zelfs 
een zo zwaarwegend en bedreigend onderwerp voor 
onze gemeenschap dat bij de fusie van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 
Haarlemmermeer er een afzonderlijke paragraaf aan 
gewijd is binnen de fusie overeenkomst. De nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer neemt de visie van H&S 
op dit punt onverminderd over; Geen uitbreiding van 
het Westelijk havengebied in de Houtrakpolder! Met 
onze eigense burgemeester Marianne Schuurmans 
aan het roer bij het Noordzeekanaalgebied mogen 
we er van uitgaan dat de plannen voor uitbreiding in 
de (noordelijke) Houtrakpolder dus snel van tafel 
zullen gaan. We zullen in ieder geval goed dit dossier 
gaan volgen. 

Van de Dorpsraad  
Sinds afgelopen 30 januari ben ik toegetreden tot het 
bestuur van de Dorpsraad Spaarndam. Ervaren en 
betrouwbare bestuurders namen op dit moment 
afscheid. Daarmee nam de kennis en ervaring binnen 
het bestuur af en namen de werkzaamheden per 
bestuurder toe. Het was dan ook direct noodzakelijk 
om de lege plekken opnieuw te vullen. Dit was 
daarmee de eerste prioriteit van het nieuwe bestuur. 
We zijn erg blij met de toetreding van de vier 
aanvullende bestuursleden die eerder ook al blijk 
gaven zeer betrokken te zijn met het dorp vanwege 
hun deelname in Spaarndam=1. Hiermee is de 
Dorpsraad Spaarndam verzekerd van een brede 
vertegenwoordiging vanuit het hele dorp met 
mensen die grote dossierkennis bezitten, goede 
relaties onderhouden binnen het dorp en deze 
opbouwen met bestuurders en ambtenaren binnen 
de beiden gemeenten, het recreatieschap en andere 
belangengroepen. 
Inhoudelijk staan op dit moment met name dossiers 
binnen Ruimtelijke Ordening en Verkeer hoog op de 
agenda; Watervilla's SpaarneBuiten, verkeer 
Spaarndammerdijk/IJdijk (ivm het coronavirus) en de 
Hoge Dijk. Maar ook de uitvoering van deze 250e 
editie van het Dorpsorgaan heeft veel aandacht en 
tijd gekost. Daarnaast is het nieuw opgestarte dossier 
Houtrakpolder door de uitbreiding van Amsterdam 
en de veranderingen binnen het Westelijk 
Havengebied van het allerhoogste belang voor de 
toekomst van Spaarndam! 
 
Ik zie het ook als onze taak om de Dorpsraad 
Spaarndam en het Dorpsorgaan verder te 
vernieuwen, zodat deze beter binnen de huidige tijd 
passen. Het voornaamste doel hierbij is dat het dorp 
zich goed vertegenwoordigd ziet en op eenvoudige 
wijze kan deelnemen binnen besluitvorming. De 
werkgroepen zijn hiervoor de aangewezen weg, maar 
ook een mailtje naar info@dorpsraadspaarndam.nl 
kan vaak al soelaas bieden.  
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Van de Dorpsraad 
 

 

 

 

  

Landsschapsheuvel SpaarneBuiten 
Ondanks dat er een casemanager op het project zit 
gebeurt er in concrete zin nog weinig. Omwonenden 
hebben zich verleden jaar November al kunnen 
uitspreken over hoe men de heuvel het liefst zag qua 
faciliteiten (recreatie en voorzieningen voor 
kinderen) en rondgang (looppad). Helaas is er door 
de Gemeente minder haast gemaakt met de 
ontwikkeling van deze heuvel dan het neerzetten van 
kunst in de wijk. Het beheer van de heuvel is wel al in 
handen van 3e partij. Nu de wijk bijna voltooid is zien 
wij graag wat meer actie hier.  
 
Ook hier hebben wij de angst dat veel bij dure 
plannen en ontwerpen blijft zonder concrete actie. 
De Gemeente wijst op het feit dat een deel van de 
kade/omheining (ijzer) van het eiland niet sterk 
genoeg zou zijn als mede oorzaak voor vertraging. 
Men is bang dat de heuvel dan zou kunnen 
verschuiven. We hopen dat onderzoek uit gaat wijzen 
dat de kustlijn sterk genoeg is om de heuvel op haar 
plaats te houden en de ontwikkeling eindelijk kan 
plaatsvinden. 

Waternomaden SpaarneBuiten 
Ondanks geplaatste bordjes “Verboden te meren” 
blijft de plek op de hoek van de landschapsheuvel 
waternomaden aantrekken. Er liggen nu 2 grote 
boten en een waterbetonbak. Afgezien dat afmeren 
daar niet is toegestaan blijft men vooralsnog gewoon 
liggen.  

Een enkel incident heeft zich al voorgedaan waarbij 
o.a. politie, handhavers en ook de brandweer 
aanwezig moest zijn. Er is op die plek ook geen 
riolering, dus we zijn niet verheugd over deze 
spontane aanwas. Ook omwonenden willen dat hier 
een eind aan komt. Reden te meer om zo snel 
mogelijk de landschapsheuvel verder te ontwikkelen 
en toegankelijk te maken zodat verdere verloedering 
kan worden vermeden.  

De Rietpol 
De eerste plannen van de ontwikkelaar zijn door de 
Gemeente Haarlem afgewezen, omdat die niet goed 
pasten qua design bij het monumentale hart van ons 
Dorp. Het afgewezen plan omvatte 8 tot 12 
vrijstaande woningen, deels rietgedekt, met eigen 
parkeerplaats en rondom veel aanlegsteigers. Door 
de corona is de ontwikkeling van een volgend 
ontwerp nu vertraagd. Omwonenden zijn op de 
hoogte gesteld van het eerdere plan, maar hadden 
niet het gevoel dat hun bedenkingen serieus waren 
genomen. In een enkel geval was zelfs een genoemd 
bezwaar in de notulen van de ontwikkelende partij 
verwoord als support.  
 

Rietpol, foto Janou Zoet 

Kortom dit zullen wij ook kritisch moeten blijven 
volgen als er weer een vernieuwd plan komt zeker 
gezien de gezichtsbepalende locatie. 

Fort Benoorden Spaarndam 
In het recreatieschap is meer support gekomen voor 
het plan van Ziegel Ziegelaar (Beheerder van Fort 
Benoorden Spaarndam). Of dit de plannen versnelt, is 
de vraag. Veel geld is al opgegaan aan het maken van 
plannen en er is weinig gerealiseerd tot nu toe, 
afgezien van het stoppen van het lekkende dak. Na 
corona tijd en als wij weer eindelijk bij elkaar kunnen 
komen in 1 ruimte, zal Ziegel de plannen graag 
persoonlijk komen toelichten. Tot nu toe omvat het 
plan een selfsupporting exploitatie (behoud van het 
fort) na de realisatie van accommodaties (25 a 30 
stuks) op het terrein waar nu de plofhuisjes (42 stuks) 
staan. In het fort zal geen grootschalige 
modernisering plaatsvinden conform dit plan. Men 
denkt aan een koffie- en theeruimte, en een klein 
museum. Nadruk ligt afgezien van behoud van het 
fort (geen restauratie) op de unieke en mooie 
omringende natuur. 
Wat voor soort huisjes er op het voormalig 
defensieterrein moeten komen is nog de vraag. Dit 
zou commerciële verhuur kunnen zijn voor 
recreanten, of voor lokale huurders. Sociale 
woningbouw zou een andere optie kunnen zijn met 
kleine units voor alleenstaanden en ouderen. 
Ontsluiting zou moeten plaatsvinden vanuit de 
Gemeente Velsen die ook zeggenschap heeft over 
het voormalig defensieterrein. 
 
Vooralsnog lijkt het plan weinig impact te hebben op 
verkeersstromen in ons dorp, gezien de 
kleinschaligheid. Het gaat zeker geen Landal plan 2 
worden met de huidige opzet, maar wij blijven dit 
wel kritisch volgen. Positief is wel dat als het ooit 
wordt uitgevoerd het gebied toegankelijk wordt om 
er te lopen en te recreëren, wat zou kunnen 
resulteren in toegevoegde waarde voor ons dorp. 

Ice Planet & Wheelerplanet 
De plannen hier ontwikkelen zich in een traag tempo. 
Aan het plan zijn onder andere Tadema bedrijven, 
LBP Sight (ontwerp), de eigenaren van Wheelerplanet 
en het recreatieschap verbonden, en op de 
achtergrond ook Staatbosbeheer. Op 10 maart is er 
een presentatie op locatie geweest van de sponsoren 
waarin het ontwerp en de plannen zijn besproken.  
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Van de Dorpsraad 
 

 

  
Er komen vele functies die te maken hebben met de 
wielersport (fietswinkel, fysio, fietsverhuur, etc). Ook 
is grootschalige accommodatie nog steeds onderdeel 
van het plan, te weten 1 hotel met 25 kamers, 2 
gebouwen met 24 kamers per gebouw en 17 
groepswoningen met max. 12 personen per verblijf.  
De eerste ontwerpen van de gebouwen gaan uit van 
bouw met veel hout om mooi in het landschap te 
passen bij Zijkanaal C. Voor een aan te leggen 
schaatsbaan moet de temperatuur enkele weken 
gemiddeld onder de 4 graden Celsius zijn. Afgelopen 
winter zou schaatsen dus niet mogelijk zijn geweest. 
Investering in de Schaatsbaan zou rond de 6+ miljoen 
zijn. Omdat gebruik hiervan onduidelijk is in een 
steeds warmer klimaat en gezien de hoge initiële 
investeringen plus jaarlijkse opslag achten wij de kans 
op realisatie hiervan zeer klein, of zo niet nihil. 
Iceplanet lijkt dus steeds meer uit te groeien richting 
een professionelere opzet van het huidige 
Wheelerplanet.  
 
Op grond van een verkeersonderzoek door de 
sponsoren en beoordeling hiervan door de Gemeente 
Haarlemmermeer lijkt het qua aantallen extra 
verkeersbewegingen op de dijk mee te vallen. We 
zullen dit echter kritisch blijven volgen, maar als het 
uitmondt in een plan voor alleen de wielersport zal 
de impact mogelijk gering zijn.  
Er zitten ook positieve aspecten aan het plan, zoals 
de aanrijroute over de N202 / Westpoortweg. 
Mogelijke werkgelegenheid, tegengaan verloedering 
van het huidige bos (dealers en “man- zoekt -man” 
scene) en een mooie sportvoorziening dicht bij ons 
dorp.  
Door de Dorpsraad zijn kritische vragen gesteld 
omtrent de drukte op de dijk als het plan tot 
uitvoering komt. Ook hebben wij nog kanttekeningen 
met betrekking tot de grootschalige accommodatie 
en de impact hiervan op ons dorp. 
 

De kades bij de Kolk 
De huidige kades bij de Kolk zijn aan vervanging toe. 
Er zitten al lekken in de huidige beschutting 
waardoor er veel zand/aarde de kolk inloopt, wat 
verzakking geeft aan de omringende huizen 
(scheuren), en de kade zelf. Het waterniveau zelf 
moet ook stabiel blijven om verdere verzakkingen 
tegen te gaan. Om die reden mogen auto’s niet meer 
parkeren aan de rand van de West Kolk en zijn daar 
bloembakken geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kortom, voor de restauratie cq reconstructie van de 
Kolk is het 1 minuut over twaalf gezien de huidige 
verzakkingen. Omwonenden zijn op de hoogte en 
worden gehoord door Rijnland, die de kades beheert. 
Aangezien dit het hart van ons dorp betreft, volgen 
wij de ontwikkelingen hier zo goed mogelijk. Er zijn 
wat discussies rond de mooie bomen aan de Oostkolk 
die mogelijke schade kunnen ondervinden bij 
verbouw van de kades/beschutting. Gemeente 
Haarlem wil de bomen graag behouden, maar of ze 
allemaal gezien de levensduur behouden kunnen 
worden is de vraag. Een aantal bomen zouden al te 
slecht zijn, en hebben mogelijk nog maar een 
levensduur van 5 jaar. De huidige bomen zijn er 
neergezet bij de vorige restauratie, ongeveer een 
eeuw geleden. Doordat de bomen niet kunnen 
wortelen in water is de groei van de wortels naar 
beneden toe beperkt. Doordat de wortels dus 
zijwaarts groeien geeft dit ook weer druk op de kade 
en is restauratie lastiger uit te voeren. Het liefst zien 
we de huidige bomen blijven staan, en de huidige 
kade hernieuwd, maar of dit reëel is qua 
duurzaamheid en economie is nog de vraag. Indien 
het niet te vermijden valt ivm ouderdom en 
veiligheid (omvallen) dat enkele bomen moeten 
verdwijnen, zullen zo groot mogelijke exemplaren ter 
vervanging worden neergezet. Hopelijk komt het niet 
zo ver, maar ook bij behoud blijft het mogelijk dat er 
enkele bomen afsterven door de werkzaamheden. 
Experts uit Amsterdam zullen hier ook advies gaan 
geven gezien de ruime ervaring die ze in onze 
hoofdstad hebben met bomen en kades. 
 
Peter Mastenbroek 

De Kolk, foto Janou Zoet 

Ponderslaan, foto Janou Zoet 
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Van de Dorpsraad 
 

 

 

  

Communicatie 
Hoera, de vlag kan uit! Het waren roerige tijden voor 
de Dorpsraad. Met het wisselen van de wacht bij de 
Dorpsraad had ook de redactie van het Dorpsorgaan 
het stokje doorgegeven. Omdat het Dorpsorgaan het 
belangrijkste communicatiemiddel is van de 
Dorpsraad en een belangrijke functie vervult in 
Spaarndam, vond ik het belangrijk om hier de volle 
aandacht aan te geven. Het resultaat heeft u hier in 
handen. Jacques Hendriks heeft veel van de 
bijzondere artikelen bij elkaar verzameld door de 
hulp van onze dorpsgenoten in te schakelen. Esther 
Velthuijsen heeft als oudredacteur meegekeken. Ik 
heb de eindredactie en de vormgeving verzorgd. Al 
met al een mooi project om te doen, zeker omdat de 
250e editie wel bijzonder moest worden. Ik denk dat 
dit gelukt is, hopelijk vindt u dat ook. 
 
Als jullie na het lezen van deze editie interesse 
hebben gekregen om ook bij te dragen aan het 
Dorpsorgaan, door het schrijven van stukken, of door 
het helpen met samenstellen of de vormgeving, dan 
zijn jullie van harte welkom. We willen de website 
ook graag vaker vernieuwen, hulp daarbij is ook zeer 
welkom. 
 
Aanmelden kan via:  
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl 
 
Coen de Graaf 

Verkeer 
De werkgroep verkeer bestaat op dit moment (medio 
juni) uit de volgende Spaarndammers: 
Martijn Holt, Otto Wiegand, Jan van Lieshout, Edwin 
Gorter en Theo van Heese. 
 
Waar heeft de werkgroep zich de afgelopen tijd mee 
bezig gehouden? 

Onderhoud Kerklaan en het parkeerterrein. 
Over de geplande werkzaamheden aan de Kolksluis 
treft u elders in deze editie al informatie aan van het 
Hoogheemraadschap Rijnland. Omdat realisatie van 
het parkeerterrein aan de Kerklaan zeer 
waarschijnlijk dit jaar niet meer gaat lukken (o.a. 
vanwege de doorlooptijd van de wijziging in het 
bestemmingsplan), hebben wij bij zowel Rijnland als 
de gemeente Haarlem aangedrongen op het 
inrichten van een tijdelijk nood-parkeerterrein aan de 
Kerklaan. 
Dit omdat wij zonder noodvoorziening voorzien dat 
de parkeerproblemen op de Westkolk zullen 
toenemen, direct bij aanvang van de 
herstelwerkzaamheden aan de Kolksluis, mede door 
de noodzakelijke afzettingen t.b.v. de 
werkzaamheden. 
Over het moment van start met het onderhoud aan 
de Kerklaan, is ons nog geen datum bekend. Wel zal 
deze zomer nog onderzoek plaatsvinden naar de 
bodem onder en naast het wegdek.  

Renovatie Spaarndammerdijk, van 
Zijkanaal-C weg tot Houtrakkerweg. 
(vanaf Houtrakkerweg tot Batterijweg blijft fietspad) 
Het ziet er naar uit dat de weg in zijn huidige vorm en 
functie blijft bestaan. Er komen wel een aantal 
passeerstroken bij en er wordt gedacht aan 
fietsstroken aan beide zijden van de weg. De weg 
wordt niet verbreed. De Historisch werkgroep 
Spaarndam en de Dorpsvereniging Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude zijn al akkoord met de globale 
plannen. 
Het lijkt erop dat de financiële dekking voor de 
enorme kosten van dit project is gevonden (o.a. door 
een deel van de opbrengst van de Eneco-aandelen 
van de voormalige gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude). De aanpak gaat in 2021 plaatsvinden. 
Eind juni hebben wij weer overleg met het beheer- 
en managementteam van Haarlemmermeer-noord, 
waarbij we vooral benieuwd zijn naar de planning en 
verdere inhoudelijke details. 
 

Foto: Janou Zoet 
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Van de Dorpsraad 
 

 

 

 

 

Trottoir Lageweg tot en met ingang 
SpaarneBuiten. 
Nu de basiswerkzaamheden bij de ingang van AH 
voor de nutsvoorzieningen t.b.v. de nog te bebouwen 
kavels aan de oostzijde van het voormalige 
Poldermanterrein gereed lijken, willen wij tijdens het 
overleg eind juni met het beheer- en 
managementteam (zie hiervoor) ook concrete 
afspraken maken over plan en spoedige uitvoering 
daarvan. 
 
Verder staan de volgende onderwerpen nog op de 
agenda, maar is inhoudelijk nog geen nieuws over te 
melden. 

• Inrichting 30 km zone binnen de gehele 
bebouwde kom. 

• Inrichting parkeervakken voor woonboot-
bewoners Zijkanaal-C, en aanpassen 
fietspad. 

• Werkzaamheden Lageweg tot Lage Dijk, na 
afronden Spaarne Buiten. 

• Inrichting westelijke entree van het dorp en 
raakvlakken met gemeente Velsen. 

 
Theo van Heese 
 
 

Perkjes bij entree Spaarndam 

Entree van het Dorp 
Komend over de Slaperdijkweg vanuit Haarlem word 
je bij de T-kruising Nieuwe Rijweg en Visserseinde 
verwelkomd door een paar prachtig bloeiend perkjes 
langs de weg. Dat is geen initiatief van de gemeente, 
maar van onze dorpsgenoten (o.a. Ien Oud en 
Simone Jay) die daar wonen. Ze zorgen er ook nog 
voor dat de perkjes steeds mooi gevuld zijn en er 
altijd piekfijn verzorgd uitzien.  
 

Over de rest van de entree valt helaas minder 
positiefs te zeggen. Een telecomkast, gas-
regelkasten, overbodige bebording, een oud roestig 
stuk hek, onkruid/vuil en dan straks ook nog een 
flitspaal vlak bij je huis? Hugo Stevens kaartte e.e.a. 
aan bij de gemeente Haarlem. Nu is het altijd lastig 
om bij gemeenten de juiste persoon te vinden, die 
zich voor deze zaken verantwoordelijk voelt en er ook 
daadwerkelijk aan kan en wil werken. Hugo heeft in 
elk geval een aanspreekpunt gevonden. Wensen zijn 
o.a. roestig hekwerk verwijderen en dan weglaten of 
een lager nieuw hekwerkje plaatsen, en de 
overbodige bebording verwijderen bij de ingang van 
de Redoute.  

De flitspaal voor vrachtverkeer kan ook vrijstaand 
naast/bij een lantaarnpaal aan de zuidzijde geplaatst 
worden. Vanwege de paal kan het bord met verbod 
voor hogere asdruk (2,4 ton) ook verwijderd worden.  
 
Al deze wijzigingen zouden moeten zorgen voor een 
rustiger en netter straatbeeld. 
Hugo heeft over deze zaken contact met de 
gemeente Haarlem en wordt indien nodig hierin van 
harte ondersteund door de Dorpsraad. 
 
Twee voorbeelden van betrokken bewoners die zich 
sterk maken om het dorp mooi en netjes te maken 
(en houden). Hulde voor deze mensen! 
En er zijn vast nog veel meer dorpsgenoten die zich 
geheel belangeloos inzetten om het dorp mooier, 
verzorgd en leefbaar te houden. Indien u een 
buurvrouw/buurman kent die zich op deze wijze 
dienstbaar maakt aan onze gemeenschap, geef het 
alsjeblieft door aan de redactie. We kunnen dan in 
volgende Dorpsorganen mogelijk elke keer iemand in 
het zonnetje zetten. 
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Leven met Corona in 
Spaarndam 
Van de een op de andere dag is het leven van veel 
mensen veranderd door een virus, ook in Spaarndam. 
We hebben hier een aantal verhalen verzameld over 
hoe Spaarndammers Covid-19 hebben beleefd en 
hoe zij met deze situatie omgaan.  
 
 

Illustratie: Daniel Barreto – ‘Social distancing’ 
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1. Hygiëne 
Bij beide ingangen hangt een dispenser met 
handalcohol. Iedereen die binnenkomt vragen we om 
de handen te desinfecteren, ook kinderen. Naast de 
dispenser hangt een papierrol, zo kunt u ook uw 
mobieltje desinfecteren met deze alcohol. 
Bij binnenkomst openen wij voor u de deuren, zodat 
u geen klinken hoeft aan te raken. Na uw bezoek 
desinfecteren wij alles. Zo is de kamer weer schoon 
voor de volgende patiënt. Tussen de middag en in de 
avond worden alle algemene ruimtes nog eens extra 
gedesinfecteerd. 
U zult ons zonder handschoenen of mondkapjes aan 
het werk zien. We gaan er van uit dat u uw 
verantwoordelijkheid neemt en niet op het spreekuur 
komt als u klachten heeft die kunnen passen bij het 
Coronavirus (zie de 12 vragen aan het einde). Bij 
bepaalde onderzoeken en handelingen die langer dan 
drie minuten in de buurt van het hoofd gedaan 
moeten worden, dragen wij wel mondkapjes, 
handschoenen en een witte jas. Dit is volgens de 
richtlijnen van onze beroepsgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1,5 meter afstand 
De 1,5 meter afstand geldt voor de balie. Om de 
assistentes te beschermen houden we het 
schuifraam dicht. Door de kieren van het raam kunt u 
elkaar prima verstaan. We vragen u om niet naar de 
praktijk te komen voor het maken van een afspraak, 
of voor het stellen van een vraag. Het is veiliger dit 
online of telefonisch te doen. Om diezelfde reden 
staan de urinepotjes buiten op een karretje. Als u 
urine komt brengen vult u het klachtenformulier in 
(ligt in het laatje van het karretje), waarna u even 
aanbelt.  

Het urine-klachtenformulier is ook te vinden op onze 
website, dan kunt u het ook evt. thuis al invullen. 
Verwijsbrieven en lab-aanvragen worden via e-mail 
verstuurd, om bezoek aan de praktijk te beperken. 
De 1,5 meter afstand zult u ook terugzien in de 
wachtkamer bij de hoofdingang. Daar hebben wij 
stoelen weggehaald, waardoor voor 4 personen 
ruimte is. We willen graag dat u op een rood 
kussentje of rode stoel gaat zitten. We vragen u om 
zoveel mogelijk alleen te komen naar het spreekuur 
en niet uit gewoonte met kinderen of partner. Jonge 
kinderen, vergeetachtige mensen en mensen die een 
tolk nodig hebben zijn natuurlijk uitgezonderd van 
deze regel. De wachtkamer bij de hoofdingang zal 
alleen nog gebruikt worden voor het spreekuur van 
de huisartsen. 
We gebruiken nu de andere ingang aan de dr. W. 
Nijestraat ook. Speciaal hiervoor wordt een 
intercomsysteem met videocamera geïnstalleerd. Als 
u een afspraak hebt bij de assistente, de huisarts-in-
opleiding, de POH-GGZ (Anna Bongers) of POH-S 
(Willeke vd Lee) dan willen we graag dat u zich meldt 
bij deze zijingang. Dit geldt ook voor de diëtiste en 
verloskundige. De patiënten die op de 
bovenverdieping moeten zijn (POH-S en POH-GGZ, 
diëtiste en verloskundige) mogen meteen naar boven 
doorlopen of de lift nemen. Boven is ook een kleine 
wachtkamer. Patiënten die bij de huisarts-in-
opleiding of assistente moeten zijn, worden 
binnengelaten op het moment van de afspraak. Kom 
dus niet te vroeg. Bij regen staat er een tent zodat u 
droog staat. 

3. Beperken van onnodige contacten 
Het fijnste is als u via het patiënten portaal 
MijnGezondheid.net (met de app MedGemak) uw 
probleem eerst voorlegt aan ons. Wij beoordelen dan 
of een afspraak op het spreekuur nodig is, of dat een 
andere oplossing beter past. Dit ontlast ook de 
telefoon. Kinderen onder de 16 jaar kunnen nog geen 
gebruik maken van het portaal. Voor hen kunt u 
bellen of een (beveiligde) e-mail sturen. Via 
thuisarts.nl vindt u natuurlijk ook al veel oplossingen 
en antwoorden op medische vragen. 
 
 

Foto’s Janou Zoet, project ‘Spaarndam Inside’ 

Huisartsenpraktijk Spaarndam start de zorg weer op 
In de huisartsenpraktijk gaan we weer 
een beetje terug naar normaal, maar 
echt normaal is het voorlopig nog niet. 
Misschien zal dit voorzichtiger gaan 
dan u zou willen. Veiligheid staat 
namelijk voorop. We houden ons aan 
drie principes: hygiëne, de 1,5 meter 
afstand en het beperken van onnodige 
contacten. In dit stuk leggen wij graag 
uit hoe dit vorm zal krijgen in onze 
praktijk. Aan het einde staan 12 
belangrijke vragen in Coronatijd. Als 
laatste stellen wij u graag voor aan de 
nieuwe huisarts-in-opleiding. 
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Het principe is dat we vooral afspraken zullen maken 
waar een lichamelijk onderzoek voor nodig is. Soms 
kan dat vervangen worden door een foto of een 
video, maar niet altijd (bv buikprobleem).  
De patiënten die gewend waren een oproep te 
krijgen voor een jaarcontrole (bloeddruk, glucose, 
hartfilmpje, nierfunctie) krijgen nu eerst een 
telefoontje van ons. Als u al een tijd goede waardes 
had en geen problemen, dan slaan we de controle 
een keer over. Als u te hoge waardes had, en/of 
kortgeleden gestart of gestopt was met medicijnen, 
dan is een controle wel nodig. Per patiënt bekijken 
we wat de beste oplossing is. We hopen dat u wel 
aan de bel trekt als u klachten hebt! Want dan maken 
we een afspraak. 
 
Patiënten met psychische problemen kunnen nog 
steeds terecht bij Anna Bongers, de POH-GGZ. We 
kiezen alleen vaker voor video-bellen of voor een 
telefoongesprek. Ook wordt online hulp van 
Therapieland ingezet om u te helpen. 
 
Het inloopspreekuur is nog steeds gesloten. Dat 
vinden we erg jammer, want het voorzag wel in een 
behoefte. Het geeft op dit moment echter te veel 
risico’s. 

Dit voorjaar hadden we willen starten met het inloopspreekuur van Pluspunt, dat voorheen in het Dorpshuis 
zat.  
Pluspunt van Meerwaarde is waar u terecht kunt voor welzijn, vrijwilligerswerk, hulp en dienstverlening. 
Voorlopig kan het spreekuur op donderdag van 14-16 uur niet doorgaan. Zij zijn wel telefonisch (023 – 569 88 
60) en per e-mail (pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl) bereikbaar van ma-vrij tussen 9-17 uur. 

1. Heeft u koorts (>38,0 graden)? Meet de temperatuur en tel er 0,5oC bij op bij 

paracetamolgebruik.  

2. Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning? 

3. Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning? 

4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning? 

5. Heeft u last van hoesten? 

6. Heeft u last van keelpijn? 

7. Heeft u last van neusverkoudheid (snotteren, niezen, loopneus, verstopte neus)? 

8. Heeft u last van onverklaard smaak en/of reukverlies? 

9. Heeft u last van extreme vermoeidheid? 

10. Heeft u last van pijn achter de ogen? 

11. Heeft u op dit moment (onverklaarde) diarree? 

12. Heeft u een huisgenoot/ partner met bewezen of verdachte COVID-19? 

 

Deze 12 vragen stelt u zich elke dag voordat u de deur uitgaat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als u één van deze vragen met JA beantwoord, dan mag u niet naar uw afspraak, uw werk of naar de winkel. U 
blijft dan thuis. Soms komt u in aanmerking voor een test, we volgen dan de richtlijnen van het RIVM. Als de 
klachten hevig zijn, dan belt u de huisarts. U krijgt dan een afspraak op het regionale Corona spreekuur. 

mailto:pluspuntzwanenburg@meerwaarde.nl
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werkzaam voor een andere huisarts of wellicht als 
praktijkhouder, de toekomst zal het leren. 
Waarom weg uit Spaarndam? Ja, dat is een 
vervelende, maar onvermijdelijke bijkomstigheid van 
het bovenstaande plan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nieuwe huisarts-in-opleiding 
Vanaf 1 juni start Lisanne Stolwijk bij ons in de praktijk. Zij is een arts met ruime 
ervaring in de kinder- en ouderengeneeskunde. Ze houdt van schrijven en speelt 
in haar vrije tijd tennis. 

In de afgelopen periode zijn er veel mooie sociale dingen gebeurd in Spaarndam. Er wordt goed voor elkaar 
gezorgd en naar elkaar omgekeken. Bedankt alle kinderen voor het maken van lieve kaartjes, tekeningen en 
knutselwerkjes. Bedankt alle mensen die boodschappen deden voor anderen. Bedankt telefooncirkel! 
Raakt u in de knel of hebt u hulp nodig, schakel dan Dijk van een Dorp in: info@dijkvaneendorp.nl 
 
Hartelijke groet,  
 
Huisartsenpraktijk Spaarndam 

Ik verlaat de praktijk niet omdat ik dit graag wil, maar 
omdat heen en weer tuffen vanuit het noorden net 
iets te ver is. Ik werk inmiddels heel wat jaren bij 
Pascale Hendriks in de praktijk en met veel plezier! 
Vóór september 2011, toen ik hier voor het eerst een 
dag kwam invallen, kende ik Spaarndam van 
fietstochten, zoals zoveel Amsterdammers denk ik, 
die in het weekend even lekker tegen de westenwind 
intrappend Spaarndam aandoen, om daarna met het 
windje in de rug over slingerdijkjes de weg terug naar 
de stad te nemen. Inmiddels zijn we bijna 9 jaar 
verder en heb ik heel wat Spaarndammers leren 
kennen. Als huisarts sta je meestal heel dicht bij 
mensen, letterlijk en figuurlijk, en dat levert hoe dan 
ook een band op. Mooie gesprekken, wijze 
levenslessen, een lach en een traan, ik ben hier als 
huisarts en als mens ook gegroeid. Dank daarvoor! 
En het huisartspraktijk team dan? Dat is ook zo’n 
moeilijk punt, meenemen naar Friesland is ook niet 
echt een optie. We hebben heerlijk samengewerkt, 
allemaal verschillende mensen, maar met hart voor 
de praktijk, de patiënten en elkaar. Ik ben er trots op 
deel uit te maken van dit team en ik ben ook trots op 
de huisartsenzorg die we leveren hier in Spaarndam. 
Daarnaast hebben we ook veel gelachen en niet-
werk-zaken gedeeld. Zo’n fijne groep mensen achter 
laten doe ik niet graag. 
Ik wil besluiten met hartelijke danken uitspreken, aan 
het team voor de fijne jaren samenwerking, 
werkplezier en het samen groeien en aan de 
Spaarndammers voor jullie openheid en vertrouwen. 
Ik wens iedereen het allerbeste, alle geluk en veel 
gezondheid. En ik zeg zeker: tot ziens! 
 
Rick Pronk, huisarts  
 
PS mocht u een persoonlijk bericht willen sturen, dan 
kan dat naar rickverlaatspaarndam@outlook.com 
Een afscheidsreceptie is in deze tijden helaas niet 
mogelijk. 
 

Dokter Rick Pronk verlaat Spaarndam 
Per september 2020 ga ik Spaarndam en Medisch 
Centrum de Sluis verlaten.  
Waarom? Omdat mijn vrouw Sonja en ik onze lang 
gekoesterde droom achterna gaan en dat is 
verhuizen naar een plek in het groen en de ruimte 
van Friesland. We pakken het vrij rigoureus aan, van 
de geliefde maar drukke stad Amsterdam, naar het 
pittoreske en lege Friese platteland.  
Waarom Friesland? Na een keer met ons campertje 
door het noorden van ons land te zijn gereden en 
meerdere fijne boerencampings te hebben bezocht 
zijn we voor het mooie Friesland gevallen en blijven 
we er vaak naar toe gaan. We houden van het lagere 
tempo, de ruimte, de mooie natuur en de leuke 
stadjes. Jaren geleden al ontstond ineens het idee 
dat we er ook zouden kunnen gaan wonen. Dat 
zaadje is toen geplant en is gaan kiemen en dit krijg 
je ervan, verhuizen dus! 
  
Word je dan nu boer? Hobbymatig 
misschien, een beetje grasmaaien, 
slootje baggeren, wilgen knotten, de 
kattenbak schoonmaken… Maar nee, ik 
ben erg blij met mijn vak als huisarts, 
dus dat ga ik daar ook doen. Hopelijk 
zijn de Friesen coulant en willen ze me 
in het begin in het Nederlands 
toespreken, die Friese taal is nog even 
een uitdaging. In eerste instantie zal ik 
vooral losse waarnemingen in 
praktijken en op huisartsenposten 
doen, maar op termijn zal ik hopelijk 
een fijne praktijk vinden waar ik me 
aan kan verbinden,  
 

Foto Janou Zoet  
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Tijd voor positiviteit 
We zaten de afgelopen maanden allemaal in 
hetzelfde schuitje. Corona was de sociale lijm die ons 
bindt. Het was het gesprek van de dag. Want eind 
februari werd de eerste besmetting in Nederland 
bekend gemaakt. En Spaarndam werd niet gespaard. 
Sommige verhalen waren zo heftig dat er niets te 
relativeren was. Bijvoorbeeld de ouderen in de 
verzorgingstehuizen die hun (klein)kinderen zo 
misten, mensen op de wachtlijst voor een operatie 
die nog meer werd uitgesteld, niet op kraamvisite 
mogen. Het was een hele opgave om positief te 
blijven. Maar Spaarndam heeft de moed erin 
gehouden. En hoe!   
We interviewen op een zonnige dag op het terras van 
Café Spaarndam de bezige zij Sacha Goossens, 
bestuurslid van Dijk van een dorp. Voor alle nieuwe 
inwoners in Spaarndam: wat is Dijk van een dorp 
eigenlijk? Een stichting zonder politieke agenda die 
zich ten doel heeft gesteld om iedere inwoner van 
Spaarndam aan te zetten om deel te nemen aan één 
van de vele activiteiten die door de stichting wordt 
georganiseerd. Sacha vertelt ons over de vele 
initiatieven die er zijn én die er gaan komen. Zelf is ze 
druk bezig met www.mazzystore.nl voor wasbare 
mondmaskers en duurzame koffiebekers. En ook met 
www.Hoegezondbenik.nu, een gezondheidscheck om 
ziekte te voorkomen. Een samenwerking van 
medische specialisten die op locatie, bijvoorbeeld in 
Spaarndam, verschillende gratis onderzoeken 
verrichten. Sinds 2000 woont ze in Spaarndam met 
haar drie kinderen en man.  

Berentocht 
De trend is overgewaaid uit het buitenland helemaal 
naar ons dorp: buurtbewoners plaatsten een beer 
achter hun raam en kinderen gingen op zoek naar die 
beer. Het is de bedoeling dat jonge kinderen een 
berenkaart uitprintten en beren telden. De 
Berenjachten maakten blij: kinderen hoefden zich 
niet te vervelen en mensen die meededen door een 
beer achter het raam te zetten hadden even 
aanspraak in de deuropening door een praatje op 
afstand. 
 

Bieb dicht? Biebjes open 
Spaarndammers lezen graag, dus het was wat dat de 
bibliotheek dicht moest. Maar, het gezegde is niet 
voor niets: waar een deur dichtgaat, gaat een raam 
open. Bewoners zijn zelf mini-biebjes gestart, 
bijvoorbeeld in de wijk Waterwende en in de Gerrit 
Vermootenstraat, nummer 34. Je kunt er je eigen 
boeken inzetten en een nieuwe ontdekking lenen en 
lezen, of doorgeven. Een duurzaam idee.  

Duimpje 
Een dikke duim omhoog voor de Corona burencheck, 
een exclusieve actie in Spaarndam, én met landelijke 
media-aandacht. In diverse kranten en zelfs in Hart 
van Nederland was dit initiatief te bewonderen. Elk 
huis kreeg een flyer met een rode en groene kant 
thuisbezorgd. Ging alles okay? Dan zagen we een 
groen duimpje omhoog voor het raam. Was dat 
helaas niet het geval? Dan het rode duimpje omlaag, 
en dat betekende actie ondernemen: even aanbellen 
om te vragen hoe het gaat, of boodschappen doen. 
De samenwerking met de huisarts maakte dit extra 
krachtig. Aandacht voor elkaar hebben, daar ging dit 
over. En dat is goed gelukt!  

Deurportretten 
Fotograaf Janou Zoet heeft van vele 
Spaarndammers thuisblijfportretten 
gemaakt. Niet alleen in deurposten, 
ook uit dakramen en achter het glas 
zijn velen geportretteerd. Een mooie 
herinnering aan de afgelopen 
maanden.   
 
 

http://www.hoegezondbenik.nu/
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Kunstklas voor kids 
De Spaarndamse kunstenaar Justyna Gaja heeft 
tijdens de afgelopen maanden prachtige YouTube-
filmpjes opgenomen om kinderen te laten schilderen 
zoals bijvoorbeeld Van Gogh. Via kanaal ‘Gaja art 
kids’ zijn korte filmpjes te bewonderen over 
verschillende schildertechnieken, bijvoorbeeld 
pointillisme of expressionisme. Wat een talent!  

De rollatorwandeling 
De Rollatorwandeling is weer gestart. Eenmaal per 
week wandelen een aantal Spaarndammers door het 
dorp. Aan de bar in het Dorpshuis is dit idee 
ontsproten, daar kwamen vele wat oudere mensen 
binnen met een rollator en vaak is iemand verlegen 
om een praatje. En wie wordt er nu niet blij van een 
uitje? Sandra Wempe en Lily Zwijsen verzamelen 
iedere maandag de wandelaars en zij zoeken nog 
koffie-adressen om buiten te genieten van een kopje 
koffie of thee en wat lekkers. Zodat er een pitstop 
gemaakt kan worden. Tijdens de afgelopen maanden 
hebben Lilly en Sandra soep gemaakt en taartjes 
gebakken en bij oudere mensen langsgebracht. 

Muzikaal stoepkrijten 
De familie Iwata uit Spaarndam-Oost is zeer 
muzikaal. Op een zonnige zondagmiddag 
heeft Erin met haar gezin mooie 
straattekeningen gemaakt in combinatie met 
muziek voor ouderen woonachtig op de 
Floris Balthasarstraat. Zij hebben genoten 
van de kunstwerken en het gitaarspel. Het 
fijne was dat er weer even wat reuring voor 
de deur was.  

Alternatieve avondvierdaagse 
Een teleurstelling voor de vele kinderen die allemaal 
een nieuwe medaille hoopten binnen te tikken, en 
wat blijkt? De avondvierdaagse kan alsnog worden 
gelopen. Want met een speciale eroutes-app kan de 
avondvierdaagse home edition worden gelopen, 
meteen vanaf je voordeur. Dit kan nog tot en met 31 
augustus. Aanmelden via www.avond4daagse.nl. De 
medaille krijg je dan thuisgestuurd.  

Kaartjesactie 
Gedurende de afgelopen vier maanden zijn er door 
kinderen vele kunstwerkjes en kaarten gemaakt. 
Deze knutsels zijn door Sacha en vrijwilligers 
rondgebracht met de fiets. Zelfs plantjes met een 
gezellig kaartje eraan werden gedoneerd. 
Tekeningen, knutselwerkjes, plantjes etc etc zijn nog 
steeds welkom. Lever ze in op de Melchiorstraat 19, 
Spaarndam. Sacha zorgt ervoor dat alles wordt 
verdeeld en geloof ons: het wordt enorm 
gewaardeerd.  
Sanne wist van dit initiatief en besloot cakejes te 
bakken en heeft deze samen met haar moeder 
Debbie gebracht naar de rollatorwandelaars zodat er 
weer even wat te doen was. 

http://www.avond4daagse.nl/
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Verjaardagen worden anders gevierd 
 
Vandaag (25 april ) was onze (o) pa Henk Goebert 
jarig en dit kon hij natuurlijk niet vieren vanwege 
het corona virus, dus hebben wij ( kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkind en aanhang ) hem 
verrast met een optreden van Dennis Sintenie en 
kwamen wij al toeterend met versierde auto's de 
straat inrijden om er vervolgens op gepaste afstand 
toch een klein feestje van te maken. En hij vond het 
echt een superleuke verrassing, had hij nooit 
verwacht. Dus ondanks de bizarre tijd had onze (o) 
pa een mooie verjaardag!  

 
 
 
 
 

Ideeën genoeg 
Een kleine opsomming van nog wat ideeën in de 
pijplijn: 

1) HES (huiswerk en sport): jongeren hebben 

allemaal huiswerk en hoe fijn zou het zijn 

om dit gestructureerd te doen en het af te 

wisselen met sporten?  

2) Met zowel de directeur van de 

Spaarneschool als die van de 

Adelbertusschool is Dijk van een dorp in 

gesprek om de 8e-groepers een AED-cursus 

te geven, zodat heel Spaarndam AED-proof 

wordt.  

3) Een Kookcafé voor kids & voor ouderen. Met 

een tweeledig doel: kinderen leren meer 

over koken en gezonde ingrediënten, 

oudere mensen kunnen aan tafel schuiven 

om het lekkers op te eten. Een goed idee om 

laagdrempelig iets tegen eenzaamheid te 

doen. Wie wil meehelpen?  

4) En daaruit voortvloeiend: hoe leuk zou het 

zijn om een Spaarndams kookboek te 

maken?  

5) Het kerstdiner voor mensen die anders 

alleen zijn. Dit is een mooi plan om samen te 

organiseren en hiermee saamhorigheid te 

borgen. 

6) En last but not least: er zijn gesprekken met 

de dominee van de Oude kerk om een 

Spaarndams filmfestival op te richten. Klinkt 

spannend toch?  

Vrijwilligers gevraagd 
Zin en tijd om je nuttig te maken? Andere mensen in 
het dorp te leren kennen? Je kennis te delen? Een 
wandeling met iemand anders te maken?  

Via www.dijkvaneendorp.nl kun je je aanmelden voor 
allerlei activiteiten en misschien heb je zelf nog een 
goed idee. Ook kun je op deze site activiteiten 
aanmelden voor de kalender. 

Primeur 
Nieuw in Spaarndam is - vanaf het najaar- de 
DijkExpress. Een elektrisch voertuig met vrijwillige 
chauffeurs, zodat de lokale mobiliteit wordt vergoot. 
Omdat het lastig is met het openbaar vervoer vanuit 
Spaarndam ergens anders te komen. Zo kunnen 
oudere mensen naar een winkel, naar de apotheek, 
naar… vul maar in. De auto wordt opgeladen bij 
Albert Heijn, en de vrijwilliger start daar met een 
heerlijk kopje koffie Bij de Buuf. Mede door giften 
van Stichting Leefbaarheidsgelden Schiphol (SLS), de 
Bavo Stichting en grotere en kleinere lokale 
sponsoren kon de stichting Dijk van een dorp dit 
voertuig aanschaffen. Rijdt u graag en bent u in het 
bezit van een geldig rijbewijs? Meld u dan als 
vrijwilliger aan via info@dijkvaneendorp.nl, o.v.v. 
DijkExpress. Ook wordt er nog een 
Projectcoördinator (m/v) gezocht die op vrijwillige 
basis gaat zorgen voor de planning en coördinatie 
van dit project. Het liefst zien we de DijkExpress elke 
dag rijden, dus er is een grote poel aan vrijwilligers 
nodig.  
 
 

Nieuwe data kunstmarkten  
Beste dorpsgenoten, mijn naam is Jos Vis en ik ben 
samen met o.a. Alexandra van Houwelingen 
bestuurslid van de stichting Kunstmarkten 
Spaarndam. Bij deze wil ik jullie graag informeren 
over de kunstmarkten in het seizoen 2020. 
Het zal geen verrassing zijn dat wij, het bestuur van 
de Kunstmarkten Spaarndam, hebben moeten 
besluiten om de kunstmarkten dit jaar niet door te 
laten gaan. Voor heel Nederland geldt een verbod 
op evenementen tot 1 september, en daar is onze 
Kunstmarkt geen uitzondering op. Helaas dus geen 
kunstmarkten dit jaar op de Kolk. 
Wij hadden al enorm veel zin in het 
kunstmarktseizoen van 2020, en verheugen ons nu 
dubbel op 2021.  
 
 

 
De data voor 2021 zijn al bekend: 17, 24 en 31 juli 
en 7 en 14 augustus. Wellicht kunt u die alvast in 
uw agenda zetten. We vinden het bijzonder jammer 
dat de 51ste editie van onze Kunstmarkten niet dit 
jaar maar pas volgend jaar zal plaatsvinden. Maar 
ons aller gezondheid verdient nu de eerste en 
grootste aandacht.  
 
Namens het gehele bestuur van Kunstmarkten 
Spaarndam, 
 
 
 
 
www.kunstmarktenspaarndam.nl 

mailto:info@dijkvaneendorp.nl
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Felicitaties aan het 
Dorpsorgaan 
Ik ben alweer bijna een jaar burgemeester van 
Haarlemmermeer, een gemeente met maar liefst 25 
prachtige kernen. En gelukkig is Spaarndam Oost één 
van die kernen. En zoals het merendeel van de 
kernen van Haarlemmermeer, vormt ook Spaarndam 
Oost een dubbeldorp, met het Haarlemse Spaarndam 
West.  
En ik moet zeggen (zonder dat ik de andere 
dubbeldorpen te kort wil doen): Spaarndam is wel 
een heel mooi dubbeldorp. Verdeeld over twee 
gemeenten, maar toch een eenheid, met een 
historisch en een nieuwer gedeelte. Gelegen op een 
prachtige plek bij het Zijkanaal C , het Spaarne en de 
Mooie Nel. Een plek die uitnodigt om te fietsen of te 
wandelen. Twee dingen die ik graag doe, maar waar 
ik helaas te weinig aan toe kom.  
Als burgemeester van een veelkernige gemeente ben 
ik onder de indruk wat de inwoners van die kernen 
allemaal organiseren voor elkaar. Het 
verenigingsleven bloeit hier, het aantal vrijwilligers is 
hoog. Ondanks het feit dat het coronavirus ervoor 
heeft gezorgd dat vanaf 15 maart zo’n beetje alle 
activiteiten geschrapt zijn, bent u voor elkaar blijven 
zorgen. U kijkt naar elkaar om, u heeft allerlei 
initiatieven bedacht om uw buren te helpen. En het 
mooie in Spaarndam is, dat het dan niet uitmaakt of 
je aan de ene kant van het Spaarne of Zijkanaal C 
woont, of aan de andere kant.  
 

De dubbeldorpen Spaarndam West en Spaarndam 
Oost vormen dan gewoon het dorp Spaarndam. En 
daar mag u met elkaar heel trots op zijn. Een 
bruisend dorp, een fijn dorp. Een dorp ook met een 
actieve dorpsraad, die al sinds 1967 het dorpsblad 
uitbrengt. En met bijna 5 edities per jaar, is dan in de 
54e jaargang het feestelijke moment van de 250e 
editie gekomen. Natuurlijk heef het in die jaren 
weleens geschuurd, maar: zonder wrijving geen 
glans!  
Als burgemeester breng ik altijd een bezoek aan 
jubilerende echtparen of inwoners die de 
respectabele leeftijd van 100 hebben bereikt. En 
eigenlijk vind ik dat je met een jubileum van 250 
edities ook een bezoek verdient. Dat kan nu jammer 
genoeg niet. Maar vanaf deze plek wil ik, samen met 
‘dubbel-burgemeester’ Jos Wienen, de dorpsraad van 
harte feliciteren met deze memorabele prestatie!  
Net als u kijk ik uit naar de periode die voor ons ligt: 
de periode waarin de maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken 
langzamerhand worden versoepeld. En ik hoop dat er 
straks weer, uiteraard binnen de dan geldende 
maatregelen, weer wat activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Dan schuif ik graag een keer aan!  
 
Marianne Schuurmans 
Burgemeester van Haarlemmermeer 
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Een dijk van een dorp 
In Spaarndam kom ik graag. De dorpse sfeer biedt 
een mooi contrast met het stadse karakter van 
Haarlem. Veel Spaarndammers kennen elkaar. Er is 
veel saamhorigheid. Dat merk je ook tijdens de vele 
feestelijke momenten, zoals op Koningsdag en bij 
het Kolkfestival of het Zomerfeest. Maar ook aan 
het feit dat dit mooie Dorpsorgaan inmiddels aan 
zijn 250ste editie toe is, waarvoor mijn hartelijke 
felicitaties. 
 
Deze jubileumeditie van het Dorpsorgaan verschijnt 
op een bijzonder moment. De coronacrisis heeft 
een zware wissel getrokken op onze samenleving. 
Het virus kreeg ook Spaarndam volop in zijn greep. 
Spaarndam werd relatief vroeg getroffen en 
verschillende Spaarndammers zijn ook overleden 
aan de gevolgen van het virus. Mijn meeleven gaat 
uit naar de nabestaanden. De maatregelen die zijn 
genomen om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan, heeft bij menigeen tot een zoektocht geleid: 
hoe komen we deze periode met elkaar zo goed 
mogelijk door? Oudere alleenstaande 
dorpsgenoten hebben de afgelopen maanden veel 
meer in eenzaamheid moeten doorbrengen. En dit 
jaar was het op Koningsdag geheel tegen de 
Spaarndamse traditie in een stuk stiller.  
 Maar juist in tijden als deze komt de Spaarndamse 

saamhorigheid bijzonder tot haar recht. Als het 
moeilijk wordt, blijkt Spaarndam zich van zijn beste 

kant te laten zien. Het adoptiefdorp van Hansje 
Brinker is dat natuurlijk ook een beetje aan zijn 

stand verplicht. De duim in de dijk staat symbool 
voor de Spaarndamse vindingrijkheid. Diezelfde 

vindingrijkheid hebben we tijdens de coronacrisis 
terug kunnen vinden in bijvoorbeeld de 

duimpjesactie van de Stichting Dijk van een Dorp. 
Een groene duim voor het raam betekent dat de 
bewoner geen hulp nodig heeft. Een rode versie 

laat zien dat die hulp wel van pas komt, 
bijvoorbeeld in de vorm van boodschappen doen. Ik 

vind dit een bijzonder inventieve manier om het 
isolement van mensen te helpen doorbreken. En 
veel oudere en beperkte Spaarndammers weten 

zich er daadwerkelijk door geholpen. 
 

Het is maar één voorbeeld van de 
medemenselijkheid en vindingrijkheid die ik de 

afgelopen maanden heb aangetroffen. Ik ben onder 
de indruk geraakt van de grote veerkracht die 

Haarlemmers en Spaarndammers aan de dag weten 
te leggen als het moeilijk wordt. Door om te zien 

naar elkaar proberen we de gevolgen van de 
coronacrisis zoveel mogelijk te helpen beperken. Zo 

slaan we ons samen door moeilijke tijden heen. 
 

Jos Wienen, 
Burgemeester van Haarlem 
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Een bijzonder moment: Dorpsorgaan 
nummer 250  
 
In april 1967 verscheen de eerste uitgave van het 
Dorpsorgaan, toen niet meer dan een vier pagina’s 
tellend gestencild blaadje, met als ondertitel, 
“mededelingenblad van de Dorpsraad”. Het blad 
moest dienen als spreekbuis en klankbord van het 
dorp naar de beide gemeentebesturen, schreef Piet 
Stapel, de eerste voorzitter van de Dorpsraad. Nu, 
53 jaar later, verschijnt nummer 250, professioneel 
opgemaakt en gedrukt. Een geweldige prestatie, 
met dank aan alle dorpsgenoten die zich 
decennialang hebben ingezet voor hun dorpskrant! 
 

Het begint in 1967 
Begin jaren ’60, toen er volgens Stapel “aan alle 
kanten aan het dorp werd getrokken en geduwd”, 
moest Spaarndam wel opkomen voor zijn eigen 
belangen. Mobil Oil kon zich, met steun van de 
gemeente Amsterdam, vestigen in het Westelijk 
Havengebied, langs het Noordzeekanaal.  
De polder werd in de loop van een paar jaar met 
zand opgespoten en bestaande boerderijen 
verdwenen. Daarnaast waren er plannen om, ter 
compensatie, een recreatiegebied te ontwikkelen 
tussen Amsterdam, Velsen en Haarlem.  
 
Die ontwikkelingen bleven niet zonder gevolgen 
voor Spaarndam. Daarom was een Dorpsraad hard 
nodig. De verkiezingen voor de eerste Dorpsraad 
werden op 28 februari 1967 gehouden. Een paar 
weken later verscheen het eerste nummer van het 
Dorpsorgaan. 

De periode Coen van Reijendam 
“Wat was het toch leuk om in de oude 
hulpsecretarie bij Coen bezig te zijn met de 
vervaardiging van het Dorpsorgaan”, schreef Peter 
Balm in 2017. Coen van Reijendam was ambtenaar 
bij de gemeente Haarlem en werkte tot 1987 op de 
hulpsecretarie aan de Westkolk 4.  
 
Het Dorpsorgaan werd aanvankelijk gedrukt bij de 
stadsdrukkerij van de gemeente Haarlem, maar dat 
werd te duur. Vervolgens bood Coen aan om zelf 
het blad te stencillen. Hij had de leiding, “met het 
brilletje half op de neus, de schrijfmachine binnen 
handbereik, de stencilmachine op de tafel, het 
lijstje van zijn ‘personeel’ naast de telefoon”, 
schreef Ageeth de Kuijer in 1992. Bij de productie 
van het blad had iedereen een vaste taak. Maar 
voordat er werd gestencild, moest eerst de lay-out 
klaar zijn. 
 

Dat betekende illustraties invoegen en koppen 
boven de rubrieken plakken. De kopjes en plaatjes 
zaten in een houten sigarenkistje, waarbij Coen 
controleerde of alles er recht in werd geplakt. Als 
dat klaar was, ging hij achter de stencilmachine 
staan om alle pagina’s te stencillen. Pas als die klus 
geklaard was en alles op stapels lag, werden de 
vrijwilligers gebeld voor het rapen, verzamelen, 
nieten en vouwen. 

Water en pepermuntjes 
Fré Vallentgoed en Gerda Spierenburg behoorden 
tot de vergaarploeg. Achter een lange tafel raapten 
ze, samen met anderen, de 16 pagina’s bij elkaar. 
Pas later gebeurde dat met een vergaarmachine. 
Fré zorgde voor de pepermuntjes en Coen voor het 
water. Want de rapers moesten bij het vergaren 
van de pagina’s hun vingers nathouden en hij was 
absoluut tegen likken. Daarom stonden er 
schoteltjes met een sponsje op tafel. Het water 
moest wel steeds worden aangevuld, dus werd 
Coen de waterdrager.  
 
Met een bakkie koffie op zijn tijd werd het 
vochtgehalte van de vrijwilligers op peil gehouden.  
Het gebundelde stapeltje ging daarna naar de 
nieters, Tom Huttinga, Henk Oud en Piet de 
Meester. Daarna werd het blad per 250 stuks in 
dozen gedaan. In de gang werden de dozen, onder 
toezicht van Van Reijendam, apart gezet. Een deel 
bestemd voor West en een steeds groter wordend 
deel voor Oost. Vervolgens stopte het merendeel 
van diezelfde vrijwilligers het blad ook nog bij de 
dorpsbewoners in de bus. 
 

NIEUWSBRIEF HISTORISCHE WERKGROEP 
SPAARNDAM 
 

Foto 1: Redactie Dorpsorgaan: zittend: Gerda Spierenburg, Fré Vallentgoed en 
Tom Huttinga. Staand: Coen van Reijendam, Henk Oud en Piet de Meester. 
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E-mail: historischewerkgroep@gmail.com 

Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl 

 
 

 

Van zes naar vier keer per jaar 
Tussen 1967 en 1976 verscheen het Dorpsorgaan zes 
keer per jaar op klein formaat. Maar toen werd het 
roer omgegooid, met behulp van dorpsgenoot Hielke 
de Vries, eigenaar van drukkerij Excelsior in Haarlem. 
Voortaan drukte hij de kaft op A4 formaat, maar het 
binnenwerk werd nog steeds gestencild op de 
Westkolk. Het blad kreeg een eigen redactie 
bestaande uit Tom Huttinga, Jan van Nus, Gerda 
Spierenburg en Dees Verdurmen.  
 
Na zijn pensioen in 1987 trok Van Reijendam zich 
terug als vrijwilliger. De productie van het blad 
belandde in een overgangsfase. In die periode 
kwamen de eerste computers op de markt en de 
Dorpsraad beraadde zich op nieuwe mogelijkheden 
om het blad te produceren en te drukken. En dat 
gebeurde ook! 
Vanachter een computer redigeerde Willem van 
Warmerdam voortaan de artikelen en zorgde hij voor 
de lay-out.  

Bijzondere mensen 
Namen noemen is altijd lastig, maar het Dorpsorgaan 
heeft al die jaren kunnen verschijnen dankzij de inzet 
van vele redactieleden. Ik kan hier slechts een paar 
mensen noemen, wetende dat er meer dorpsgenoten 
zijn geweest die een belangrijke rol hebben gespeeld 
in de geschiedenis van het blad.  
 
Dorpshistoricus Gerrit van den Beldt (1941-2009)  
heeft zich ruim 40 jaar, in meer dan 200 edities, 
onderscheiden als schrijver van historische artikelen 
over Spaarndam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van 1985 tot 1996 verzorgde Ageeth de Kuijer de 
rubriek “In gesprek met” voor iedereen bekende 
dorpsgenoten. Ze sprak met tientallen mensen, soms 
samen met Herman Radema of Jan Berk, maar vaak 
ook alleen.  

Hanneke Luijtze zat sinds 1980 in de redactie. In 
2007 zwaaide ze af vanwege haar verhuizing naar 
Friesland. Hanneke zorgde ondermeer voor de 
verspreiding van het Dorpsorgaan, zowel in als buiten 
Spaarndam. 
 
Willem van Warmerdam (1952-2018) maakte bijna 
30 jaar deel uit van de redactie. Hij was in het digitale 
tijdperk een 2.0 versie van Coen van Reijendam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Zonder Willem geen Dorpsorgaan” schreef Jan 
Zwetsloot in 2017 toen het blad een halve eeuw 
bestond. Maar nu moet het Dorpsorgaan ook verder 
zonder Jan Zwetsloot, voormalig leerkracht aan de 
Spaarneschool en actief in Kunst in Spaarndam. Hij 
trad aan in maart 1996 en nam begin 2020 afscheid 
als een der laatste Mohikanen.  
 
De Historische Werkgroep Spaarndam feliciteert de 
Dorpsraad met het 250e nummer van het 
Dorpsorgaan. We hopen dat het blad nog vele jaren 
spreekbuis en klankbord mag zijn van en voor heel 
Spaarndam.  
 
Thea de Roos-van Rooden  
 
Bron: 
Alle nummers van het Dorpsorgaan zijn te 
raadplegen op: www.dorpsorgaan-spaarndam.nl  
Foto’s: Historische Werkgroep Spaarndam. 
 
 
 

Gerrit van den Beldt (1941-2009). 

 

Willem van Warmerdam (1952-2018) 

De redactieleden leverden 
bij Willem hun stukjes in 
en dan begon voor hem 
het echte werk. Alles 
moest passen binnen het 
voorgeschreven aantal 
pagina’s. Dankzij Willem 
zijn alle Dorpsorganen 
gedigitaliseerd op de 
website van de Dorpsraad 
gezet. 
 

Daarnaast stelde hij de 
Kroniek samen, met per 
kwartaal feiten en 
gebeurtenissen in en 
over Spaarndam. Het is 
dan ook niet 
verwonderlijk dat hij aan 
de wieg heeft gestaan 
van de Historische 
Werkgroep Spaarndam 
en Spaarndam 700. 
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Donatie voor Historische Werkgroep Spaarndam 
De Historische Werkgroep Spaarndam heeft van de Rabobank Haarlem-IJmond een donatie ontvangen van 
€1.000,-. De donatie is voor het nieuw uit te brengen boek “Spaarndam Waterdorp”. De uitgave van het boek 
en de daaraan gekoppelde tentoonstelling zou in oktober 2020 plaatsvinden, maar door het coronavirus zal 
e.e.a. worden verplaatst naar het voorjaar 2021. 
 
De cheque werd vrijdagmorgen 22 mei overhandigd door Daan Krom, lid van de ledenraad van Rabo Haarlem-
IJmond. Martien van Woerkom nam samen met enkele leden van de HWS de cheque in ontvangst.  
Wij waarderen deze donatie van Rabo Dichtbij Fonds.  
 

Van 200e naar 250e 
editie in beeld 
In 2007 is de 200e editie van het Dorpsorgaan 
verschenen. Het is nu 2020 en we zijn alweer 
aangekomen bij de 250e editie. In de tussentijd is er 
ook veel gebeurd in Spaarndam. We hebben Peter 
van den Klinkenberg bereid gevonden om een mooie 
serie samen te stellen waarin hij ons meeneemt in 
vier belangrijke projecten in Spaarndam in deze 
afgelopen periode.  
Alle foto’s in de serie zijn van Peter van den 
Klinkenberg en mogen niet zonder toestemming 
gebruikt worden.  

1. De renovatie van de Grote sluis 
In 2009 is gestart met de grootschalige renovatie van 
De Grote Sluis in Spaarndam, het verbindende 
bouwwerk tussen onze twee gemeenten. De nieuwe 
sluis moest langer worden door het bouwen van 
nieuwe sluishoofden aan de buitenzijden van de 
huidige sluishoofden. Daarnaast werd de sluiskolk 
versmald om het totale watertransport (tijdens 
schutten) en dus de zoutindringing te verminderen 
en werd de bestaande brug gerenoveerd. Een mooi 
project, wat op veel belangstelling kon rekenen uit 
het dorp. 

2. Bouw SpaarneBuiten 
Met de renovatie van de Grote sluis was ook de 
bouw van SpaarneBuiten begonnen. Het project 
begon onder grote belangstelling van de toekomstige 
bewoners. Inmiddels is het project zo goed als 
afgerond en wonen de meesten van foto 2a in hun 
nieuwe huis. 

3. Vervangen gas en elektra in het oude 
dorp, vernieuwen weg Spaarndammerdijk 
Een bron van veel discussie, het verkeer over de 
Spaarndammerdijk door het oude dorp. Maar ook de 
belangrijkste verkeersader voor veel 
Spaarndammers, voor de boodschappen of juist de 
horeca, voor werk of privé. Dat het wegdek 
gerenoveerd werd zit bij veel mensen dan ook nog 
vers in het geheugen. 

4. Bouw nieuwe Albert Heijn 
Toen SpaarneBuiten Fase 1 was afgerond, kon Han 
Bouwens ook van start. Met de nieuwe aanwas van 
bewoners werd een nieuwe, grotere Albert Heijn ook 
rendabel. Inmiddels al vol in bedrijf, tot veel plezier 
van de bewoners van Spaarndam. 
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1a: Brugdeel komt aan 

1b: renovatie in volle gang 

2b: Burgemeesters slaan eerste paal 2c: Bouw goed op weg 

3a: Gas en elektra wordt vervangen op de Kolk 

3e: Laatste stukje bij De Toerist  

4a: De oude Albert Heijn 

3b: Ook op de Oostkolk ligt alles open 
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1c: Er kan weer gevaren worden! 2a: SpaarneBuiten bewoners komen kijken 

2d: Eerste deel afgerond 

2e: Fase 1 afgerond 

3c: Gaat het lukken? 

3d: Asfalt bij Hansje Brinker 

4b: De eerste paal! 

4c: Oud en nieuw bij elkaar 
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1892:  In Spaarndam kwam het tot de oprichting 
van een Witte Kruis afdeling,  
op initiatief van huisarts Joustra en burgemeester 
Haitsma Mulier. Sinds 1977 beter bekend als 
Kruisvereniging Spaarndam-Haarlemmerliede. In 
1940 had men meer behoefte aan materiaal dan aan 
geld. In het gebouw van het Witte Kruis, IJdijk 33, 
werden vervolgens materialen opgeslagen om 
uitgeleend te worden. Later werd die uitleen 
verplaatst naar het Dorpshuis. In 1992 kon het 100-
jarig bestaan worden gevierd, maar een jaar later 
werd de vereniging opgeheven.  
 
1898: In dat jaar werd er een Schaakclub 

opgericht, maar hoelang deze heeft bestaan 
is in nevelen gehuld. Maar wel is ons bekend 
dat in 1938, bij gelegenheid van het 40-jarig 
ambtsjubileum van koningin Wilhelmina, de 
club met een prachtige wagen deelnam aan 
de optocht. 

 

School 39 = Spaarneschool 

 

1880:  Aan het einde van een koude winter werd 
IJsclub Nova Zembla opgericht, inmiddels met vlag en 
wimpel de oudste vereniging van ons dorp. Het 
waren middenstanders die het initiatief tot de 
oprichting namen, want als er ijs lag, dan deden ze 
extra goede zaken. Door de jaren heen was het 
vanzelfsprekend dat zo’n beetje iedere inwoner lid 
werd van Nova Zembla. Ze deden altijd vol 
enthousiasme mee aan de schaatswedstrijden en 
later aan de ringsteek- en prikslee wedstrijden. Of 
met een heuse arrenslee. Schaatsen op natuurijs 
werd en wordt elk jaar moeilijker, maar daarom is de 
Kunstijsbaan in Haarlem een prima alternatief. Anno 
2020 is Nova Zembla meer dan alleen een 
schaatsclub. Je kunt er ook terecht voor hardlopen, 
skeeleren, wielrennen of fietsen. De fietstocht op 
Hemelvaart is nog steeds heel populair! 
 
1880: In dat jaar werd op de Pol de openbare 
lagere school 39 gebouwd, nu beter bekend als OBS 
De Spaarneschool aan de Kerklaan. Het oude gebouw 
zou er tot 1993 blijven staan.  
 

Inleiding 
Natuurlijk wilde de Historische Werkgroep 
Spaarndam een stukje schrijven over de geschiedenis 
van ons dorp. Maar hoe we dat verzoek van de 
redactie van het Dorpsorgaan gingen aanpakken was 
nog een vraagteken. Want in deze Coronatijd bleef 
het Dorpshuis dicht en dus ook ons eigen HWS-
archief. Gelukkig konden we met onze boeken aan de 
slag.  
In talloze Dorpsorganen is al veel geschreven over 
onze mooie dorpsgeschiedenis. Het was vooral oud- 
voorzitter van de HWS Gerrit van de Beldt, die daarbij 
een voortrekkersrol vervulde.  
De geschiedenis van Spaarndam begon in de 13e 
eeuw met het leggen van een dam in het Spaarne.  
 

De heemraden van Spaarndam en weer later die van 
Rijnland kregen zeggenschap over het waterbeheer 
tussen IJ en Spaarne, waarbij in de dam verschillende 
sluizen werden aangelegd. Over de betekenis van het 
water in Spaarndam kunt u meer lezen in ons nieuwe 
boek Spaarndam Waterdorp, dat in het voorjaar van 
2021 zal verschijnen.  
In deze kroniek staan enkele wetenswaardigheden 
uit het sociale leven in ons dorp. Het is slechts een 
keuze, vanwege de omvang van dit artikel konden we 
niet volledig zijn. We beginnen in 1880 bij de 
oprichting van Nova Zembla en eindigen bij de viering 
van Spaarndam 700 jaar in 1985.  
 

Kroniek van een eeuw dorpsgeschiedenis:  
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1908: In café Honderdors, nu De Toerist, werd het 
Spaarndams Gemengd Koor opgericht. 
Meester Zuidweg kreeg als directeur de 
leiding. De leden repeteerden in de 
Spaarneschool. Het koor heeft meer dan 100 
jaar bestaan.  Bij het 100-jarig bestaan in 
2008 sprak Jan in ‘t Veld - 40 jaar lid en 25 
jaar voorzitter - de woorden: “Zorg dat na de 
viering van het honderdjarig bestaan het 
zangersleven in Spaarndam zijn gangetje 
blijft gaan”. Helaas is dat niet gelukt. Door 
gebrek aan nieuwe leden ging de vereniging 
ter ziele.  

1910: Op zaterdag 5 november werden broer en 
zus, Willem (67) en Kee (66) Melchior vermoord op 
Spaarndammerdijk A 100.  De moord bracht het dorp 
in rep en roer. Niemand had gedacht dat zoiets 
afschuwelijks ooit in Spaarndam zou kunnen 
gebeuren. De verdachte, dorpsgenoot Dirk Roza, 
werd op 17 januari 1922, in hoger beroep, door het 
Amsterdamse gerechtshof vrijgesproken.  
 

1919: Op 1 maart had Spaarndam zijn eigen 
voetbalvereniging: S.F.C. Spaarndam. Het eerste 
terrein waarop de club speelde was een weiland van 
Van der Peet aan de Vergierdeweg, nu Roemer 
Visscherstraat. Na vele omzwervingen kreeg de club 
eindelijk de beschikking over een voelbalveld (1946) 
aan de Lagedijk. Daarna speelden ze op het Van der 
Aar Sportpark in Haarlem-Noord, totdat het 
Sportpark aan de Ringweg werd opgeleverd. Op 7 
april 1972 fuseerden voetbalvereniging SHS en 
voetbalvereniging S.F.C. Spaarndam tot S.V. 
Spaarnwoude. Later dat jaar trad ook 
softbalvereniging De Brinkers toe tot de nieuwe 
fusieclub. 
 
1921: In dat jaar werd door de dirigent van Crescendo 
en enkele leden uit onmin muziekkorps Kunstkring 
opgericht. Twee muziekverenigingen in een dorp, dat 
gaf behoorlijk wat spanning! Vooral toen in 1923 
Crescendo op de Westkolk een muziektent neerzette. 
Een jaar later bouwde Kunstkring er ook een eigen 
tent. In 1936 werd, door bemiddeling van 
burgemeester De Haas van Dorsser, afgesproken dat 
beide korpsen gingen spelen in de tent van 
Crescendo. Door gebrek aan nieuwe leden werd 
Crescendo in 1966 opgeheven. De Muziektent en de 
klapstoelen werden aan het Oranje Comité cadeau 
gedaan. Kunstkring fuseerde met het Haarlemse 
korps Apollo tot het nieuwe korps Kunstkring Apollo. 
 
1927: Biljartclub De Telescoop ging in café De 
Telescoop van start. In 1943 werd Biljartclub 
Spaarndam opgericht in De Toerist. Tot op de dag van 
vandaag is er vrij uitzicht vanuit het vroegere 
Jeugdhuis, IJdijk 43, vanwege een heersend servituut. 
In het café stond een telescoop opgesteld waardoor 
gekeken kon worden over het IJ tot bij Buitenhuizen. 
 
1943:  In dat jaar werden er initiatieven ontplooid 
om te komen tot Speeltuinvereniging Nieuw Leven. 
Pas in 1947 kon de speeltuin officieel worden 
geopend. Uit die tijd dateert ook het Witte Hok. Later 
schonk Scheepswerf Stapel de oude kantine aan de 
speeltuin en kregen diverse clubs er hun 
onderkomen.  In dat gebouw leerden handige 
meisjes en jongens, onder deskundige leiding, 
modelboten bouwen. Meisjes hadden er aanvankelijk 
ook een eigen club. Dankzij de vele vrijwilligers 
vinden er al jaren talloze activiteiten plaats. 

1918: Onder aanvoering van P. Wit senior 
ontstond fanfarecorps Crescendo. Met een lijst 
gingen de oprichters vervolgens langs de deuren om 
geld op te halen om instrumenten te kopen. Ze 
haalden 150 gulden op en daarmee konden zij enkele 
tweedehands instrumenten aanschaffen. 

1943- Opening speeltuin Nieuw Leven 
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1948: In dat jaar trad toneelvereniging Die Spaerne 
Ghesellen voor het eerst naar buiten. Sinds 1925 
bestond er in het dorp al een Rooms Katholieke 
toneelclub De Eeuwige Strijd. Ook was er nog een 
andere toneelgroep actief onder de naam Willen is 
Kunnen (WiK).  In 1950 zag de Rooms Katholieke 
toneelvereniging Ardaleon het licht, onder leiding van 
Chris van Warmerdam. 
 
Vanaf 1950 repeteerden Die Spaerne Ghesellen in het 
Jeugdhuis De Telescoop aan de IJdijk. Kunstschilder 
Leen Spierenburg was ruim 10 jaar regisseur en 
grimeur bij dit gezelschap. Zijn vrouw Gerda 
fungeerde als souffleur. Ook Jan Huttinga en Bas de 
Rooij hebben zich jarenlang met veel energie ingezet 
voor deze vereniging. Helaas viel in 2012 definitief 
het doek voor kunstminnend Spaarndam. In 1959 
had Ardaleon al het loodje gelegd.  
 
1948: De Rooms Katholieke Adalbertusschool 
kreeg twee lokalen toegewezen in de Spaarneschool. 
Daarvoor moesten katholieke leerlingen of naar 
school aan het Haarlemse Pretoriaplein, beter 
bekend als het Prikkie, of naar Haarlemmerliede. Om 
daar te komen moesten de leerlingen met een bus 
gebracht worden. Een van de eerste bedrijven die dat 
regelde was J. J. Balm. 
 
1956: Eerste zomerkamp van Jongensclub Don 
Bosco. De club was een jaar eerder al aarzelend van 
start gegaan met o.a. knutselen en spelletjes in het 
Jeugdhuis. Later verhuisde de vereniging naar de 
Bunker in de Inlaagpolder. “Toen werd het pas echt 
geweldig”, aldus voormalig lid Peter Balm. In 1965 
sloten ook de meisjes van het katholieke gilde zich 
aan. Ze gingen de eerste jaren nog wel apart op 
vakantiekamp. Nu, 64 jaar later, is het nog steeds een 
vereniging waar de jeugd graag bij wil horen. Met 
onder meer het ophalen van oud papier worden de 
kosten van het gezamenlijke zomerkamp betaald.  
 
1960: Aanvankelijk ging mevrouw Snel als eerste 
met een groepje jongens en meisjes wekelijks 
zwemmen in het Haarlemse Sportfondsenbad. 
Zwemvereniging De Dodaars - met als boegbeeld 
“tante” Agaath Hartendorp - zette zich daarna in om 
alle Spaarndamse kinderen zwemmen te leren. Op 1 
maart 2011, precies de dag waarop de vereniging 50 
jaar bestond, kwam er een einde aan deze 
legendarische zwemclub.  
 

1968: Aan de Claes van Kietenstraat werd een 
nieuw gebouw voor de Adalbertusschool neergezet. 
Ook kleuterschool De Glasaaltjes kreeg er in 1972 
een plek. Inmiddels zit de basisschool alweer 10 jaar 
in een prachtig nieuw gebouw. 
 
1970: In dat jaar werd de Nederlandse Bond voor 
Plattelandsvrouwen afdeling Spaarndam opgericht.  
De vereniging onder de huidige naam Vrouwen van 
Nu hoopt in september 2020 het 50-jarig bestaan te 
kunnen vieren. 
 

1956- Eerste zomerkamp Don Bosco 

1978: De opening van het nieuwe Dorpshuis! Een 
overwinning voor iedereen die zich jarenlang het 
vuur uit de sloffen had gelopen voor een eigen 
Dorpshuis in Spaarndam! Toneelvereniging Die 
Spaerne Ghesellen traden veelvuldig op en ons 
archief wordt er bewaard. Drie biljartverenigingen 
laten daar nu elke week de ballen over het laken 
rollen. De Bridgeclub speelt er elke woensdagavond 
en houdt een keer per jaar in het Dorpshuis een 
groot toernooi. Ook Yoga, Judo en Fitness kregen er 
onderdak. Verder vinden er vergaderingen plaats o.a. 
van de Dorpsraad en andere bijeenkomsten.  
 
1985: Spaarndam vierde op grootse wijze zijn 700-
jarig bestaan als dorp. We noemen een paar 
voorbeelden. Op Koninginnedag werd een prachtig 
versierde optocht gehouden met kinderen en 
ouderen in oude klederdracht. In mei werden diverse 
sportactiviteiten gehouden en de jaarmarkt op 1 juni 
stond in het teken van Spaarndam 700. De Kolk bood 
een schitterend schouwspel met overal mooi 
verklede mensen. Door het hele jaar waren alle 
festiviteiten tot in de puntjes verzorgd.   
 
Wim Koelman, Rosé van der Sluijs en Thea de Roos  
Historische werkgroep Spaarndam 
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Zondag 1 maart 
De Dorpsraad Spaarndam kondigt aan dat er op 29 
april verkiezingen voor het bestuur plaatsvinden. 
Althans als er ten minste vijf kandidaten zijn, omdat 
er vier vacatures zijn. Eventuele kandidaten kunnen 
zich aanmelden voor 25 maart, waarna op 31 maart 
bekend wordt gemaakt, wie er kandidaat zijn. 
 

Dinsdag 3 maart 
Op Facebook klaagt een bewoner over een haan die 
in de ochtend om 04.00 uur al kraait. Er volgen vele 
reacties, met name over het feit dat men dit gezeur 
vindt. De klager krijgt zelfs het advies om maar naar 
de stad te verhuizen. 
 

Een andere bewoner komt op Facebook met een foto 
over allerlei afval wat op het Brabantiapad is gestort. 
Dit ontlokt uiteraard weer opmerkingen en wel dat 
dit op veel andere plaatsen helaas ook regelmatig 
gebeurt. 

 
Foto: PR Facebook 
 
Woensdag 4 maart 
In het HCNieuws een kort stukje over het 60-jarige 
huwelijksfeest van de familie Wempe op de Ringweg 
onder de kop: “Twee geloven op een kussen gaat al 
zestig jaar goed”. Op hun huwelijksdag 27 februari 
bezocht burgemeester Marianne Schuurmans het 
jubilerende echtpaar. 

 
Foto: PR Facebook 
 

Donderdag 5 maart 
In het Haarlems Dagblad een artikel over het bezoek 
van de Spaarndamse schrijfster Anne-Gine Goemans. 
Zij bezoekt het Mendelcollege met haar nieuwe boek 
Holy Trientje. Dit gaat over een Amerikaanse non die 
op een geheime missie gaat tegen atoomwapens. 
Tegenover de leerlingen stelt zij: “Ik wil niet voor 
jullie denken, maar wel dat je erover gaat nadenken.” 

 
Foto: United Photos/Paul Vreeker 
 
Zondag 8 maart 
De voetbalwedstrijd Spaarnwoude-Zwanenburg lijkt 
volkomen uit de hand te zijn gelopen. Maar liefst vijf 
rode kaarten, waarvan twee voor Spaarnwoude en 
drie voor Zwanenburg worden er door de 
scheidsrechter gegeven. Toch is het geen harde of 
onsportieve wedstrijd die door Spaarnwoude met 2-1 
wordt gewonnen. 
 
Maandag 9 maart  
De berichtgeving in de media wordt deze periode 
beheerst door informatie over het coronavirus. In 
pers- conferentie laat premier Mark Rutte weten dat 
er een dringend advies is om geen handen meer te 
schudden vanwege dit virus. Officieel zijn er 
geregistreerd nu 321 mensen besmet waarvan er vier 
zijn overleden. In de Haarlemmermeer zijn er nog 
geen besmettingen, terwijl er in Haarlem twee 
besmettingen zijn geconstateerd. De beurzen 
reageren mede door problemen met de olieproductie 
heftig en dalen sterk. 
 
Donderdag 12 maart 
Het coronavirus blijft zich in hoog tempo verspreiden. 
Vooral in Noord-Brabant zijn de gevolgen groot, 
waardoor onder andere profvoetbalwedstrijden 
worden afgelast. In de avond geeft premier Mark 
Rutte een persconferentie waarin hij hele strenge 
maatregelen afkondigt. Bijeenkomsten met meer dan 
100 mensen zijn bijvoorbeeld niet meer toegestaan.  
Mensen met lichte verschijnselen wordt aangeraden 
binnen te blijven.  
 
 

Kroniek periode 1 maart tot 1 juni 2020 
Voor één keer terug van weggeweest, De Kroniek!  
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Vrijdag 13 maart 
De mededeling van Mark Rutte lijken tot totale 
paniek te leiden. Overal worden de supermarkten 
geplunderd door de hamsterwoede van veel 
bewoners. Ook in Spaarndam is de Albert Heijn een 
gekkenhuis. De schappen in de winkels raken 
helemaal leeg, met name toiletpapier is overal op. 
 

 
Foto: PR Facebook 
 
Een ander gevolg van de maatregelen is dat in het 
hele land bijna alle activiteiten tot in ieder geval 31 
maart worden afgelast. In sommige gevallen gelden 
de maatregelen nog veel langer. Theater, 
kerkdiensten, sportwedstrijden; alles wordt stilgelegd 
en Nederland lijkt wel op slot te zijn gegaan. Alleen 
de basis- en middelbare scholen zijn nog open.  
 
Zondag 15 maart 
Mede op dringend advies van onderwijs- en 
medische organisaties besluit het kabinet dat vanaf 
maandag ook alle scholen zullen worden gesloten. 
Mensen die thuis werken wordt dringend 
geadviseerd om dit te doen. Veel landen sluiten hun 
grenzen en vliegreizen worden op grote schaal 
gestaakt. Er zijn inmiddels al twintig mensen 
overleden aan het gevolgen van het virus. 
 
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat 
navigatiesystemen de automobilisten de afgesloten 
Spaarndammerdijk opsturen. De gemeente kijkt naar 
mogelijkheden om dit op te lossen. 
 
Maandag 16 maart  
Vanaf vandaag mag er overal in Nederland overdag 
nog maximaal 100 kilometer per uur gereden 
worden. Dit vanwege de stikstofcrisis. Tussen 19.00 
en 6.00 uur mag er op sommige wegen nog wel 
harder gereden worden. 

 
Foto: ANWB 
 
 

Donderdag 19 maart 
Connexxion maakt bekend dat buslijn 14 vanaf 
Haarlem-Noord naar Spaarndam en Buitenhuizen 
vanaf morgen 20 maart niet meer zal rijden. Dit in 
het kader van het terugbrengen van veel openbaar 
vervoerverbindingen vanwege het coronavirus. 
 
Vrijdag 20 maart 
Vanavond spreekt koning Willem-Alexander via 
allerlei televisiekanalen het Nederlandse volk toe. Dit 
vanwege de problemen rond het coronavirus. Een 
toespraak die slechts zelden wordt uitgesproken. De 
belangstelling voor deze toespraak is groot. 
 
Maandag 23 maart  
Dokter Pascal Hendriks van Medisch Centrum de Sluis 
meldt dat er tot op heden één persoon overleden is 
aan de gevolgen van het coronavirus. Er zijn diverse 
andere meldingen van mensen met klachten onder 
andere aan de luchtwegen die mogelijk veroorzaakt 
worden door het coronavirus, echter dat is niet 
officieel vastgesteld. 
 
Dinsdag 24 maart 
Op Facebook wordt aandacht gevraagd voor de 
paddentrek langs de Lagedijk tussen Albert Heijn en 
Penningsveer. Gevraagd wordt om goed op te letten, 
vooral in de schemer als de padden oversteken.  
 
Woensdag 25 maart 
Hoogheemraadschap Rijnland maakt bekend dat de 
winterregeling voor de sluizen gehandhaafd blijft in 
verband met de coronacrisis. Deze regeling is gericht 
op de beroepsvaart en niet op de pleziervaart. Zo 
gaan de sluizen, dus ook de Grote Sluis , op zondag 
niet open. 
 
Voor veel jongeren is het een saaie tijd. Hoewel er 
veel aandacht is voor onderwijs op afstand, met 
behulp van computers, slaat overal de verveling toe. 
Allerlei ideeën en initiatieven ontstaan. Zo wordt de 
berenjacht bedacht. Mensen zetten een beer voor 
het raam en de kinderen moeten proberen zo veel 
mogelijk adressen met beren op te zoeken. Dat mag 
echter niet in groepsverband, want het is niet 
toegestaan om in groepjes van drie of meer op straat 
te gaan. 
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Donderdag 26 maart 
Ook de Stichting Dorpsfeest Spaarndam besluit om 
het Kolkfestival dit jaar niet door te laten gaan. Dit 
niet alleen vanwege het coronavirus, maar ook 
vanwege de renovatie van de kades rond de Kolk.  
 
Vrijdag 27 maart 
Don Bosco meldt dat zij in verband met het 
coronavirus morgen geen oud papier op zullen halen. 
 
Dinsdag 31 maart 
Vandaag wordt bekend gemaakt dat de maatregelen 
vanwege het coronavirus die tot 6 april gelden, nu tot 
28 april zijn verlengd. De scholen blijven daardoor tot 
na de meivakantie (3 mei) gesloten. Omdat de 
maatregelen voor evenementen tot 1 juni gelden, zal 
het professionele voetbal tot die datum niet zijn 
toegestaan. Direct na deze mededeling besluit de 
KNVB dat het amateurvoetbal dit seizoen niet zal 
worden afgemaakt. 
 
Volgens het Haarlems Dagblad zal er via de Stichting 
Leefomgeving Schiphol slechts gedeeltelijk voor 
Hartje Spaarndam betaald worden. De gemeente 
Haarlemmermeer besluit om het project in tweeën te 
splitsen. Voor de aanpak van het Dorpscentrum wil 
de gemeente 250.000 euro vanuit het fonds en zelf 
betaalt de gemeente 100.000 euro. Ook de gemeente 
Haarlem doet een bijdrage van 70.000 euro. De 
sportparken hebben wat Haarlemmermeer betreft 
geen prioriteit. Er is geen onderhoud of vernieuwing 
noodzakelijk en de bestaande capaciteit is 
voldoende. 
 
Burgemeester Marianne Schuurmans brengt vandaag 
een verrassingsbezoek aan de AH Bouwens 
Supermarkten om zich te informeren over hoe het 
gesteld is met de klanten. Bovendien komt zij de 
medewerkers een hart onder de riem steken. 
 
Woensdag 1 april 
De Dorpsraad Spaarndam maakt bekend dat er vier 
kandidaten voor het bestuur zijn. Hierdoor is een 
verkiezing niet nodig. Alle vier de kandidaten komen 
uit de pas opgerichte Dorpsvereniging Spaarndam=1. 
 
De Stichting Dijk van een Dorp start vandaag onder 
de bezielende leiding van Sacha Goossens met een 
actie “Buren Coronacheck”. Met een rood of een 
groen duimpje kunnen mensen die hulp nodig 
hebben dit aangeven. Groen is ‘oké’ en rood is ‘ik heb 
hulp nodig’. Het gaat hierbij om hulp van 
bijvoorbeeld huishoudelijke aard of boodschappen 
doen. De actie haalt de landelijke pers en komt zelfs 
op televisie (SBS6).  

 
 

Donderdag 2 april 
Door het plaatsen van een AED bij de  St. 
Adalbertusschool en in SpaarneBuiten is Spaarndam 
nu in zijn geheel “Hartveilig”. Dit houdt in dat er 
voldoende dekking is volgens de voorschriften van de 
Hartsstichting. Het initiatief voor het plaatsen van 
deze AED’s komt van de Dorpsvereniging 
Spaarndam=1. 
 
Vrijdag 3 april 
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid artikel over 
het knotten en snipperen van de wilgen langs de 
nieuwe Rijweg. Met het haksel wordt weer groene 
stroom geproduceerd. De werkzaamheden duren 
ongeveer vijf dagen.  
 
Bij restaurant De Kolk is vandaag een nieuw biertje 
gepresenteerd: Kolkend Blond. Het is bedacht en 
gebrouwen door Partick Holla, eigenaar van het 
restaurant. Het ontwerp van het etiket is van de 
bekende Eric Coolen. 

 
Foto: PR Facebook 

 
Zaterdag 4 april 

Op veel plaatsen staan er vanavond kaarsjes in 
de tuin of in de vensterbank. Dit ter herinnering 
aan de dodelijke slachtoffers van het 
coronavirus. Het is ook bedoeld als steun voor 
degenen die in de ziekenhuizen voor hun leven 
vechten. 

 
Foto: PR Facebook 

 



31 
 

 

Van en voor het dorp 
 

 

 

 

  

Woensdag 8 april 
Er is vanavond een bijzonder natuurverschijnsel te 
zien. Mede door het heldere weer is een Supermaan 
goed zichtbaar. Dit is een volle maan met een 
bijzonder ovaal. Door de korte afstand van de aarde 
is de maan ook zeer groot. 

 
Foto: PR Facebook 
 
Vrijdag 17 april 
Op Facebook een oproep voor vrijwilligers die willen 
helpen bij de coronamaatregelen bij Albert Heijn. 
Door te assisteren bij het deurbeleid gedurende vier 
uur, krijgen de vrijwilligers een cadeaubon van lokale 
ondernemers. Vele Spaarndammers helpen.  

 
Foto: PR Facebook 
 
Het Haarlems Dagblad meldt dat er nog geen streep 
gezet is door de Raad van State door de 
bouwplannen bij de Slokop. De gemeente krijgt nog 
een half jaar de tijd om uit te leggen waarom de 
waterwoningen toch op deze kwetsbare plaats 
gebouwd mogen worden. 
 
Zaterdag 18 april 
Dan word je 95 jaar en mag je niet eens een feestje 
geven. Dat overkomt mevrouw Wientjes die vandaag 
95 jaar oud wordt. Buurtbewoners zingen haar toe op 
deze heugelijke dag. 

 
Foto: PR Facebook 
 
 

 
De Huisartsenpraktijk De Sluis meldt dat er 
problemen zijn met het scherm voor het afhalen van 
medicijnen uit de automaat van de apotheek. Met 
volle zon is het slecht leesbaar en het valt soms even 
weg. Er wordt gewerkt aan een oplossing. 
 
Dinsdag 21 april 
Hetzelfde als mevrouw Wientjes overkomt Anke van 
der Donk vandaag in de Westhoff. Door het initiatief 
van een buurtbewoonster gaat de verjaardag niet 
helemaal ongemerkt voorbij. Een groep 
buurtbewoners zingt haar toe om haar te feliciteren 
met haar 80ste verjaardag. 

 
Foto: Ab Laanbroek 
 
Woensdag 22 april 
Het Haarlems Dagblad meldt dat de VVD en het CDA 
boos zijn over de afspraken die het college gemaakt 
heeft met de Stichting Leefomgeving. Zij vinden dat 
de gemeente in het verleden door de oude gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, na moet komen. 
Dit houdt ook in de verplaatsingen van de sport-
complexen. 
 
Vrijdag 24 april 
De Kunstmarkten Spaarndam maakt vandaag bekend 
dat de kunstmarkten deze zomer vanwege de 
coronacrisis niet door kunnen gaan. De organisatie 
kijkt alweer uit naar de markten in de zomer van 
2021. 
 
Ter hoogte van de Clara van Spaarnwoudestraat 
langs de Inlaagsedijk worden mini-sponsjes 
aangetroffen. Op Facebook wordt hiervoor 
gewaarschuwd, want deze kunnen zelfs dodelijk zijn 
voor honden en katten. 
 
Zondag 26 april 
Via een videoverbinding hebben bewoners de 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de 
wijkagenten van Spaarndam. 
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Maandag 27 april 
Een “spontane” actie op de Kolk waar bewoners 
vanochtend staande voor hun huis het Wilhelmus 
zingen. Dit wordt begeleid door een trompettist. 
 
Bewoners die een tompouce willen kopen bij de 
bakker bij Albert Heijn moeten even geduld hebben. 
Het is druk en er is ook nog een stroomstoring. 

 
Foto: PR Facebook 
 
Woensdag 29 april 
Via een crowfunding wil een aantal bewoners het 
beeld "Zeeën van tijd" aanschaffen dat tijdelijk op de 
Kolksluis geplaatst was. Het beeldje is gemaakt door 
Milian van Stokkum. 

 
Foto: PR 
 
Zaterdag 2 mei 
Deze eerste zaterdag van de maand haalt Don Bosco 
toch weer het oude papier op. Alleen de plaatsen 
waar het papier neergezet kan worden zijn beperkt. 
De oorzaak is dat de vrachtwagen niet in alle vooral 
smallere straten kan komen. 
 
SV Spaarnwoude maakt bekend dat de protocollen 
zijn goedgekeurd, zodat de buitentrainingen voor de 
jeugd vanaf maandag weer kunnen worden hervat. 
Wel met de nodige beperkingen. Zo mogen ouders 
niet langs de lijn staan en mogen er geen partijtjes 
gespeeld worden. 
 
Maandag 4 mei 
In het Haarlems Dagblad onder de kop “Jongeren 
dichten over vrijheid” een gedicht van de 10-jarige 
Spaarndammer Daan Vink van de Adalbertusschool.  
 

Hij is een van de uitverkoren dichters waarvan het 
gedicht in de krant staat. Bovendien krijgt hij een 
eervolle vermelding vanwege de opbouw van het 
gedicht. 
Bij de wegversmalling in de Lagedijk ter hoogte van 
de Slokop loopt weer eens een grote vrachtwagen 
vast. Het gebeurt regelmatig dat de borden bij 
Penningsveer door de chauffeurs over het hoofd 
worden gezien. 

 
Foto: PR Facebook 
 
In tegenstelling tot andere jaren mag de vlag 
vanwege dodenherdenking de hele dag halfstok 
hangen. Normaal gesproken mag dit volgens het 
vlagprotocol pas vanaf 18.00 uur. De herdenking 
wordt ook in zeer klein verband gehouden. 
 
Dinsdag 5 mei 
De brandweer moet eraan te pas komen om een 
patiënt aan de Kerklaan naar de begane grond te 
vervoeren. Dit gebeurt met behulp van een 
ladderwagen. De patiënt wordt daarna naar het 
ziekenhuis vervoerd. 
 
Vrijdag 8 mei 
Op Facebook wordt geklaagd over vrachtwagens die 
zich over de dijk en de Kerkweg naar de Rietpol 
begeven. Dit zorgt regelmatig voor schade en 
ernstige vertragingen.  

 
Foto: PR Facebook 
 
Zaterdag 9 mei 
Han Bouwens van de Albert Heijn supermarkt komt 
aan het woord in het Haarlems Dagblad. Het gaat 
over de gevolgen en de maatregelen in verband met 
het coronavirus. 
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Dinsdag 12 mei 
Bij 10 huizen op Spaarnebuiten die net opgeleverd 
zijn is vannacht ingebroken. Er zijn diverse 
gereedschappen gestolen. Inbrekers hebben de 
ramen ingeslagen. 
Bij 5 auto’s die geparkeerd staan op de vernieuwde 
parkeerplaats op Redoute zijn vannacht de ramen 
ingeslagen en diverse eigendommen ontvreemd. 
Hetzelfde gebeurde met 4 auto’s bij Fort Benoorden 
Spaarndam. 
 
Woensdag 13 mei 
Vanaf vandaag rijdt buslijn 14 weer naar Spaarndam-
Buitenhuizen. Wel met de nodige voorzorgsmaat-
regelen in verband met de nodige afstand. 
 
In het HC Nieuws en het Haarlems Weekblad een 
artikel over de start van de basisscholen afgelopen 
maandag. Speciale aandacht is hierbij voor de 
Spaarneschool, waarbij uitgelegd wordt welke 
maatregelen er getroffen zijn om weer les te kunnen 
geven. 

 
 
Vrijdag 22 mei 
De Historische Werkgroep Spaarndam heeft van de 
Rabobank Haarlem-IJmond een donatie ontvangen 
van 1.000 euro. De donatie is voor het nieuw uit te 
brengen boek" Spaarndam Waterdorp". De uitgave 
van het boek en de daaraan gekoppelde 
tentoonstelling zou in oktober 2020 plaatsvinden, 
maar door het coronavirus zal e.e.a. worden 
verplaatst naar het voorjaar 2021. 

 
Foto: Ab Laanbroek 
 

Daarom heeft iedereen een brief ontvangen met het 
verzoek om loten te kopen. Op Facebook zijn plantjes 
te zien die geschonken zijn door de 
klaverjasvereniging SV Spaarnwoude. Alle leden 
hebben drie weken geleden een klavertje vier 
gekregen als steun in de rug. Inmiddels zijn deze 
plantjes uitgekomen. 
 
Zaterdag 23 mei 
De Zonnebloem Spaarndam kan vanwege het 
coronavirus niet met loten langs de deuren gaan 
 
Maandag 25 mei  
Het Haarlems Dagblad gaat uitgebreid in op de 
heropening van Kunstcentrum De Kolk. Er magen 
vanaf zaterdag 30 mei weer bezoekers naar binnen. 
Wel met maximaal 5 bezoekers die een viltje als 
toegangsbewijs moet gebruiken. 
 

Zeeën Van Tijd blijft! 
Het is gelukt! Ze mag blijven. In juni heeft 
Hoogheemraadschap Rijnland laten weten dat zij een 
ruimhartige donatie doen. Hierdoor en vooral door 
jullie promotie en giften, is ons streefbedrag bereikt. 
We hebben Milian van Stokkum inmiddels laten 
weten dat de koop is gesloten. Zij is blij met de 
prachtplek die haar werk krijgt en de hartelijke 
reacties. Kunstcentrum de Kolk en het 
hoogheemraadschap zullen zorgdragen voor vaste 
plaatsing. Vrolijke groeten, Coen de Graaf, Stephanie 
Andrade en Johanna van Steen. 
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  Geplande 
werkzaamheden 
sluizen Spaarndam  
Het hoogheemraadschap van Rijnland is 
verantwoordelijk voor een veilige waterkering. Elke 
vijf jaar toetst Rijnland de sluizen en duikers op 
faalmechanismen die de veiligheid en stabiliteit van 
de waterkering negatief kunnen beïnvloeden. Bij de 
laatste inspecties is gebleken, dat de monumentale 
sluizen in Spaarndam opgeknapt moeten worden. 
Daarom gaat Rijnland vanaf het najaar 2020 met de 
Kolksluis, de Woerdersluis, de Boezemsluis en de 
duiker bij het gemaal ‘de oude Spaarndammer’ aan 
de slag (overzichtskaartje). Als eerste is de Kolksluis 
aan de beurt. 

Kademuren Kolksluis verouderd 
De Kolksluis (1280) is de oudste nog werkende sluis in 
Europa. De laatste grote renovatie vond plaats vanaf 
1927 (zie foto renovatie in 1928). De toen geplaatste 
kademuren met houten kwelschermen zijn inmiddels 
aan het einde van hun levensduur. Kwel komt van het 
werkwoord kwellen, het doorsijpelen van water. 
Kwelschermen voorkomen het doorsijpelen van 
water door de kademuren. De verouderde schermen 
van de Kolksluis vertonen flinke kieren tussen de 
houten planken. Daartussen spoelt het water nu 
grond weg. Zo ontstaan er verzakkingen en 
zogenaamde spoelgaten. Een duikinspectie toonde 
bovendien aan dat de houten funderingspalen van de 
kademuren verzwakt zijn. Hierdoor neemt de 
draagkracht van de kademuren af. Daarom is 
parkeren langs het water op de Westkolk tijdelijk 
verboden (foto bloembakken Westkolk). 

Complexe operatie 
Vanaf het najaar van 2020 worden de houten 
funderingspalen en de kademuren van de Kolksluis 
vervangen. Werkzaamheden aan de sluishoofden en 
de sluisdeuren volgen in een later stadium. Hiervoor 
is nog aanvullend onderzoek nodig. 
Het vervangen van de kademuren is een complexe 
operatie. De werkruimte is beperkt, 

zowel in de hoogte, in verband met de boomkruinen, 
als in de breedte door de smalle kades. Daarom 
werkt de aannemer vanaf het water en gebruikt hij 
een deel van de kades als werkterrein. Het behoud 
van de monumentale waarde, het waarborgen van 
voldoende stabiliteit en het voorkomen van 
eventuele aantasting van de fundering van 
omliggende panden zijn absolute voorwaarden voor 
het vervangen van de kademuren.  

 

Beschermd dorpsgezicht 
De Kolksluis heeft een monumentale status en draagt 
in belangrijke mate bij aan de karakteristieke, 
historische uitstraling van Spaarndam. De nieuwe 
kademuren moeten dus passen in het beschermde 
dorpsgezicht. 

Monumentale kastanjebomen  
Voor de renovatie in 1927 stonden er lindebomen op 
de Oostkolk (foto Kolksluis in 1925). Na de renovatie 
bleven deze lindebomen in eerste instantie staan. 
Helaas bleken ze binnen 4 jaar na afloop van de 
werkzaamheden niet meer levensvatbaar. Ze werden 
vervangen door de huidige kastanjebomen. Het 
vervangen van de kademuren dit najaar betekent 
opnieuw een risico voor de levensduur van de 
bomen. De bomen zijn ondiep geworteld en sterk 
met de kademuren verweven. De bomen zijn in 2019 
onderzocht op conditie, mechanische kwaliteit, 
toekomstverwachting, bodemopbouw en 
wortelstelsel. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat als 
de bomen bij de sloop van de oude muren boven- of 
ondergrondse schade oplopen, ze in onvoldoende 
conditie zijn om geheel te herstellen. De aanpak van 
de bomen wordt momenteel met diverse (bomen) 
experts besproken. 

Bouwteam met aannemer Beens Groep 
Vanaf mei 2020 werkt Rijnland samen met aannemer 
Beens Groep aan het plan van aanpak voor de 
Kolksluis. Het verenigen van alle belangen is een 
ware uitdaging. Daarom is Rijnland blij met de 
expertise van waterbouwer Beens.  
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Op dit moment zijn er diverse uitvoeringsvarianten 
die uiteenlopen qua haalbaarheid en risico’s en 
consequenties hebben voor de bomen en de plaats 
van de kademuren. Om een afgewogen keuze te 
maken zijn er gesprekken met direct omwonenden 
en diverse belangengroepen die opkomen voor 
natuur en cultuur. Gemeente Haarlem en de 
Dorpsraad van Spaarndam zijn intensief betrokken 
bij het definitieve ontwerp en de voorbereidingen 
voor de uitvoering. 

Informatiebijeenkomst juni 2020 
In juni heeft Rijnland een informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor de omwonenden van de 
Kolksluis. Alle bewoners van de Oostkolk en de 
Westkolk waren uitgenodigd, we mochten 29 
bewoners verwelkomen gedurende 8 kleinschalige 
informatiesessies met dank aan Café Spaarndam en 
Restaurant De Kolk. De terugkoppeling was erg 
positief voor wat betreft de uitgebreide informatie 
die we konden geven op basis van de hoge 
interactiviteit met de bewoners. 
 
 
 

Tevredenheidspanel 
Ingrijpende werkzaamheden aan de monumentale sluizen in hartje Spaarndam gaan niet ongemerkt voorbij. 
Heldere informatie over te verwachten overlast kan ergernis in de omgeving beperken. Daarom schakelt 
Rijnland de omgeving in. Omwonenden, ondernemers en bezoekers worden aangemoedigd om zich met 
regelmaat uit te spreken over de plannen en de realisatie ervan. Vanaf juni 2020 meet Rijnland hoe tevreden 
de omgeving is over het verloop van het project en de communicatie daarover. Deelnemers aan dit 
tevredenheidspanel ontvangen regelmatig een korte online enquêtes met vijf vragen. Het beantwoorden van 
de vragen kost circa één minuut. 
Belangstellenden kunnen zich voor het online panel aanmelden via www.uwmeningtelt.nu/sluizen-
spaarndam . 

Informatie over het project 
Alle informatie over het project is te vinden op de projectpagina op de website van het hoogheemraadschap 
www.rijnland.net/plannen/sluizen-spaarndam 
 

Renovatie Kolksluis Spaarndam in 1928 
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Reinuwtje Seijke (Reini) Neve- Visser 4 maart 2020 Haarlem 76 jaar 

Gerrit Berk 14 maart 2020 Haarlem 83 jaar 

Maria Magdalena (Leni) Teske-Corver 14 maart 2020 Hoofdorp 81 jaar 

Jan Wempe 19 maart 2020 Haarlem 80 jaar 

Petrus Gerardus (Peter) Fabel 75 jaar 21 maart 2020 76 jaar 

Gerardus Wilhelmus (Ger) Corver 22 maart 2020 Lutjebroek 80 jaar 

Gerridina Aleida (Leida) Verkade- Makkinga 25 maart 2020 Spaarndam 75 jaar 

A.B.Nooy (Adrie) Nooy- Van Bodegom 27 maart 2020 Haarlem 80 jaar 

Mevrouw Prooijen Februari/Maart 2020 - 

Nicolaas Theodorus (Nico ) van Attekum 2 april 2020 Haarlem 73 jaar 

Bartholomeus Cornelis (Mees) Buis 27 april 2020 Spaarndam 86 jaar 

Adriana Maria (Jeanne) Smorenburg- Struijker Boudier 28 april 2020 Haarlem 84 jaar 

Wim van de Velde 4 mei 2020 Spaarndam 83 jaar 

Anna van der Bijl-Zwanenburg 7 mei 2020 Haarlem 91 jaar 

Elly Oelenschlager-Doets 7 mei 2020 Haarlem 76 jaar 

Charles Lichtvoet 8 mei 2020 Ijmuiden 96 jaar 

Jacobus Cornelis (Jaap) Visser 10 mei 2020 Long Leij-BC Canada 80 jaar 

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

Dankbetuigingen 
Gerrit Berk 
In deze tijd, waarin corona overheerst, is Gerrit 
Berk, mijn man, onze vader, opa en 
overgrootvader, overleden. De uitvaart op 19 maart 
was anders dan we met elkaar voor ogen hadden, 
maar dankzij alle mensen die in de erehaag stonden 
is het voor ons indrukwekkend mooi geweest. Ook 
de enorme hoeveelheid kaartjes en andere blijken 
van medeleven hebben ons erg goed gedaan en zijn 
een grote steun voor ons. Wij willen u langs deze 
weg dan ook hartelijk danken. 
Adri Berk, kinderen, kleinkinderen 
 

Nico van Attekum 
Wij willen via deze weg iedereen bedanken, die ons 
een kaartje of bloemetje gestuurd hebben bij het 
toch plotselinge overlijden van Nico.  
Ook de gesprekjes als wij mensen tegen kwamen en 
nog steeds komen, helpen ons door deze moeilijke 
tijd heen. Het was overweldigend. 
Het is dus ook moeilijk iedereen persoonlijk te 
bedanken. 
 
Ria van Attekum-van Rooijen 
Jeroen, Mara en Sam 
Marieke 
 

Foto: Janou Zoet 
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Zonnebloem Afdeling 
Spaarndam e.o. 
 

Stamppot eten bij de Toerist op 12 februari 
2020 
 

Koffieochtend vrijwilligers op 20 februari 
2020 
Vandaag werd Joke Laanbroek 50 jaar. Alle 
vrijwilligers waren uitgenodigd, maar zoals op de foto 
te zien is waren ze er niet allemaal… Door Debby 
waren twee prachtige taarten gemaakt en Joke had 
een mooie feestmuts op! Het was een gezellige 
koffieklets. Over twee maanden weer. 
 

Weet zeker dat ik namens alle gasten 
spreek als ik zeg: de senioren hebben 
een super gezellige middag gehad! Ben 
eigenlijk best blij dat ik tot deze 
doelgroep behoor, anderen hoor ik 
weleens zeggen: nee hoor, ik ga niet bij 
al die “oudjes” zitten. Lieve mensen 
sluit je aan bij “Onze Club”, je weet 
niet wat je mist! 
Vanmiddag weer zo’n gezellig 
samenzijn, stamppot eten met elkaar, 
boerenkool, hutspot, zuurkool: jawel in 
ons Spaarndams Restaurant De Toerist. 
De opkomst was groot, het was een 
gekakel van jewelste  
 

….pfff. Zie dat maar stil te krijgen, als voorzitter Joke 
een openingswoordje wil doen. Wel een teken dat 
iedereen blij is elkaar te zien en gezamenlijk aan tafel 
wil zitten. Na een drankje wordt de ‘Stamp’ 
geserveerd, zóóó lekker met jus, daar houden we van 
met een worstje en oma’s gehaktbal, te gek toch. 
Kortom een grandioze middag, met dank aan alle 
vrijwilligers die dit organiseren. De mensen die 
rijden, ’t is altijd weer een hele toer. 
 
 Ria Molenaar 
 

Zwemmen bij Friendship Sports Centre 
Woensdag 20 februari 2020 gingen wij voor de eerste 
keer naar het Friendship Sports Centre om op 
uitnodiging van de Riki Stichting deel te nemen aan 
het individueel zwemmen. Wij vertrokken met 2 
auto’s richting Amsterdam Noord en werden aldaar 
verwelkomd met heerlijke koffie/cappuccino. En dan: 
in het heerlijk verwarmde zwembad. Er werden 
onder de deskundige leiding van Jolanda van der Leij 
op een leuke manier allerlei oefeningen gedaan. Na 
alle inspanningen werd nog genoten van een zeer 
goed verzorgde lunch. Het was een prachtige start 
van een reeks van 6 zwemochtenden, die dit jaar 
gaan plaatsvinden. 
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En dan… 
Als eerste de Bingo op vrijdag 13 maart 2020: 
Wij waren er helemaal klaar voor. Prachtige 
cadeautjes, bingoplankjes opgehaald bij De Blinkert, 
boodschappen in huis gehaald en toen: het was 
spannend vanwege het Corona virus, maar we 
besloten op het laatste moment om deze gezellige 
middag toch niet door te laten gaan, dus iedereen 
afgebeld. En met deze beslissing waren we achteraf 
heel blij. We hadden het idee dat het later in het jaar 
wel zou kunnen, maar daar hebben we nu ernstige 
twijfels over. We zien het wel, belangrijker is dat 
onze gasten, die allen tot de risicogroep behoren, 
gezond blijven. 
 
En toen het Corona tijdperk: Wij hebben al snel een 
brief rondgestuurd, waarin wij moesten aangeven 
dat alle activiteiten werden stilgezet, maar dat onze 
gasten te allen tijde contact met ons konden 
opnemen. 
• Er was al snel een initiatief van de 
basisscholen in Spaarndam om tekeningen te maken 
voor onze gasten en dat werd enorm gewaardeerd. 
De tekeningen werden veelal voor de ramen geplakt. 
• Er werden door Yvonne Meekel, een van 
onze gasten, zo'n 40 rode hartjes gehaakt en met een 
lief kaartje en een ijzeren ring, tot een mooie 
sleutelhanger gemaakt. Ook deze werden bij de 
gasten bezorgd. Een prachtig initiatief. 
• En toen kwam het bericht dat de 
paaspakketten van de Riki Stichting niet zouden 
worden geleverd. Deze werden bij de Voedselbank in 
Groningen gebracht: prachtig natuurlijk! Tot onze 
verrassing kregen wij alsnog een bedrag van de Riki 
Stichting om eventueel zelf paaspakketten samen te 
stellen en dat hebben wij natuurlijk graag gedaan. De 
gasten waren zo verrast en blij! 
• Er kwamen meer tekeningen, ook van 
kinderen uit de buurt, die vervolgens weer een 
prachtig plekje kregen bij onze gasten. 
• In de "Zon": een blad voor vrijwilligers van 
de Zonnebloem heeft een artikeltje gestaan over een 
van onze gasten: de heer Henk Prent. Zie Zon maart 
2020, blz. 6: rolstoelfietsen. 
• Ik wil ook niet onvermeld laten dat direct 
aan het begin van de Corona crisis zomaar mensen 
zich aanmeldden om als vrijwilliger een handje te 
helpen: zo bijzonder. 
 

• En nu: al voor het derde jaar krijgen de 6 
Zonnebloemafdelingen in Haarlem van de Stichting 
Haarlems Comité Nationale Feesten, zeg maar Oranje 
Comité Haarlem, een chocoladeverrassing met 
Koningsdag. Deze wordt met een kleine mededeling 
van onze kant bij de gasten bezorgd. 
 
Zo hebben wij, zij het op afstand, toch steeds contact 
met onze gasten. We hopen snel op betere tijden, 
maar nemen geen enkel risico. 

Toch nog een Bingo? 
Afgelopen week hebben drie leden van ons bestuur 
onze Zonnebloemgasten verrast met de cadeautjes 
die wij hadden verzameld voor onze Bingo op vrijdag 
13 maart. Vanwege het feit dat het organiseren van 
een Bingo voorlopig niet mogelijk is werd besloten de 
cadeautjes te bezorgen bij de gasten die zich hadden 
aangemeld voor genoemde Bingo. Nou, een 
verrassing was het zeker!! Sommigen mochten uit 
drie cadeautjes er één uitzoeken en anderen 
moesten een lootje trekken en kregen het cadeautje 
wat bij het getrokken nummer hoorde. Het was een 
feestje. 

Aandachtskaart 
13 mei  Afgelopen dagen hebben wij bij onze gasten 
een aandachtskaart met een prachtige tekst, 
afkomstig van het hoofdkantoor in Breda, in de 
brievenbus gedaan. 

Virtual Stay Home Pinksterun 
Op 1 juni gaan wij lopen c.q. rennen voor De 
Zonnebloem. Je mag zelf weten wanneer je gaat 
lopen en ook de afstand bepaal je zelf. Een gedeelte 
van het inschrijfgeld komt ten goede aan het werk 
van de Zonnebloem. 

Lotenverkoop 
Deze verkoop zal dit jaar ook een heel ander karakter 
krijgen. Binnenkort zullen wij huis aan huis een brief 
verspreiden, waarin de mogelijkheid wordt geboden 
loten te bestellen. Wij hopen van harte dat u hieraan 
mee wilt doen. 
 
Wij hopen over niet al te lange tijd weer kleinschalige 
activiteiten voor onze gasten te kunnen en mogen 
organiseren. Maar tot die tijd: lieve mensen, hou vol 
en let een beetje op elkaar... 
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Gluren bij de Buren in 
Spaarndam. 
 
De derde editie van Gluren bij de Buren 
Haarlemmermeer viel dit jaar op 9 februari 2020 
samen met de komst van storm Ciara. Vanuit liefde 
voor podiumkunsten tovert Gluren bij de Buren 
huiskamers om tot tijdelijke podia voor lokaal 
talent, zo ook voor de eerste keer in Spaarndam. 
 
De huiskamer van Ab en Joke Laanbroek, gelegen 
aan de Clara van Spaarnwoudestraat, werd 
beschikbaar gesteld voor 3 optredens van de 
Spaarndamse akoestische band Think Of Something 
Good. 
 
Ondanks storm Ciara kwam er verrassend veel 
publiek aanwaaien. 
 
Voor de editie van volgend jaar wordt gekeken of er 
aansluiting kan worden gevonden bij Gluren bij de 
Buren Haarlem. We gaan, gezien de positieve 
reacties, ervan uit dat er volgend jaar meer mensen 
zijn die hun woonkamer beschikbaar stellen, zodat 
er meer optredens in Spaarndam gegeven kunnen 
worden. 
 
Meer info: www.glurenbijdeburen.nl 
 

Correctie 
Bij het stukje 'Even voorstellen...de nieuwe tandarts 
in Spaarndam' in het vorige Dorpsorgaan, is per 
abuis een verkeerd telefoonnummer en website 
doorgegeven. Kan gebeuren natuurlijk, daarom hier 
nu de juiste gegevens: 
 
 

Tandartspraktijk Spaarndam 
Dr. W. Nijestraat 1A 
2064 XA Spaarndam 

Tel: 02- 537 35 34 
 
 

Email: praktijk@tandarts-spaarndam.nl 
Onze website: www. tandarts-spaarndam.nl 
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  100% Hartveilig 

Binnen de bebouwde kom van Spaarndam is 24 uur 
per dag, binnen 500 meter een AED bereikbaar. 
Daarmee voldoet Spaarndam aan de norm van de 
Hartstichting, die deze afstand voor de classificatie 
‘100 % Hartveilig’ hanteert. 
Spaarndam liet zien waar het dorp goed is: 
saamhorigheid. Het benodigde geld voor de aanschaf 
en montage van de twee extra AED’s is eind 2019 via 
een crowdfundings-actie met ‘Nieuwe Pioniers 
Haarlemmermeer’ opgehaald. Naast de giften van 
vele inwoners in Spaarndam, die elkaar onder meer 
enthousiast maakten in whatsapp-groepen, is het 
bedrag aangevuld door o.a. de gemeente 
Haarlemmermeer en de ondernemersvereniging 
Spaarndam. Iedereen nogmaals hartstikke bedankt! 
 
Er was al langere tijd een ‘24/7’ bereikbare AED op 
het Kerkplein, maar om het gehele dorp te kunnen 
classificeren waren er nog twee extra nodig. De 
geschikte locaties bleken het Havengebouw en de 
Sint Adalbertusschool te zijn. De plattegrond op 
rechts geeft goed het bereik aan.  
 
En daarmee is de kous nog niet af. Elk jaar krijgen 
zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een 
circulatiestilstand*), ook wel hartstilstand genoemd. 
Als omstanders binnen zes minuten kunnen 
reanimeren en een AED inzetten, heeft het 
slachtoffer de grootste overlevingskans. Als elke 
seconde telt, is snelle hulp dus van levensbelang.  
Nederland heeft daarom een uniek reanimatie-
oproepsysteem: HartslagNu. Belt iemand 112 bij het 
vermoeden van een hartstilstand, dan roept het 
systeem automatisch burgerhulpverleners op in de 
buurt van het slachtoffer. Deze hulpverleners moeten 
uiteraard een mobiele telefoon/smartphone hebben. 
 
Het is dan ook van groot belang dat er ruim 
voldoende mensen in ons dorp zijn die kunnen 
reanimeren en een AED kunnen bedienen. 
Aanmelden als hulpverlener kan via 
www.hartslagnu.nl.  
Zodra het Coronavirus het toelaat, zal de stichting 
Dijk van een Dorp extra aandacht besteden aan 
reanimatie en het gebruik van een AED. 
 

Inmiddels ondersteunen ook diverse 
zorgverzekeraars de kosten voor een EHBO- en/of 
reanimatiecursus, indien een aanvullende 
verzekering bij hen is afgesloten. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus.  
 
Theo van Heese 
 
 
*) Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet 
helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De hartkamers 
worden snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze 
niet meer samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. 
Een AED is dan nodig om het hart weer te resetten en 
weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen 
we defibrilleren. 
Wanneer het defibrilleren succesvol is, kan er weer 
zuurstofrijk bloed naar alle vitale delen van het 
lichaam worden gepompt. 
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Het brandweerwerk in de periode 1 maart t/m 31 mei 
 

Overzicht uitrukken 
Nr. Datum Tijd Plaats Melding 

16 9-3-2020 21:33 Spaarndam HV weg letsel 

17 21-3-2020 05:10 Santpoort-Noord BR bijeenkomst 

18 26-3-2020 19:41 Velserbroek BR scheepvaart (woonboot) 

19 9-4-2020 20:45 Spaarndam BR container 

20 21-4-2020 15:29 Spaarndam BR buiten 

21 25-4-2020 11:08 Spaarndam BR buiten 

22 28-4-2020 15:39 Spaarndam Dier te water 

23 29-4-2020 09:10 Spaarndam Dier te water 

24 5-5-2020 11:44 Spaarndam-West Ass. Ambu (afhijsen) 

25 10-5-2020 23:50 Velsen-Zuid BR wegvervoer 

26 23-5-2020 20:53 Spaarndam BR woning 

27 31-5-2020 01:51 Halfweg HV weg letsel (THV: licht) 

28 31-5-2020 09:53 Spaarndam BR buiten 

 
  

Bijzondere uitruk 
Brand bijeenkomst (21-03) 
Deze zaterdagochtend ontstond brand bij het Bastion 
Hotel in Santpoort-Noord. Nadat direct duidelijk was 
dat er iets aan de hand was en kort hierna buiten 
vlammen te zien waren, schaalde de brandweer 
uiteindelijk op naar “zeer grote brand”. De 
Spaarndamse brandweer rukte uit. 
Ter plaatse waren de collega’s al drukdoende met 
bluswerkzaamheden. De Spaarndamse 
brandweerauto werd ingezet om een laddervoertuig 
van water te voorzien. Hierdoor kon aan de 
achterzijde van het pand de brand snel onder 
controle worden gebracht en verdere uitbreiding 
worden voorkomen. 
Omdat niet 100% duidelijk was of alle kamers 
ontruimd waren, heeft het Spaarndamse korps 
tevens een controle gedaan op alle hotelkamers. 

De brandweer in 
Coronatijd 
Nadat op zondag 15 maart de ‘intelligente lock-down’ 
in Nederland werd afgekondigd, had dat ook direct 
gevolgen voor de Spaarndamse brandweer. 
Per direct werden alle oefenactiviteiten stilgelegd en 
werd alleen nog in noodgevallen opgetreden. Dit om 
ook bij de brandweer de 1,5 meter maatregelen 
zoveel als mogelijk te kunnen toepassen. 
 

Met de versoepelingen die op 1 juni ingegaan zijn, 
kan de brandweer ook weer langzaam gaan 
opstarten met de normale activiteiten en het 
oefenen van de medewerkers. Uiteraard doen wij dit 
ook zoveel mogelijk op 1,5 meter en hebben wij ook 
een branche protocol gemaakt om dit veilig en 
verantwoord te doen. 
#alleen samen krijgen we corona onder controle. 

Vrijwilliger worden? 
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Word 
jij onderdeel van ons fantastische team en help jij 
mee Spaarndam een stukje veiliger te maken? Dat 
kan nu. Wij zoeken nog minimaal zes mensen tussen 
de 18 en 45 jaar die in Spaarndam-Oost of -West 
wonen. 
Neem contact op met de ploegchef: Maarten 
Derkzen van Angeren, 06 – 319 44 124. 

Meer weten? 
Wilt je meer weten over de brandweer van 
Spaarndam, kijk dan op onze website 
www.brandweer-spaarndam.nl of facebook 
www.facebook.com/brandweerspaarndam  
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Ondernemersvereniging Spaarndam 
 
  Corona treft ons allemaal. Hoewel het ergste 

inmiddels achter de rug lijkt, moeten we voorzichtig 
blijven om een eventuele 2de golf beheersbaar te 
houden. 
 
Niet alleen u, maar ook de ondernemers van 
Spaarndam zijn door deze crisis getroffen. 
En ondanks alle overheidssteun, die vooral bedoeld is 
voor de ergste nood, hebben zij het lastig. 
De meeste ondernemers hebben minder of geen 
inkomsten. De ondernemers die wel hebben kunnen 
doorwerken zien de kosten stijgen door alle 
richtlijnen waar zij aan moeten voldoen. Denk hierbij 
aan het aanschaffen van allerlei materialen en 
middelen om de richtlijnen te kunnen hanteren of 
het inhuren van extra personeel. 
De anderhalve meter samenleving werkt helaas 
kostenverhogend voor alle ondernemers. 
 
U vraagt zich misschien af of en hoe u kunt helpen.  
De Spaarndamse ondernemers kunnen uw steun 
hard gebruiken. 

Er zijn ondernemers in ons dorp die producten 
aanbieden. Daarnaast zijn er ook veel ondernemers 
die diensten aanbieden. 
Op onze website ( www.ondernemersspaarndam.nl) 
vindt u terug welke ondernemers er allemaal zijn en 
wat zij voor u kunnen betekenen. 
Het helpt deze ondernemers enorm als u aan hen 
denkt en hen eens vraagt wat zij u kunnen bieden. 
 
Naast de steun die u hiermee biedt aan de lokale 
ondernemers, steunt u ook de mensen die er werken. 
Dit zijn veelal ook Spaarndammers. Misschien wel uw 
eigen zoon, dochter, partner of buren. 
Met andere woorden, door uw geld lokaal te 
besteden helpt u ondernemers, werknemers en de 
inwoners van ons mooie dorp. 
Alleen samen kunnen we ons dorp leefbaar houden! 
 
Namens alle ondernemers: bedankt! 
 
Ondernemersvereniging Spaarndam 
Ron van der Aar 
Voorzitter 
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Ondernemersvereniging Spaarndam – restaurant De Kolk 

 
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: Restaurant De Kolk: 

“Vergeet Corona, hier is Spaarndams 
Kolkend Blond!”  
 
“Dat deze onzekere tijden het creatieve in de 
ondernemer naar boven haalt, is misschien bekend. 
Maar dat ons initiatief een groot succes werd 
mochten wij wel hopen, maar zagen we niet aan 
komen”. 
Patrick Holla, eigenaar van Restaurant De Kolk geeft 
een kleine terugblik naar oktober vorig jaar. “Wij 
hadden al jarenlang een droom om ons eigen bier te 
gaan brouwen. In oktober 2019 stapte ik daarom het 
kantoor binnen bij Han Bouwens en Ian Johnson van 
AH Spaarndam om mijn plan te presenteren. De 
reactie was positief. In november hadden we een 
afspraak met Michel Ordeman van de Jopen 
Brouwerij om onze droom waar te maken, een 
heerlijk Spaarndams Jopenbier met een Spaarndams 
verhaal waar iedereen trots op kan zijn. Na veel 
proeven en overleg, kwamen wij samen met een 
groep bier liefhebbers uit Spaarndam tot een recept 
waar wij heel trots op zijn” :  
 
Kolkend Blond is gebrouwen met kruiden uit eigen 
tuin van de Kolk. Vanwege het brakke water in de 
Kolk is er wat zeezout toegevoegd.  
Spaarndam heeft een lange historie met gerookte 
paling, daarom is er ook een subtiel vleugje gerookte 
mout toegevoegd. Dankzij het Amerikaanse hop heeft 
het een fris, fruitig en licht ziltig karakter waarin ook 
Citrus te proeven is. 
 
Leuk om te vermelden is dat op het etiket al deze 
verhalen zijn terug te vinden. Het etiket is getekend 
door onze huistekenaar Eric Coolen. Op het hals etiket 
is Hansje Brinker te vinden die een fles Kolkend Blond 
in de dijk steekt. Het bier stroomt naar beneden de 
Kolk in, vandaar de naam “Kolkend Blond”. Ook zien 
we dat er voor de deur van het restaurant een 
palingkast staat te roken en natuurlijk ontbreekt de 
Spaarndamse vlag niet. Al met al een mooi 
Spaarndams verhaal. 
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_______________________________________ 
Oostkolk 19 
2063JV  Spaarndam 
+31 (0)23 537 1394 
info@restaurantdekolk.nl 
www.restaurantdekolk.nl 
_______________________________________ 
 
 

 

 
 
Inmiddels gaat ook deze erg hard en staat het derde brouwsel alweer gepland bij de Jopen Brouwerij.  
“Dit bier zal voor altijd bijzondere herinneringen bij ons oproepen over deze moeilijke tijd voor de horeca.  
Een geluksmomentje was dan ook toen op 1 juni, de dag dat de horeca weer open mocht, het eerste “Kolkende 
Blondje” werd gedronken op ons terras. Inmiddels hebben wij ons restaurant volledig vernieuwd volgens de 
huidige richtlijnen. Graag nodigen wij een ieder daarom uit dit speciale bier bij ons te komen proeven en een 
kijkje te nemen in ons vernieuwde 1,5 meter restaurant”, aldus Patrick en Daisy van Restaurant De Kolk.  
  
Bier is nog steeds verkrijgbaar bij ons en AH Spaarndam. Doosje 12 stuks voor €30. 

Eind februari zouden wij 
voor het eerst gaan 
brouwen om in maart 
het bier, in 
samenwerking met de 
Ondernemervereniging 
Spaarndam e.o., te 
presenteren. Helaas 
gooide de Corona 
uitbraak roet in het eten. 
Al snel bedachten wij 
een plan B, de Kolkend 
Blond bier bezorgservice. 
Doosjes van 12 stuks 
werden massaal besteld 
en gratis door ons thuis 
bezorgd. 
Binnen de kortste keren 
waren wij volledig 
uitverkocht en moesten 
wij gaan bij brouwen.  





Word ook lid! Ga voor meer informatie naar: www.ondernemersspaarndam.nl

Ondernemers-
vereniging 

Spaarndam e.o.

www.ondernemersspaarndam.nl

De ‘Spaarndam’ jaarkalender en 
de routekaart zijn een initiatief en 

uitgave van de Ondernemersvereniging 
Spaarndam e.o.

       De OVS: nét zo 
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