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In dit Dorpsorgaan berichten we u o.a. over een gouden 
huwelijk, over een relatie, die al honderden jaren heel 
hecht is en een vrijer die nog wat aan het flierefluiten is 
en het nu wat serieuzer wil gaan aanpakken. 

De eerste twee verbintenissen, die van Gerard en Marijke 
Dupon en Spaarndam West met Haarlem zijn stabiel, 
maar het is vooral die flierefluiter Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude, die de gemoederen in dit Dorpsorgaan 
bezighoudt. De grote vraag is: door wie laat zij zich aan 
de haak slaan? Hierover kunt u lezen op de volgende pa-
gina, die tevens de 5000ste is sinds de eerste uitgave van 
ons blad in 1967. Redacteur Willem houdt dit allemaal 
precies bij.
 
Op deze pagina kunt u ook lezen wie in de verschillende 
werkgroepen van de Dorpsraad zitten. Zij stellen zich 
allen aan u voor. 

De werkgroep verkeer kon de afgelopen maand direct al 
stevig aan de slag, zij spelen een heel belangrijke rol bij 
de inrichting van de dijk. Het doel is: het sluipverkeer 
te weren en de 30 km te handhaven. Verder in dit blad 
vindt u hierover een fraaie fotoreportage van Peter van 
den Klinkenberg.
 
Let ook eens op het aanbod van de Oude Kerk en 
Stompe Toren, ze hebben weer een mooi programma 
voor u samengesteld. 
Tot slot, mocht u zich geen raad weten met noten en 
toch muziek willen maken, dan heeft Rob Spierenburg 
hiervoor de oplossing. 

Veel leesplezier.
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Op donderdag 21 april is er om 20.00 uur een 
Openbare Dorpsraadvergadering in het Dorps-
centrum. 
We ontmoeten u daar graag. U hoort waar de ver-
schillende werkgroepen mee bezig zijn. Daar kunt 
u op reageren, ideeën naar voren brengen, enz.

U leest nu het eerste bericht van de nieuwe Dorpsraad.
23 november zijn we door u gekozen om met elkaar de 
Dorpsraad te vormen. Het aantal leden van de Dorps-
raad is nu zeven (zie kader hierboven): uit iedere werk-
groep is de portefeuillehouder benoemd; daarnaast is 
er een penningmeester, Carsten Thöne. Daarmee is de 
Dorpsraad compleet. Als nieuwe voorzitters en/of hele 
Dorpsraad maken we in deze periode met diverse men-
sen kennis: college van Burgemeester en Wethouders van 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Menno Evers (onze 
‘gebiedsverbinder’), met wethouder Merijn Snoek van 
Haarlem die Spaarndam in zijn pakket heeft, journalis-
ten die willen weten hoe de nieuwe Dorpsraad er uit ziet 
en wat ze gaat doen, enz. We zijn er druk mee. 
In het vorige Dorpsorgaan kon u lezen wat iedere werk-
groep aan ging pakken. Intussen is er hard gewerkt, met 
name door de werkgroep Verkeer; dit in verband met de 
Dijk. Over de werkgroep Verkeer en de andere werkgroe-
pen praten de portefeuillehouders u bij.

Werkgroep Gemeentelijke herindeling
Zoals u weet heeft de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude besloten zich op te heffen en op zoek te 
gaan naar een fusiepartner. De gemeente heeft hiervoor 
een hele procedure ontwikkeld waar bewoners (deels) 
direct bij betrokken worden. In het blad Horizon & Stip 

(dat alleen Spaarndammers in Oost krijgen) kunt u hier-
over lezen. Zo hebben wij vanuit de werkgroep tweemaal 
de Experttafel bijgewoond die de gemeente organiseerde. 
Hier hebben wij kunnen vertellen dat wij als één dorp 
onder één gemeente willen vallen; op een debatavond 
op 21 november 2013 in het Dorpscentrum hebben 
de aanwezige Spaarndammers hiervoor gekozen. Ook 
hebben we de ontwikkelingen bij het Recreatieschap 
als dreiging voor Spaarndam genoemd. Op 15 januari 
had de gemeente de zes gemeenten, die zij als mogelijke 
partner zien, uitgenodigd voor een rit door het gebied 
langs de dorpskernen. Voorafgaand hieraan konden de 
dorpsraden/-vereniging zich presenteren in 7 minuten. 
Hier hebben wij laten zien hoe Spaarndam één dorp is, 
o.a. door de voorzieningen die door bewoners van oost 
en van west gebruikt worden, maar ook de gezamenlijke 
activiteiten zoals het Dorpsfeest. We hebben onze zorg 
uitgesproken over het behoud van de Groene Buffer; 
aangegeven dat veilige wegen nodig zijn en dat dat nu 
moeizaam gaat en tot slot dat goed openbaar vervoer 
nodig is voor de leefbaarheid.
Donderdag 10 maart was er een extra commissiever-
gadering waarin besloten werd met welke twee of drie 
gemeenten van de vijf (Haarlem, Velsen, Amsterdam, 
Bloemendaal en Haarlemmermeer), verder gepraat zou 
worden. In verband hiermee was er vrijdag 4 maart een 

extra Experttafel. Tijdens deze extra tafel informeerde de 
gemeente ons over de ingediende ‘position papers’ van de 
vijf gemeenten (Heemstede had zich teruggetrokken) en 
de behandeling daarvan in de commissievergadering van 
10 maart. Ook ging de gemeente tijdens deze Experttafel 
in op de kernwaarde ‘dorps- en kernenbeleid’.
Maandag 21 maart was de volgende Experttafel. 

Marry Brokking

Hartje Spaarndam 
Dit is de naam voor het project dat ontwikkeld wordt 
om geld uit de pot Schipholgelden te krijgen, officieel de 
Stichting Leefomgeving Schiphol. Het geld is bedoeld 
om bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving 
in plaatsen die last hebben van vliegtuiglawaai. Het gaat 
hier om de tweede tranche die vanaf dit jaar tot 2020 
beschikbaar wordt gesteld. Voor de eerste tranche was 
in 2012 een zogenaamd bidbook tot stand gekomen op 
basis van voorstellen gedaan door Dorpsraad, Dorps-
centrum e.a. voor verbetering van ons leefklimaat. Toen 
zijn we niet in aanmerking gekomen. De gemeenten 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem gaan het 
nu, met de tweede tranche, weer proberen. Intussen is 
het bidbook in 2014 bijgesteld en gepresenteerd aan 
Gedeputeerde dhr. Talsma van de Provincie en aan de ge-
meentes Haarlem en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 
In september afgelopen jaar kwam het hele proces van 
aanvragen in een stroomversnelling. De gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude heeft een aantal architecten 
gevraagd een ontwerp te maken rond het Dorpscentrum 
en rond het Sportpark. Zo hebben een aantal van u de 
maquettes gezien op 12 november jl. en van commen-
taar voorzien. Zo ook de Dorpsraad. Intussen ligt er een 
voorstel dat op maandag 22 februari door u, als bewoner, 
van commentaar kon worden voorzien. Er waren veel be-
woners die wilden zien wat het ging worden. Velen heb-
ben op een ‘geeltje’ hun mening geschreven, met name 
waar het het Dorpscentrum betreft. De vraag is daarbij 
of het plan rond het Dorpscentrum een droom of een 
nachtmerrie is? De gemeente neemt deze opmerkingen 
mee in de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook de 
Dorpsraad volgt dit met kritische blik m.n. de financiële 
onderbouwing.
Criteria om in aanmerking te komen voor Schiphol-
gelden zijn onder meer: er moet draagvlak zijn onder 
de bewoners en het moet de sociale cohesie bevorde-
ren. M.a.w. welke activiteiten zijn gewenst en past dat 
in het huidige Dorpscentrum of is er iets anders voor 
nodig? De subsidie van de Schipholgelden bieden de 
Spaarndammers de mogelijkheid wensen om te zetten in 
werkelijkheid. De parkeerplaats op de Kerklaan wordt 
meegenomen in de subsidieaanvraag. Mede daarom 
trekken Haarlem en Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
hierin samen op.

Marry Brokking

Werkgroep Communicatie
In deze werkgroep wordt hard gewerkt aan het opzetten 
van een nieuwe website. Een website die de mogelijk-
heid biedt mee te praten en uw stem te laten horen. Ook 
kunt u volgen wat we doen in de diverse werkgroepen. 
En misschien maakt het u enthousiast om op een onder-
deel mee te doen. Ook komen er links naar (bijna) alle 
organisaties, verenigingen, e.d. die actief zijn in Spaarn-
dam. De bedoeling is dat de website half april on-line is. 

Leendert Borstlap

Werkgroep Jeugd en ouderen
We hebben in de werkgroep de doelstellingen als volgt 
geformuleerd: Hoe kan de jeugd / jongvolwassenen meer 
of beter betrokken worden bij de activiteiten van de 
Dorpsraad en hoe kunnen de belangen van de jeugd / 
jongvolwassenen vertegenwoordigd worden door de 
Dorpsraad. Met betrekking tot de ouderen: hoe voorko-
men we sociaal isolement van ouderen in Spaarndam.
Intussen hebben zich drie enthousiastelingen gemeld om 
samen met mij in de werkgroep zitting te nemen. Blij 
dat Agnes Duwel, Jaap Hijmans en Koos Datema hun 
tijd en energie beschikbaar stellen om in deze werkgroep 
ideeën te spuien en te werken aan het realiseren van de 
doelstellingen. Ook anderen hebben aangegeven hun 
expertise te willen delen, wat natuurlijk heel fijn is. Ons 
plan van aanpak is dat we beginnen met inventariseren 
wat er allemaal al is; er wordt al zoveel ondernomen in 
Spaarndam. In eerste instantie streven wij er niet naar 
om meer activiteiten te ontplooien. Dit geldt zowel 
voor jeugd als ouderen. Naar aanleiding van onze eerste 
bijeenkomst kwam het idee om een oproep te doen voor 
extra deelnemers in onze werkgroep. Aanvullende ideeën 
zijn van harte welkom en wij staan daar zeker voor open. 
Dus als er Spaarndammers zijn die tijd en gelegenheid 
hebben om onze werkgroep te versterken, meld je even 
bij mij.

René van Lieshout
Werkgroep Verkeer
Sinds enkele maanden is de nieuwe werkgroep verkeer 
van de Dorpsraad geïnstalleerd. Daarin hebben zitting:
•	 Ursul Meier
•	 Jan van Lieshout
•	 Leendert Borstlap
•	 Rik Stapel (portefeuillehouder/lid van de Dorpsraad)

Dit is de 5000ste pagina sinds de eerste de uitgave van het Dorpsorgaan in 1967.
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Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer binnenkort 
akkoord gaat met de afspraken uit het Aldersakkoord. 
De bekendste regel daarin is de beperking tot 500.000 
vluchtbewegingen per jaar. Meest knellend voor de 
luchtvaart is de beperking van het aantal malen dat er op 
een dag gebruik mag worden gemaakt van twee start-
en twee landingsbanen tegelijk. Dit is uiteraard om de 
secundaire banen te beschermen, zoals de Zwanenburg-
baan, waar de last van het vliegverkeer groter is dan bij 
de primaire banen, zoals de Polderbaan. In de Tweede 
Kamer staat de invloed van inwoners op de beperking 
van de hinder onder druk. Sommige woordvoerders 
vinden de rol van de bewoners te knellend om Schiphol 
verder te laten groeien. Prioriteit voor de bewonersverte-
genwoordiging is er voor te zorgen dat de afspraken van 
het Aldersakkoord allemaal nagekomen worden.

Bewoners hebben het grootste belang bij het handha-
ven van de afspraken. De andere partijen willen er aan 
tornen en ze zoeken daarom regelmatig de pers. Schiphol 
wil meer vluchtbewegingen en low-cost-carriers. Met 
dat laatste is de KLM niet zo blij, maar zij lijkt zich wat 
uit de markt te prijzen. De gemeenten in de ORS willen 
veel woningen bouwen ook in plaatsen waar vliegtuig-
hinder is. Waar wij als bewonersvertegenwoordigers het 
aantal gehinderden door vliegtuigen willen verminderen, 
willen de gemeenten gewoon nieuwe woningen bou-
wen. Ze worden wel geholpen door de regels. Nieuwe 
woningen tellen niet mee bij de bepaling van het aantal 
gehinderden. Wij noemen die nieuwe gehinderden 
daarom ‘spookgehinderden’. Als bewonersvertegenwoor-
digers willen we dat het woningbestand, dat nog stamt 
uit 2005, wordt geactualiseerd.

De groei van Schiphol vindt plaats op de secundaire 
banen omdat daar nog ruimte is. Dat leidt tot veel 
ongerustheid bij de bewoners rond de secundaire banen. 
Vooral Aalsmeer heeft hiermee veelvuldig de pers ge-

De omgevingsraad Schiphol draait nu één jaar

haald. Het is ook een gemeente met een grote bouwam-
bitie. Je zou daar vraagtekens bij kunnen zetten. 

Het afgelopen jaar is de Polderbaan weer veel gebruikt. 
Het is immers de primaire baan. Er wordt veel geland op 
de Polderbaan vanwege de overheersende windrichting, 
ondanks dat eerste preferentie van het afgesproken stelsel 
is dat er gestart wordt vanaf de Polderbaan.

Begin vorig jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
door de staatssecretaris, toen nog Mansveld, geïnstalleerd 
als opvolger van de Alderstafel. Het is een leerzaam jaar 
geworden. Het zijn ingewikkelde onderwerpen waarbij 
veel historische achtergrond van belang is om te kunnen 
begrijpen waarom afspraken zijn zoals ze zijn.

In het eerste jaar van de ORS zijn er al heel wat dossiers 
langsgekomen waarvan het de inzet en de kunst is de 
luchtvaartsector aan de afspraken te houden. 
Het aantal nachtvluchten is meer dan de oude norm 
van 31.000 terwijl inmiddels 29.000 het afgesproken 
maximum is. Dat getal is indertijd verlaagd omdat 
er niet voldoende CDA’s gevlogen werden. Dat zijn 
vluchten waarbij in een glijvlucht geland wordt zodat de 
motoren niet gebruikt hoeven te worden. Meer CDA-
vluchten betekent een verlaging van de capaciteit van de 
Polderbaan. Het onderwerp nachtvluchten is nog niet 
afgesloten. 
Daar is bijgekomen dat sinds april dit jaar alle nachte-
lijke landingen vanuit het noorden over Castricum gaan. 
De Luchtverkeersleiding (LVNL) zou daar wat aan doen, 
maar ze heeft, zonder hun toezeggingen na te komen, 
twee mijlpalen al overschreden. Ze schijnt vooral bezig te 
zijn met interne schermutselingen. 

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens de bewoners van het bui-

tengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol

In Spaarndam wordt te hard gereden. Dat wordt door 
de meeste bewoners ervaren als bijzonder onveilig. 
Zowel de Ringweg als de dijk in ons dorp zijn en 
blijven 30 km zône.

De Dorpsraad vraagt aan alle bewoners en hun familie, 
kennissen en vrienden om het goede voorbeeld te geven 

Oproep aan de bewoners

en daar niet harder dan 30 km te rijden en op de woon-
erven niet harder dan stapvoets.

Vroeger was je pas een echte Spaarndammer als je er ge-
boren was, tegenwoordig herken je ze aan hun rijgedrag 
(en aan de Spaarndamse vlag op hun auto). 

De Dorpsraad

Daarnaast zijn voor het dossier ‘herinrichting dijk’ toege-
voegd Erwin Brouwer, gezusters Westrik, Jan Zwetsloot 
en Wil van Warmerdam.
Herinrichting Dijk
De werkgroep heeft na herhaaldelijke raadpleging van de 
bewoners vele aanpassingen aangedragen op de plan-
nen van de Gemeente Haarlem (diverse versmallingen, 
oversteekplaatsen, versmalling van de rijbaan van 5.0 
tot 4.6 m, aanduiding 30 km op wegdek, parkeervak-
ken, scheppen ruimte voor kinderwagens, e.d. en andere 
vertragende maatregelen). Onze doelstelling is om de 
veiligheid te waarborgen en dus de snelheid te verlagen. 
Daarnaast het tegengaan van trillingen en sluipverkeer. 
Er wordt beter naar ons geluisterd dan in eerdere situa-
ties.
De werkgroep houdt zich verder bezig met het gewenste 
parkeerterrein aan de Kerklaan. Hiervoor is overleg 
gaande met Rijnland en Haarlem. Voor Haarlem is het 
parkeerterrein ook onderdeel van de aanvraag Schiphol-
gelden.
Wij onderzoeken de mogelijkheid om het sluipverkeer 
door Spaarndam (ca 70 % einde van de dag) tegen te 
gaan door plaatsing van een tweede flitspaal die auto’s 
vastlegt die korter dan 10 minuten in het dorp verblij-
ven. Hierover zijn we in overleg.
We hebben geprobeerd het zwaar verkeer te laten omlei-
den door Inlaagpolder. Dit plan gaat niet door, omdat de 
viaducten onder de A9 te laag zijn voor vrachtverkeer.
Spaarne Buiten houdt onze aandacht, evenals andere 
projecten zoals Wheelerplanet.

Rik Stapel

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap
In december was er weer een openbare vergadering van 
het Recreatieschap. Op de agenda stond een plan voor 

Wheeler-Ice-Planet in het Westhoffbos.
De plannen zijn groter dan op het eerste gezicht lijkt. 
Een ‘ijsplein’ bijvoorbeeld is de naam voor een grote 
kunstijsbaan, waarop je lange tochten kunt rijden, en er 
zijn negentien grote groepsaccommodaties gepland als 
aanvulling op de dagelijkse bezoekers die massaal moeten 
zijn om de ijsbaan te kunnen bekostigen.
Eerder heeft de Dorpsraad over de plannen bij het West-
hoffbos bericht gestuurd dat ontwikkelingen daar mo-
gelijk zijn, mits de verkeersproblematiek in Spaarndam 
niet verergert. Deel één (de ontwikkeling) was gehoord, 
deel twee (het verkeer) kennelijk niet, want er werd met 
geen woord over gerept. Heel concreet is het geheel nog 
niet uitgewerkt, maar vooruitlopend hierop heeft de 
Dorpsraad gewezen op deel twee van haar brief, die wijst 
op de verkeersproblematiek. Dit om te voorkomen dat er 
straks een intentieovereenkomst ligt waar niemand meer 
onderuit kan. Afgesproken is dat de verkeersoplossing 
voor Spaarndam als randvoorwaarde wordt toegevoegd 
aan de plannen van Wheeler Planet. Ik denk dat dit voor 
ons een mooi resultaat is.
Verder merkte we tijdens de vergadering dat de rechts-
zaak over het bestemmingsplan Spaarnwoude (zie elders 
in dit Dorpsorgaan) flink wat impact heeft gehad; er is 
in de vergadering veelvuldig naar verwezen in de sfeer 
van: “We moeten wel rekening houden met de Groene 
Buffer”. Dat is misschien wel het mooiste resultaat dat 
we hadden kunnen bereiken. 
Tenslotte heeft de Dorpsraad in de gemeente Velsen in-
gesproken over de uitbreiding van evenementen (70.000 
bezoekers per meerdaags evenement). Hierover meer in 
het volgende Dorpsorgaan.

Jolijt de Jongh
Werkgroep Schiphol
De informatie hierover vindt u op de pagina hiernaast.

In het bestemmingsplan Spaarnwoude legt de gemeente 
Velsen vast wat wel en niet mag op welke plek. Fort 
Noord zit hier nog niet bij, dat komt in een apart be-
stemmingsplan. In het bestemmingsplan Spaarnwoude 
heeft Velsen de volgende zaken over het hoofd gezien:

•	 De Bufferzone;
•	 De ecologische hoofdstructuur, die de natuur be-

schermd;
•	 De stille groene ring rond Amsterdam (voorheen 

Nationaal Landschap);
•	 De Stelling van Amsterdam (waaronder het schoots-

veld en de liniewal).

Deze zaken hebben een wettelijke bescherming gekregen, 
zowel internationaal als via het Rijk en de Provincie. 

Het bestemmingsplan Spaarnwoude

Wij hebben de rechter gevraagd om deze beschermende 
voorzieningen ook in het bestemmingsplan op te laten 
nemen. Binnenkort is de rechtszaak. In een voorlopige 
uitspraak (een voorlopige voorziening) heeft de rechter 
ons in het gelijk gesteld. Wij hopen dat de rechter ons 
nu ook in de definitieve uitspraak in het gelijk zal stellen. 

Dat zou mooi zijn, want met elkaar vormen het Landje 
van Gruijters, de Westbroekplas, de liniewal met de 
vlinders en het open landschap prachtige pareltjes aan 
de rand van de stad, waar veel mensen dan van kunnen 
blijven genieten.

Namens de Stichting Vrienden van de Forten van Spaarn-
dam en de Verontruste Spaarndammers,

Jolijt de Jongh

Van de Dorpsraad Van de Dorpsraad



76

Kroniek, periode 1 december 2015 tot 1 maart 2016

Kroniek Kroniek

Dinsdag 1 december
Op de facebookpagina ‘Over Spaarndam’ ontstaat een 
heftige discussie. Onderwerp is de publicatie van de 
groepsregels voor deze pagina. De beheerders proberen 
bijvoorbeeld racisme en beledigingen op deze pagina te 
voorkomen. Tegenstanders noemen het censuur.

Opnieuw is er brand bij het ArchiSpel aan de Ringweg. 
Deze keer moet de brandweer een klein bankstel blussen 
op de inmiddels beruchte jongerenhangplek.

Zaterdag 5 december
Spaarndam wordt weer een cafetaria rijker. In het pand 
van de voormalige ‘Twee Punten’ wordt een nieuwe ca-
fetaria geopend. De naam van dit cafetaria is ’t Friethuijs.

In het Kunstencentrum De Kolk exposeren vanaf van-
daag gedurende de hele maand december in het weekend 
drie kunstenaars. Het zijn Marie-Thérèse Dijkman, Joan 
de Bot en Fredie Samethini. Naast klei- en schilderstuk-
jes worden er pen en potloodtekeningen geëxposeerd. 

Maandag 7 december
Medewerkers van Albert Heijn uit Spaarndam werken 
mee aan een kerstvideoclip die wordt gemaakt bij Albert 
Heijn op het Marsmanplein. Titel van de clip is: ‘All I 
want for Christmas’. De video wordt regelmatig ver-
toond in Spaarndam.

Woensdag 9 december
Bij Villa Westend begint vanavond de verkoop van de 
derde fase van SpaarneBuiten. Er worden naast vier 
kadewoningen, 46 appartementen in het zogenaamde 
Havengebouw te koop aangeboden.

Donderdag 10 december
De Haarlemmer besteedt aandacht aan de vernieuwde 
Dorpsraad Spaarndam. In dit artikel worden onder 
andere de nieuwe duovoorzitters Marry Brokking en 

Leendert Borstlap voorgesteld en wordt iets verteld over 
de nieuwe vorm van de Dorpsraad.

Vrijdag 11 december
Don Bosco verkoopt vandaag huis aan huis, mede door 
Albert Heijn gesponsorde, kerstbroden. Deze zijn iets 
duurder dan in de winkel, maar de opbrengst is voor 
de jeugdvereniging. Ook delen de jongeren een gratis 
kalender uit met foto’s van Spaarndam. Deze kalender 
wordt aangeboden door de Ondernemers Vereniging 
Spaarndam.

Zaterdag 12 december
Naast de ingang van de supermarkt van Albert  Heijn 
staan vrijwilligers die kerstbomen verkopen. Deze 
bomen zijn gratis ter beschikking gesteld. De opbrengst 
van de verkoop is in zijn geheel voor KIKA (Kinderen 
Kankervrij).

Maandag 14 december
De Activiteitencommissie Spaarndam organiseert een 
goedbezochte kerstbrunch in De Toerist. Het aantal 
mensen dat deel wil nemen is zo groot dat er mensen 
teleurgesteld moeten worden.

Op het vrijwilligersfeest van de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude in de Zoete Inval wordt Fred 
Lachterop van Fort Penningsveer tot vrijwilliger van het 
jaar benoemd. Erik Pentenga ontvangt de Zwerfafvalpak-
kerspeld omdat hij wekelijks zwerfafval opruimt.

Dinsdag 15 december
Het HD besteedt uitgebreid aandacht aan Don Bosco 
Spaarndam en hun onderkomen in de Bunker. Komend 
voorjaar viert de jeugdvereniging haar 60-jarig bestaan. 
Komende zomer gaan de kinderen van Don Bosco voor 
het kamp weer naar Frankrijk.

Woensdag 16 december
Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude komt Gerard en Marijke 
Dupon op het Frans Baljonpad feliciteren met hun 
gouden huwelijksdag.

Vrijdag 18 december
In de Oude Kerk wordt de traditionele kerstzang ge-
houden. Het welkomstwoord wordt door burgemeester 
Pieter Heiliegers van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude uitgesproken. Leerlingen van de Adalbert-
usschool lezen delen van het evangelie.

Maandag 21 december
De klaverjasafdeling van SV Spaarnwoude organiseert 
het traditionele ‘kerstkaarten’ in de kantine van Sport-
park Spaarndam. De belangstelling is zoals gewoonlijk 
groot.

Dinsdag 22 december
In de avond komt er uit een container op de hoek van 
de Kuijperstraat en de Kleinestraat rook. De brandweer 
heeft slechts korte tijd nodig om de smeulende massa te 
doven. 

Onder de kop ‘Nog te jong om te stoppen’ besteedt 
het HD uitgebreid aandacht aan de trainer van de 
 A-Junioren van Spaarnwoude afdeling voetbal. Bob 

Maas is inmiddels 80 jaar jong en nog steeds zeer actief. 
Bij Spaarnwoude is hij naast jeugdtrainer ook jarenlang 
met veel succes hoofdtrainer geweest.

Donderdag 24 december
Het HD meldt, dat de gemeente Haarlem geen toe-
stemming krijgt van de rechter om rood asfalt met een 
zogenaamde streetprint aan te brengen op de Spaarn-
dammerdijk. 
Volgens de rechter zou dit in strijd zijn met de regels van 
beschermd dorpsgezicht.

De Haarlemmer weet te melden dat het kunstencentrum 
De Kolk haar activiteiten voort zal kunnen zetten. Door 
donaties is er voldoende geld bijeengebracht om het 
centrum open te houden.

Maandag 28 december
De sporthal van het dorpscentrum is het toneel van het 
traditionele kerstzaalvoetbaltoernooi voor de jeugd van 
SV Spaarnwoude voetbal.

Donderdag 31 december
Zoals bijna ieder jaar ontstaan er ook deze keer rond 
Oud en Nieuw brandjes in de containers. 

Zaterdag 2 januari
In de kantine van Sportpark Spaarndam is er een snert-
marathon. Deze wordt georganiseerd door de klaverjasaf-
deling van SV Spaarnwoude.

De voetbaljeugd van dezelfde vereniging gaat vandaag 
bowlen bij de De Zoete Inval, belangrijkste sponsor van 
de vereniging.

Maandag 4 januari
Normaal gesproken gaan op de eerste maandag van 
de maand om exact 12.00 uur de sirenes aan voor het 
proefalarm. Door een technische storing blijft het deze 
keer stil.
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Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Haarlemmerliede & Spaarnwoude spreekt burge-
meester Pieter Heiliegers in zijn speech over het moedige 
besluit dat de gemeenteraad in juni heeft genomen over 
de toekomst van de gemeente. De raad besloot op die 
datum dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente 
in de toekomst niet haalbaar was.

Dinsdag 5 januari
Het HD meldt dat burgemeester Bernt Schneiders in 
zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Haarlem ernstig kritiek heeft over de manier waarop de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude naar een 
fusiepartner zoekt. Volgens hem zou de aanpak doen 
denken aan een ‘Drentse plattelands gemeente’. Hij 
verwacht meer sturing van uit de provincie vanwege 
bovenlokale belangen.

De resultaten van de Grote Clubactie worden bekend ge-
maakt. De Hockeyclub Spaarndam ontvangt een bedrag 
van bijna 1200 euro.

Woensdag 6 januari
Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude weigert in een artikel in 
het HD om in te gaan op de opmerkingen en de kritiek 
van burgemeester Bernt Schneiders over de discussie over 
een mogelijke fusie.

Op de achterzijde van het Witte Weekblad staat een foto 
uit Spaarndam vanwege de nieuwjaarsviering. Jongeren 
uit het dorp toonden met sterretjes het jaar 2016.

In zowel Spaarndam-West als in Spaarndam-Oost kun-
nen jongeren kerstbomen inleveren. Er staat een kleine 
vergoeding per boom tegenover. In Spaarndam-West 
kunnen de jongeren op 13 januari ook nog terecht om 
bomen in te leveren.

Vrijdag 8 januari
Vier van de vijf raadspartijen van de gemeente Haarlem-

merliede & Spaarnwoude laten via een persbericht weten 
dat zij het vertrouwen in wethouder Wim Westerman 
hebben opgezegd. De wethouder die in het kernenbeleid 
verantwoordelijk was voor Spaarndam, zou onvoldoende 
resultaat bereiken bij zaken die in zijn portefeuille zitten.

Zaterdag 9 januari 2016
Omstreeks twee uur vanochtend wordt, na een wilde 
achtervolging door Haarlem, Bloemendaal en Santpoort, 
een automobilist door de politie klemgereden en gearres-
teerd op de IJdijk.

Maandag 11 januari
Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering van de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude besluit de 
raad om na een motie van wantrouwen, wethouder Wim 
Westerman te ontslaan.

Dinsdag 12 januari
Onder de kop ‘Haarlem stelt zich lelijk op in beauty 
contest’ wordt er in HD kritiek geleverd op de uitlatin-
gen van burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem. 
De vorm waarin Schneiders vindt dat er over de toe-
komst van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwou-
de moet worden besloten, sluit elke vorm van inspraak 
van de bewoners van deze gemeente uit.

In een uitgebreid artikel besteedt het HD aandacht aan 
de nieuwe duo-voorzitters van de Dorpsraad Spaarndam. 
Ook de nieuwe vorm van de Dorpsraad met verschil-
lende werkgroepen wordt toegelicht.

Zondag 14 februari
Vanwege Valentijnsdag zingen Peter Cammermans en 
Peter Duval met vrienden liefdesliedjes in de Oude Kerk.

Vrijdag 15 januari
Als onderdeel van de zoektocht naar een fusiepartner or-
ganiseert de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
een bustocht door de gemeente. Passagiers zijn bestuur-
ders en betrokken ambtenaren van de zes mogelijke 

fusiekandidaten. Naast veel andere locaties worden onder 
andere de sportvelden langs de A9, het Dorpscentrum en 
Spaarnebuiten bezocht.

Maandag 18 januari
De firma Heijmans Wegen start vandaag met fase I van 
de werkzaamheden aan de fundering van het wegdek van 
de dijk. In deze fase is het stuk dijk van Nova Zembla tot 
aan het Havenplein afgesloten voor al het autoverkeer. In 
dit deel van het project zal de definitieve topasfaltlaag die 
ter discussie staat nog niet worden aangebracht. Wanneer 
dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Dinsdag 19 januari
De eerste schaatsmarathon op natuurijs is gisteren in 
Haaksbergen gehouden. Volgens het HD zit het er helaas 
voorlopig niet in dat er op de natuurijsbaan van Nova 
Zembla zal worden geschaatst. Secretaris Rover meldt 
dat het ijs nog te dun is. Bovendien is de verwachting 
dat de temperatuur weer op gaat lopen.

Vrijdag 22 januari
Tante Truus Bijl opent als eresluiswachter met veel elan 
het Sluiswachtershuisje van de Stichting Kolksluis. Het 
huisje is een replica van het oorspronkelijke huisje van de 
Kolksluis. Het is geschonken door Hoogheemraadschap 
Rijnland en opgeknapt en geplaatst door de kluscommis-
sie van de Stichting Kolksluis.

Voor de gelegenheid is er een ‘koek-en-zopie’ naast 
gebouwd.

Maandag 25 januari
Tijdens fase II van de werkzaamheden aan het wegdek 
van de dijk zal de komende week het gedeelte van het 
Havenplein tot halverwege de Boezemkade voor het 
doorgaande autoverkeer zijn afgesloten. Fietsen en wan-
delaars kunnen wel passeren.

Woensdag 27 januari
In een uitgebreid artikel in het HD een verslag over een 
bijeenkomst op maandagavond in het Dorpscentrum. 
De bijeenkomst ging over de herinrichting van de dijk. 

Rik Stapel, van de werkgroep Verkeer van de Dorpsraad, 
geeft een toelichting op de tekeningen van de gemeente 
Haarlem. De bedoeling is dat de werkgroep met de op-
merkingen van de bewoners teruggaat naar de gemeente.

Zondag 31 januari
Terwijl de exposities in januari en februari stilliggen 
vanwege de voorbereiding op het nieuwe expositiejaar 
worden er in het Kunstencentrum De Kolk wel work-
shops gehouden. De eerste is een workshop van Willem 
Harbers voor beeldhouwers en keramisten.

Maandag 1 februari
Vandaag start fase III van het project aan het wegdek 
van de dijk. De komende periode zal het gedeelte van de 
Boezemkade tot de Kerklaan gedurende veertien dagen 
zijn afgesloten.

Woensdag 3 februari
Op de zijkanaal C weg vindt in de late namiddag een 
ernstig ongeval plaats. Twee auto’s hebben een frontale 
botsing. Er worden drie inzittenden afgevoerd naar 
ziekenhuizen in de omgeving. Een hond overleeft de 
aanrijding niet.

Vrijdag 5 februari
Bewoners van de Lagedijk zijn volgens het HD naar de 
Raad van State gestapt vanwege de stengere bouwregels 
voor de bebouwing aan de Lagedijk. Deze regels zijn op-
genomen in het bestemmingsplan dat door de gemeente-
raad is goedgekeurd.

In de discussie over een mogelijke fusie met de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft volgens het HD 
de gemeente Heemstede zich teruggetrokken als kandi-
daat.

Zaterdag 6 februari
Voor een melding van brand hoeft de lokale brandweer 
niet ver uit te rukken. Recht tegenover de kazerne staat 
een fiets in brand. Deze wordt met een brandhaspel 
geblust.

Zondag 7 februari
De tweede workshop in het Kunstencentrum De Kolk 
is van Marja ten Hoorn. Zij is beeldend kunstenaar met 
verschillende soorten technieken.

Vlak naast het Kunstencentrum is in de Oude Kerk een 
optreden van het Internationaal vocaal kwartet Rusalki. 
Het kwartet brengt allerlei liederen, van swingend tot 
hartverscheurend.

Woensdag 10 februari
Kort na middernacht ontvangen Spaarndammers die 
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Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
zo 10 januari Clara Vethaak - Duindam Conradstraat 95 
di 19 januari Cornelia Maria Margaretha Joosten - Balm (Corrie) Haarlem 85
wo 20 januari Johan de Rooij (Joep) Driehuis 76
zo 24 januari Margaretha Wouters Floris Balthasarstraat 86
do 28 januari Rudolf Kater (Ruud) Stelling 71
ma 1 februari Theodorus Adrianus Schoorl (Dick) Haarlem 82
wo 3 februari Arnoud van Accooij (Noud) Twello 91
do 11 februari Johannes Anthonius Warren (Antoon) Heemskerk 69
wo 17 februari Judigje Maria Aafke van Millingen - de Ruijter (Judith) Haarlem 86
za 20 februari Anna Gorter - van Woerkom Haarlem 96
di 23 februari Maria Captein - van Geldorp (Rie) Haarlem 88
do 25 februari Bernardus Joannes Franciscus van Warmerdam (Ben) Haarlemmerliede 82
ma 29 februari Catharina van Heugten - van Warmerdam (Tiny) Alkmaar 94

Kroniek Kroniek

aangesloten zijn bij Burgernet een SMS. Gevraagd wordt 
uit te kijken naar een ongeveer 25-jarige man met een 
cowboyhoed. Dit in verband met een autoinbraak op de 
Ringweg. 
Korte tijd later worden de deelnemers bedankt. Er is een 
verdachte aangehouden.

In het Witte Weekblad staat een interview met de 
nieuwe wethouder voor de gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude de heer Odd Wagner. Hij is al eerder 
wethouder geweest in Heemskerk en Den Helder.

Donderdag 11 februari
Het HD meldt dat de inbreker die woensdag is gearres-
teerd twee bestelbusjes aan de Ringweg had opengebro-
ken. Bij de zoektocht naar de dader beet een politiehond 
in de bil van de inbreker.

Zondag 14 februari
De derde en laatste workshop in het Kunstcentrum De 
Kolk is van Brigit Daamen. Deze workshop gaat over het 
maken van vilt.

Maandag 15 februari
In het kader van de aanpassingen aan de fundering van 
de dijk zal tijdens fase IV het gedeelte van de Kerklaan 
tot de Sluissteeg zijn afgesloten.

Woensdag 17 februari
Volgens het Witte Weekblad zullen de inwoners van de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude er bij een 
fusie financieel beter van worden. In de kandidaat fusie-
gemeenten zijn de gemeentelijke belastingen behoorlijk 
lager. Dit kan oplopen tot enige honderden euro’s.

In het Haarlems Weekblad een artikel over een Neuro-
feedback praktijk op het Visserseinde. Jaap Hijmans en 
Liesbeth Kater gebruiken elektrodes om onder andere 
klachten op het gebied van concentratie en slaapproble-
men te behandelen.

Vrijdag 19 februari
De bewoners van Spaarndam ontvangen een brief van 
Hoogheemraadschap Rijnland. In de periode van 16 tot 
21 maart zal er onderhoud worden verricht aan de brug 
bij de Grote Sluis. De weg zal (gedeeltelijk) afgesloten 
zijn.

Zaterdag 20 februari
Volgens het HD zal de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude op 22 februari tijdens een inloopbijeen-
komst de plannen presenteren voor het project ‘Hartje 
Spaarndam’. 
Een onderdeel van deze plannen zou een drijvend Dorps-
centrum in het Zijkanaal C worden.

Hetzelfde HD weet te melden dat in de presentatie 
van de gemeente Haarlem voor een mogelijke fusie 
met Haarlemmerliede & Spaarnwoude, het college van 
Haarlem een oproep doet om Spaarndam te herenigen. 
Omdat Haarlem al eerder heeft aangegeven dat onder 
geen enkele voorwaarde afstand zal worden gedaan van 
Spaarndam-West zou volgens deze gemeente in ieder 
geval een deel met Haarlem moeten fuseren.

Een grote boom bij de Kolkbrug wordt verwijderd. Hij 
leverde gevaar op voor de omgeving.

Maandag 22 februari
In het Dorpscentrum is een inloopbijeenkomst ge-
organiseerd door de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. Deze gaat over de plannen van het project 
‘Hartje Spaarndam’. Op de bijeenkomst worden plan-
nen gepresenteerd voor een eventuele herinrichting rond 
het Dorpscentrum en voor de sportvelden langs de A9. 
De in het HD aangekondigde plannen over een drijvend 
Dorpscentrum blijken al geschrapt te zijn.

Dinsdag 23 februari
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude wordt Odd Wagner als opvolger 
van wethouder Wim Westerman geïnstalleerd. Waar-
schijnlijk krijgt Odd Wagner Spaarndam in zijn pakket 
voor het kernenbeleid van deze gemeente.

In dezelfde gemeenteraadsvergadering is gesproken over 
het groot onderhoud dat een keer per 10 jaar aan de 
speeltoestellen in de gemeente wordt uitgevoerd. Vooral 
in Spaarndam zal een groot deel van de 150.000 euro 
worden gebruikt voor veranderingen en onderhoud. Een 
van de raadspartijen wilde eigenlijk geen geld meer be-
steden aan het ArchiSpel aan de Ringweg. Volgens deze 
partij was dit een bodemloze put.

Woensdag 24 februari
In het 150-jarig bestaan van de Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude is het grondgebied van deze gemeente 
volgens het Witte Weekblad al diverse keren veranderd. 
In twee delen (1927 en 1963) heeft de gemeente Haar-
lem een groot deel van het grondgebied van Haarlem-
merliede & Spaarnwoude waaronder een gedeelte van 
Spaarndam-West geannexeerd. Later annexeert ook 
Amsterdam een gedeelte.

Donderdag 25 februari
Volgens het HD hebben zowel de gemeente Velsen als de 
gemeente Haarlemmermeer volmondig ja gezegd tegen 
een mogelijke fusie met de gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude. Dit hebben zij te kennen gegeven in de 

presentaties die zij op verzoek van de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude hebben gemaakt.

Maandag 29 februari
Vandaag start fase V van de werkzaamheden aan het 
wegdek van de dijk. Deze keer is het een na het laatste 
stuk tussen de Sluissteeg en de Grote Sluis een week lang 
voor het doorgaande autoverkeer afgesloten. 

Anne-Gine Goemans vertelt in het HD dat de boeken-
wereld nog steeds een echte mannenwereld is. Zij doet 
deze uitspraak tijdens het vierde Haarlemse Boekengala 
in het Noord-Hollands archief.

Een riviercruiseschip van 135 meter lang en 11,4 meter 
breed wordt geschut in de Grote Sluis richting Haarlem. 
Daarna keert het schip op het Spaarne en gaat terug door 
de sluis naar het IJ. Door de lengte van het schip moet 
de brug tijdens het schutten open blijven staan. Het 
is een proef om te kijken wat de gevolgen zijn van het 
schutten van zulke grote schepen. De gemeente Haarlem 
ziet, in de toekomst, graag dat zulke grote passagierssche-
pen in Haarlem afmeren. Op de heenweg staat de brug 
28 minuten open en op de terugweg 24 minuten.
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Verdeeld Spaarndam

Neem nou IJmuiden, in alles een werkplaats aan zee, de 
ontsluiting, het eindpunt, de aars van Amsterdam. De 
wereld houdt er op. Straks gaan ze daar grotere sluizen 
bouwen, zodat de huidige oceaanreuzen ongehinderd 
kunnen passeren en ook met het oog op de toekomstige 
uitbreiding van de grootstedelijke havens. In tegenstel-
ling tot Rotterdam bouwt Amsterdam, nog ouderwets, 
zijn havens binnengaats langs het Noordzeekanaal. De 
ommelanden van Ruigoord, ooit boerenland en later 
festivalterrein zijn jaren geleden al weg gegeven. Een 
straatje met een kerkje is wat rest, direct daarnaast voor 
zover je kunt kijken, havens, industrie en opslag: veel 
fossiele brandstoffen zoals olie en kolen, een treurig 
beeld. Het heeft daar sowieso iets armoedigs, je situeert 
een dergelijk landschap toch eerder in de laat 19de of 
vroeg 20ste eeuw dan anno nu. De vooruitgang staat, 
lijkt het, in deze contreien in z’n achteruit. Ruimere slui-
zen betekenen straks meer van hetzelfde en ‘water voor 
land’. Zowel ten zuiden als ten noorden van het Noord-
zeekanaal zal veel land het vroeg of laat afleggen tegen 
bulldozers, graafmachines en uiteindelijk water.

Dan Haarlemmerliede & Spaarnwoude, ‘de buurvrouw’. 
Het dorp, zeggen ze van overheidswegen, heeft als kleine 
zelfstandige gemeente geen bestaansrecht meer. En zo 
zie je dat nu, juist nu de oplossing voor veel uit de hand 
gelopen megalomane organisaties, zowel bij de overheid 
als in het bedrijfsleven, wordt gezocht in kleinschalig-
heid, Haarlemmerliede & Spaarnwoude op zoek moet 
naar een behoorlijk uit de kluiten gewassen ‘partner’. 
Ooit, in de periode van burgemeester IJsselmuiden heeft 
het de avances vanuit Amsterdam kunnen weerstaan. 
Daarna groeven ze, na de annexatie van Ruigoord, de 
Afrikahaven. De overige buurtschappen liggen er nu, 
met het oog op al die snode plannen, wel zeer uitda-
gend bij: boerderijen, veel open land, een camping, een 
golfterrein en verder wat plukjes recreatiegebied. ‘Wat let 
ons?’, hoor je ze al denken, daar aan het Noordzeekanaal, 
‘laten we haar nemen, voordat ze zich aan een ander 
geeft’. Tja, heel wat gemeentes staan in de rij voor het 
landelijke vlekje tussen Haarlem en Amsterdam, het is 
maar net wat ze te bieden hebben. Als je kiest voor retro, 
dus voor bulldozers, graafmachines, water en opslag van 
olie en steenkool laat je je nemen door IJmuiden-Velsen 
annex Amsterdam, dat is duidelijk, maar wat hebben die 
andere liefhebbers in de aanbieding: de Haarlemmer-
meer, Bloemendaal of Heemstede?
 
Nu Spaarndam. West heeft sinds 1927 een vaste relatie 
met Haarlem en daarvoor al honderden jaren verkering. 
Het had zomaar kunnen gebeuren dat niet Haarlem, 
maar Spaarndam de Spaarnestad was geworden. De 
geschiedenis besliste anders, niet waar het Spaarne 

overgaat in het IJ, maar ietsje terug werd het die andere 
nederzetting. Hoe dan ook, het Spaarne bond, bindt en 
blijft binden. Geen kans dat het oude dorp opeens een 
buurt wordt van Bloemendaal en ook als Oost voor de 
Haarlemmermeer kiest of Heemstede, gaat West niet 
mee. Een kwestie van anciënniteit. Zo blijven we een 
gedeeld dorp. De enige oplossing voor die verdeeldheid 
is een keuze voor de oude stad, maar zij wordt door Oost 
met argusogen bekeken. Haarlem is kennelijk niet rijk 
genoeg. Nu weten we dat geld niet gelukkig maakt, wel 
de Groene Buffer tussen het havencomplex en ons dorp. 
Haarlem staat daar pal voor. Die stad op steenworp 
afstand is sowieso een antwoord op velerlei behoeftes, 
zoals o.a. kunst en cultuur manifestaties en onderwijs. 
Dat, en het onderhoud van de stad kosten een lieve 
duit, maar maken het er wel leuk toeven. Denk tot slot, 
als gedachte-experiment, Haarlem eens weg uit deze 
omgeving en doe nu hetzelfde met het conglomeraat van 
bedrijven rond het Noordzeekanaal. Ergo, wat maakt je 
gelukkiger? Die keus moet je dus maken.

Jan Zwetsloot

Het hart van de zaak

Beat the Box is een nieuw concept in fitness. Beat 
the Box is een buitensportschool die zich richt op 
kleine gemeenschappen zoals Spaarndam. Beat the 
Box heeft zich gevestigd op het terrein bij voetbalclub 
SV Spaarnwoude. Beat the Box staat voor functioneel 
en technisch bewegen. Beat the Box streeft er naar 
om met een ieder progressie te boeken op zijn eigen 
manier.

Beat the Box wil een bijdrage leveren aan de gezondheid 
en fysieke fitheid van z’n deelnemers. Door intensieve 
begeleiding tijdens de training kan de deelnemer zorgen 
voor optimaal resultaat.

Beat the Box

Beat the Box biedt veel verschillende groepslessen aan. 
Deze groepslessen zijn er voor jong tot oud. Alle les-
sen zijn zo ingedeeld en bedacht dat er op alle niveaus 
getraind kan worden, in de zelfde les! Functioneel en 
technisch bewegen zorgt voor een vergroot trainingsef-
fect en een verkleining van het aantal blessures. Naast 
alle groepslessen biedt Beat the Box ook personal trai-
ning aan.

De Beat the Box groepslessen zijn erg gevarieerd. Denk 
daarbij aan de kids fitness tot aan de masters 50+ en van 
de functionele training tot aan de bootcamp. 

Beat the Box wordt geleid door Jorri van der Aar. Jorri is 
een geboren en getogen Spaarndammer met een passie 
voor sport. “Ik wil graag mensen functioneel en tech-
nisch leren bewegen op een verantwoorde manier. Met 
Beat the Box kan ik deze passie overbrengen”, aldus de 
20-jarige Spaarndammer.

Wil jij een keer komen trainen bij Beat the Box? Kijk 
dan voor meer informatie op www.beatthebox.nl of mail 
naar info@beatthebox.nl

Bedrijvennieuws

Deze keer in het Dorpsorgaan onze jongste ondernemer. Maak kennis met: Jorri van der Aar; eigenaar buitensport-
school Beat The Box. 
Nieuwsgierig geworden? Maak nader kennis met dit enthousiast lid van de ondernemersvereniging Spaarndam e.o. 
Veel leesplezier!
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De ambtsketen van de burgemeester is een bijzonder 
object. Dat constateerde ook Joop de Vries uit Spaarn-
dam. Hij vroeg mij enige tijd terug of het leuk zou 
zijn om iets over de ambtsketen te schrijven. Dat doe 
ik graag. 

Veel dank gaat uit naar Rob Mense werkzaam bij de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en tevens 
actief in de stichting Historisch Halfweg alsook aan 
oud-burgemeester Jaap Pop (Franeker, Tiel, Alkmaar 
en Haarlem). Hij heeft artikelen geschreven over de 
ambtsketen waar ik gebruik van heb gemaakt. 

Pieter J. Heiliegers, burgemeester van Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude

Bode aan de oorsprong 
Het ontstaan van de ambtsketen gaat terug naar de 15de 
eeuw waarbij bodes van Hoogheemraadschappen, Water-
schappen, Polderbesturen, Staten Generaal, Provinciale 
Staten en gemeentebesturen destijds een bodebus droe-
gen. Deze bus werd gebruikt om vertrouwelijke stukken 
in te vervoeren. Dit werd gezien als een officieel ambtste-
ken. Zo’n ambtsteken gaf bodes bepaalde privileges. Zo 
konden zij op vertoon hiervan gratis gebruik maken van 

De ambtsketen Majesteitelijk en Magistraal

het openbaar vervoer (toentertijd de postkoets, veerpont 
en trekschuit) en niet te vergeten kost en onderdak. 
In de loop der tijd veranderde het attribuut van bodebus 
tot een vaak rijkelijk versierde zilveren draaginsigne. 
Zo’n bodebus werd gaandeweg een kostbaar ambtsketen. 
Een graaf, stadhouder, een legercommandant en zelfs een 
prins had een bode die dit droeg. 

Burgemeesterspenning
In de negentiende eeuw werden de waardigheidstekens 
van burgemeesters vastgelegd in Reglementen Voor De 
Steden (1824) en voor Het Platteland (1825). In de 
steden diende de burgemeester een ambtskostuum te 
dragen. Omdat dat voor veel gemeenten op het plat-
teland te duur was, kon men daar volstaan met een pen-
ning met daarop het gemeente- en Rijkswapen, hangend 
aan een oranje lint. De penning hoefde zelfs niet van 
zilver te zijn.

Bepalingen uit 1852
De huidige ambtsketen voor burgemeesters is ingevoerd 
op voordracht van de J.R.T. Thorbecke, Minister van 
Binnenlandsche Zaken onder koning Willem III, omdat 
burgemeesters een herkenningsteken moesten dragen. 
In de gemeentewet is bepaald dat de burgemeester die 
de onderscheidingstekenen mag dragen door de kroon 
wordt bepaald. Dat alles door een Koninklijk Besluit dat 
stamt uit 16 november 1852: “bepalingen omtrent de 
voor den Burgemeester te dragen onderscheidingsteeke-
nen”.

Een van de bepalingen is dat de ambtsketen is voorzien 
van een zilveren penning met een doorsnede van 40 mil-
limeter. Deze penning heeft op de ene zijde het konink-
rijks- of rijkswapen of soms de beeltenis van koning Wil-
lem III en op de andere zijde het gemeentewapen. De 
penning moet aan een zilveren ketting om de schouders 
kunnen worden gehangen. Daarmee onderscheidt de 
burgemeester zich van andere inwoners van de gemeente. 

Wanneer welk wapen?
De tweezijdigheid van de penning komt uit de tijd dat 
burgemeesters nog veel explicieter dan nu als repre-
sentant van de Kroon en als vertegenwoordiger van de 
burgerij werden gezien. Dit is ook terug te vinden in het 
huidige gebruik van de ambtsketen: het wapen van de 
gemeente wordt namelijk zichtbaar gedragen wanneer de 
burgemeester de gemeente vertegenwoordigt. Verricht de 
burgemeester een handeling met een meer nationaal ka-
rakter dan wordt het koninklijke wapen getoond. Denk 
hierbij aan het uitreiken van een koninklijke onderschei-
ding.

Deurwaarders
Bij de vaststelling van de nieuwe ambtsketen of lint deed 
zich in de 19e eeuw wel een klein probleem voor: de 
deurwaarders droegen ook een oranje lint met penning. 
Maar Thorbecke vond dat geen bezwaar.

Gebruik heden
Burgemeesters dragen vandaag de dag hun ambtsketen 
onder meer tijdens vergaderingen van de gemeenteraad 
en bij officiële ontvangsten van bijvoorbeeld de Koning, 
leden van het Koninklijk Huis, de Commissaris van 
de Koning of ministers. Ook draagt hij de ambtsketen 
bij het uitreiken van koninklijke onderscheidingen, op 
Koningsdag of bij naturalisatieceremonies.
Voor het overige wordt de ambtsketen gedragen bij 
plechtige gelegenheden namens de gemeente.
Van oorsprong dragen burgemeesters de ambtsketen ook 
bij brand, oproer of andere verstoringen van de openbare 
orde.

Buiten de eigen gemeente
De burgemeester mag ook buiten de gemeente de ambts-
keten dragen. Het Koninklijk Besluit uit 1852, gewijzigd 
in 1994, verbiedt dit niet en spreekt slechts van “plech-

tige gelegenheden”, zoals het feliciteren van bruidsparen, 
het uitreiken van koninklijke onderscheidingen buiten 
de gemeente.

Zelf heb ik dat meegemaakt in november 2014 met 
(wijlen) de heer Sas. Hij was jaren inwoner van Halfweg, 
maar vierde zijn 100 jaar in Zwanenburg. Het is dan 
gebruikelijk dat de burgemeester toestemming vraagt aan 
zijn collega. En zo geschiedde.

Ook kan de keten in het buitenland worden gedragen. 
Voor Haarlemmerliede & Spaarnwoude heb ik de zilve-
ren erepenning mogen aanbieden aan de burgemeester 
van Lanckorona(Polen) mevrouw Zofia Oszacka.

Keten Haarlemmerliede & Spaarnwoude
De ambtsketen van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude is van zilver en kent een aantal bijzondere 
kenmerken. Zo is de trekschuit die voer tussen Haarlem 
en Amsterdam het middelpunt. Daaronder hangt de me-
daillon met het gemeentewapen en aan de andere zijde 
de Nederlandse Leeuw. Het zilvergehalte is 825/1000 
met keurmerk van een leeuw en een keurmerk van een 
man met helm, dit kenmerkt de waarborg Holland. Ook 
is er een keurmerk met de letter X, die het vermoedelijke 
jaartal 1857 zou zijn. Het insigne van de trekschuit is 
dus het oudste onderdeel van de keten.
 
Verder is de keten opgebouwd met een aantal schakels 
met insignes van onder andere de provincie Noord-
Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Haarlemmer-
meer, gemeente Haarlem , hoogheemraadschap Rijnland 
en destijds de ambachtsheerlijkheden: Zuid-Schalkwijk, 
Houtrijk en Polanen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Deze laatsten waren er al voordat gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude ontstond.

Dateringen rond het schenken van de schakels is on-
bekend. Al het archiefmateriaal omtrent de gemeente 
als zijnde ambachtsheerlijkheden zijn helaas door een 
opkoper genaamd Hangjas uit Haarlem in de 19de eeuw 
vernietigd. 

Van de schakel van de Haarlemmermeer is bekend dat 
deze is geschonken door burgemeester Weterings aange-
boden bij de installatie van mij als burgemeester.

Kortom, een ambtsketen is Majesteitelijk en Magistraal.

Pieter J. Heiliegers

Geschiedenis Geschiedenis
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De laatste concerten Oude Kerk seizoen 2015-2016

27 maart: De Familieband.  Toegang: €10,-
Zij zijn elkaars broer, neef,oom en partner. Intieme en 
hilarische verhalen, omlijst met fantastische muziek en 
ontroerende eigen liedjes. Marjolein Meijers is bekend 
van de Berini’s en van het programma An en Jan.

10 april: Camerata RCO.  Toegang: €10,-
In haar laatste concert van dit seizoen speelt Camerata 
RCO de sonate voor piano en viool van Van Beethoven 
en het Trio voor hoorn, viool en piano opus 40 in Es 
groot van Brahms.

24 april: Haarlem Voices. Toegang: €10,-
Zij bestaan sinds 2006. Zestien zangers en zangeressen 
deels afkomstig van de Koorschool St Bavo o.l.v. Sarah 
Barrett. In 2008 wonnen zij het Nederlands Koor Fes-
tival in de categorie Kamerkoor. Dit jaar vieren zij hun 
lustrum met schitterende concerten.

4 mei: Lotte (toneelstuk).
Aanvang: 20.30 uur  Toegang: €5,- 
Het verhaal van Charlotte Pfeffer-Kaletta. Lotte was de 
vrouw van Fritz die op de kamer sliep van Anne Frank in 
het Achterhuis. Anne Frank noemde haar kamergenoot 
Dussel wat dom betekent. Was Fritz dat ook? Lotte ver-
telt hoe zij hem zag. Drie ontroerende monologen.

6 mei: Een eigen melodietje (toneelstuk).
Aanvang: 20.00 uur  Toegang: €5,- 
Toneelvereniging J.J. Cremer speelt ‘Een eigen melodie-
tje’, een collage van teksten van Etty Hillesum.
Tekstkeuze en bewerking: Frits Grimmelikhuizen; 
belichting: Paul Misset; 
muziek: Joseph en Tineke Vlaar;
dans: Sandra van der Gouw en Frank Gombaalt;
regie: Marijke Kots.

8 mei: Coro Cantoro.  Toegang: €10,-
Het zonnigste koor van Nederland o.l..v. Jorge Martinez 
Galán zingt een selectie uit hun programma: ‘Ik hou van 
jou’. Zij zingen uit het hart en stralen energie uit. Een 
heerlijk swingend, bruisend concert.

Zomerconcert 26 juni: 
All female latinband Leticia Y Su Rumbadama.
 Toegang: €10,-, incl. glas wijn na afloop.
Een swingende middag met een van de meest succes-
volle latin bands van de afgelopen 20 jaar in Nederland. 
Een 4-vrouws-formatie van slasa-dura tot son-cubano; 
opzwepende merenques tot romantische bolero’s.Uniek 
aan dit 4-tet is de hoogwaardige 4-stemmige vocale 
arrangementen van a-capella intro’s, gezongen ‘doowap’-
mambo’s etc. Dit jaar hun lustrumjaar met een tournee 
en ook in de Oude Kerk.
Een schitterend slotconcert van het seizoen 2015-2016.

De concerten beginnen om 15.00 uur.

Er staan nog meer activiteiten op de rol voor juni! Maar 
daarover later meer! 
Let op de site: www.vriendenoudekerk.nl 

Vrijwilligers gezocht.
Naast de bestaande vrijwilligers is de Stichting Vrienden 
van de Oude Kerk op zoek naar mensen die het leuk 
vinden om in het seizoen 2016-2017 tijdens een paar 
concerten als gastheer of als gastvrouw op te treden.

Mocht u interesse hebben neem dan contact op met 
Peter Duval Slothouwer.

E-mail: peterduval@hotmail.com,
Telefoon: 06-14838216.

1 mei: Duo Boi Akih.
De warme soepele stem van Monica Akihary en het 
inventieve gitaarspel van Niels Brouwer laten u kennis 
maken met muziek uit Indonesie, Afrika en India, maar 
ook Nederlandse jazz komt aan bod!

15 mei: Tadam.
Een mooie groep eigenzinnige vrouwen uit Alkmaar 
delen hun liefde en passie voor wereldmuziek.

5 juni: Haarlem Jazzkoor.
Het koor wordt geleid door Bas ’t Hart en wordt bege-

Zomerconcerten Stompe Toren 2016

leid door: Joop Kooger, drums en zang, John Erich, bas 
en Jasper Swank, piano.

19 juni: Trio Torno Tango.
Torno Tango is tango met een twist. Zangeres Marlies 
Gadellaa en de gitaristen Jan-Willem Dubbeldam en 
Dick Hermsen vertolken hartstocht, verdriet, verlaten-
heid en heimwee.

3 juli: Conservatorium Amsterdam.
Aanstormende talenten laten horen wat zij in hun mars 
hebben.

17 juli: Duo Sohpie-Louise (harp/fluit).
Sophie van Dijk, harpiste en Louise Berendsen, fluit, 
laten werken horen uit hun programma: ‘Zindering en 
Verstilling’.

7 augustus: Pianoduo Beth & Flo.
Elsbeth Remijn & Claudette Verhulst hebben naast hun 
liefde voor klassieke muziek ook affiniteit met theater.
Zij hebben dan ook een vleugje theater verwerkt in hun 
concerten.

21 augustus: Pien Straesser.
Sopraan Pien zal zich op deze zondag laten leiden door 
werken van o.a. Piazzola. Daarbij zal ook de bandoneon 
niet ontbreken. 

4 september: El Coro, salsakoor.
Een middagje warme, intense, melancholieke muziek.

Een echt nazomers Zuid-Amerikaans feestje.

18 september: Conservatorium Amsterdam.
Zoals ieder jaar laat het Conservatorium weer zien welke 
talenten er rondlopen.

2 oktober: Brother Flower.
Een heerlijke pop/coverband bestaande uit Jeroen te 
Loo, zang en gitaar; Ida Bastiaansen, viool en zang; Jan 
van der Linden, zang, percussie en gitaar; Irene Verbaan, 
bas; Peter Cammermans, toetsen, accordeon, gitaar, zang 
en banjo.

16 oktober: Wereldkoor Haarlem.
Melodieën uit de hele wereld onder leiding van Tatiana 
Lina. Van Spaans tot Fins, van Swahili tot Moluks.

Peter Duval Slothouwer

Voor vele muziekliefhebbers staat het vermaledijde 
notenschrift een heerlijke verkenningstocht achter de 
piano of het keyboard in de weg. Tenminste, dat vrezen 
ze. Onzin! Natuurlijk is het mogelijk om je favoriete mu-
ziek onder de zwarte en witte toetsen vandaan te toveren 
terwijl ooit de diagnose ‘notenblindheid’ werd gesteld.

Ik weet waarover ik het heb, want het overkwam mij. 
Toen ik een jaar of vijf oud was, kroop ik achter de piano 
en begon aan een heerlijke ontdekkingsreis waaraan nog 
altijd geen einde is gekomen. Welbeschouwd werd het 
avontuur slechts onderbroken door vijf jaar pianoles 
‘old school’. Zo tussen mijn twaalfde en zeventiende 
veranderde een onbevangen muzikale speurtocht in een 
zinloze strijd tussen mij en de mollen, de kruisen, de 
sleutels en héél veel noten.

Nadat mijn lerares eindelijk inzag dat mij niets anders 
restte dan zelfontplooiing, pakte ik de vertrouwde draad 
weer op. Het resulteerde in een mooie carrière in de 
muziek. Als pianist en als componist. Aan lesgeven heb 
ik nooit gedacht. Totdat onlangs een buurman mij vroeg 
of ik hem wegwijs wilde maken op de piano. Hij wilde 
zijn favoriete songs kunnen spelen.
Ik vertelde hem dat ik dat uitsluitend op mijn eigen 
manier kon doen. 

Geen partituur voor de neus, maar intensief luisteren 
naar de muziek die je wilt spelen. Om vervolgens met 
mij op zoek te gaan naar de juiste akkoorden en melo-
dieën die vaak ingewikkelder in elkaar steken dan je op 
het eerste gehoor denkt. Wat we ook gaan doen is praten 

Zin in een muzikale speurtocht zonder notenschrift?

over hetgeen je hoort. Ik leg je de logica uit. Of in som-
mige gevallen het ontbreken ervan. 

Met mijn buurman ben ik voorzichtig begonnen met het 
prachtige instrumentale ‘Watermark’ van Enya. Ook in 
deze compositie zit meer dan je vermoedt. De Ierse com-
poniste verstopte handig een paar essentiële noten die je 
niet mag missen. Omdat ze zorgen voor het mystieke dat 
Watermark typeert. Vervolgens hebben wij de tanden ge-
zet in ‘Make you feel my love’ Een mooi liedje van Bob 
Dylan dat Adele aangreep om de wereld nog maar eens 
zangles te geven. Ook dat heb ik inmiddels voor piano 
gearrangeerd.

Moet je muzikaal zijn om met mij aan de gang te gaan? 
Het is meegenomen maar geen must. Veel musici in 
gerenommeerde orkesten zijn meer ambachtslui dan 
muzikale toptalenten. Je moet willen investeren in jezelf. 
En natuurlijk moet je beschikken over een piano of key-
board. Je kunt bij mij thuis lessen, of ik kom naar je toe. 
Maak een selectie van je favoriete repertoire en we gaan 
aan de slag. Hoewel kinderen een iets andere aanpak vra-
gen, kan ik ook hen op weg helpen in de muziek. Ook 
daar heb ik inmiddels ervaring mee.

Ik reken € 35,-- per uur (of de helft voor 30 minuten). 
Daarbij zijn de piano-arrangementen inbegrepen die ik 
van de songs of instrumentale stukken maak.
Heb je interesse? 
Stuur me een mail: robspierenburg485@gmail.com 
of bel me: 06 51530215.

Rob Spierenburg

Ons Dorp Ons Dorp
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Gebruikersvergadering
Op 25 januari jl. is weer de jaarlijkse gebruikersvergade-
ring gehouden voor alle gebruikers van het Dorpscen-
trum. Vertegenwoordigers van de verenigingen, clubs, en 
scholen waren aanwezig om van het reilen en zeilen van 
het Dorpscentrum op de hoogte te worden gebracht. Er 
werd onder andere gesproken over de stand van zaken 
met betrekking tot het onderhoud, de financiën, de 
mogelijke plannen van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude voor een nieuw ‘Hartje Spaarndam’ (wij 
volgen de ontwikkelingen met enige reserve, maar met 
belangstelling!). Ook het plan van aanpak en mogelijke 
evenementenmanager, in een vorig Dorpsorgaan al 
genoemd, werd besproken. Ook kwamen uiteraard de 
ervaringen van de gebruikers in het afgelopen jaar aan 
de orde. Het was een goede vergadering met veel be-
langstelling, wat zeer motiverend is voor allen die bij het 
Dorpscentrum betrokken zijn.

NLdoet en het Oranje Fonds
Het Dorpscentrum doet op zaterdag 12 maart 2016 
weer mee met de actie NLdoet van het Oranje Fonds. 
Een groep vrijwilligers komt de sportzaal en attributen 
weer schoonmaken. Iets voor u om eens aan mee te 
doen? 

Ontmoetingsruimte
Zoals ook eerder gemeld is er hard gewerkt aan het inte-
rieur van de ontmoetingsruimte door cliënten van de Re-
classering. Het schilderwerk is ter hand genomen en ook 
de bar heeft een metamorfose ondergaan. De contacten 
zijn uitstekend en we hebben plannen om meerdere 
kleinschalige projecten door hen te laten uitvoeren.

Ook is er sinds kort een aantal beeldschermen in de 
ontmoetingsruimte opgehangen, waarop (bij wijze van 

Het Dorpscentrum

lichtkrant) allerlei informatie over activiteiten van het 
Dorpscentrum bekend wordt gemaakt. Kom eens een 
kijkje nemen!

De AED defibrillator heeft een nieuw jasje en een 
nieuwe plaats gekregen: in de ontmoetingsruimte naast 
de garderobe.

Eetcafé
Op de zaterdagen 26 maart, 16 en 30 april en 7 mei is 
vanaf 17.30 uur het Eetcafé weer geopend in het Dorps-
centrum en het is toegankelijk voor iedereen, jong en 
oud! U krijgt voor € 8,50 een heerlijk driegangendiner 
(bijv. kip/kerrie/rijst, Indonesische rijsttafel, hachee, vis). 
Graag opgeven bij de bar of via de e-mail. Het menu 
wordt bekend gemaakt op de website, facebook en in de 
ontmoetingsruimte.

Donderdaghap
Elke donderdagavond kunt u vanaf 18.00 uur voor € 6,-- 
bij ons een eenvoudige dagschotel, inclusief een ijsje/
thee, verkrijgen. De sfeer is informeel. Graag opgeven bij 
de bar of via de e-mail.

Namens het Dorpscentrum,
Aagje Compier

Het Dorpscentrum

Telefoon: 023-539 0811
E-mail: info@dcspaarndam.nl 
Website: www.dcspaarndam.nl
Facebook: www.facebook.com/dorpscentrum-
spaarndam

Verzin een titel ...

Ons DorpOns Dorp
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Brandweer Spaarndam

Het werk in de periode 1 december t/m 29 februari

Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
101 1-12-2015 17:29 Spaarndam Buitenbrand
102 12-12-2015 18:30 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
103 16-12-2015 17:59 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
104 22-12-2015 22:31 Spaarndam Containerbrand
105 28-12-2015 06:24 Schiphol-Rijk Brand gebouw (aflossing)
106 31-12-2015 21:10 Spaarndam Containerbrand
1 1-1-2016 01:50 Spaarndam Containerbrand
2 1-1-2016 02:19 Haarlem Containerbrand
3 1-1-2016 11:36 Spaarndam Containerbrand
4 1-1-2016 20:28 Haarlem Waterverontreiniging
5 2-1-2016 21:45 Spaarndam Containerbrand
6 2-1-2016 22:54 Spaarndam Buitenbrand
7 17-1-2016 20:12 Haarlem Automatische brandmelder
8 18-1-2016 20:15 Haarlem Rook / CO melder
9 19-1-2016 02:54 Overveen Aflossing
10 28-1-2016 22:58 Velsen-Zuid Persoon te water
11 3-2-2016 17:37 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel (beknelling)
12 6-2-2016 20:11 Spaarndam Brand wegvervoer
13 17-2-2016 21:07 Amsterdam Automatische brandmelder
14 28-2-2016 12:55 Haarlem Brandmelding OMS

Terugblik 2015
Brandweer Spaarndam heeft een druk 2015 achter de 
rug. Wanneer er wordt gekeken naar het aantal uitruk-
ken, kan worden gesproken over een recordjaar. Meer 
dan vorige jaren werd er een beroep gedaan op onze 
vrijwilligers, welke 106 maal zijn opgeroepen om hulp 
te verlenen. Een belangrijke oorzaak van het hoge aantal 
inzetten is te verklaren door de zware storm die in juli 
2015 over de regio raasde.
 

Last van geparkeerde auto’s
Het komt gelukkig niet dagelijks voor dat de brandweer 
van Spaarndam uit moet rukken voor branden in wonin-
gen of verkeersongevallen met slachtoffers. Dit betekent 
dat we gelukkig in een veilige omgeving wonen. Mocht 
het toch mis gaan, dan kunt u als inwoner of bezoeker 
van Spaarndam rekenen op een goed getraind en snel 
optreden van de brandweer.

Helaas worden wij bijna bij elk incident wel gecon-
fronteerd met auto’s die fout geparkeerd staan. Zeker 
rondom de brandweerkazerne gebeurd dit nogal vaak.
De brandweer van Spaarndam vraagt daarom uw 
aandacht. Parkeer uw auto niet voor de brandweerka-
zerne of op de toegangsweg naar onze kazerne. 

U kunt uw auto parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaatsen achter het dorpscentrum, op de parkeer-
plaatsen voor het dorpscentrum of elders in de omge-
ving.

Wij vragen u ook in uw eigen woonomgeving te let-
ten op het parkeren van voertuigen. Als we met elkaar 
zorgen dat onze auto’s juist geparkeerd staan, dan kan de 
brandweer (maar ook ambulance en politie) snel bij u 
zijn in geval van nood.

Bijzondere uitrukken
Koeien in gierkelder (30-11). 
Deze bijzondere uitruk kon helaas niet meer mee in de 
vorige editie van het Dorpsorgaan. Toch willen wij hem 
u niet onthouden.
Maandag ochtend 30 november werd brandweer Spaarn-
dam voor de 100ste keer in 2015 opgeroepen. Aan de 
Ringweg waren 2 koeien in de gierkelder beland en de 
brandweer werd gevraagd hulp te komen verlenen.
Nadat ruimte was gemaakt in de stal door de overige 
koeien naar een andere stal te brengen en, een deel van 
de vloer was verwijderd, kon worden gestart met het 

bevrijden van de koeien. Om deze lastige klus te klaren 
was versterking gevraagd van duikers uit Velsen en een 
aannemer met een verrijker. Uiteindelijk lukte het aan 
het eind van de ochtend de dieren gezond en wel uit de 
gierkelder te takelen. De brandweermensen waren intus-
sen erg vies geworden van de klus, maar het uiteindelijke 
resultaat maakte alles goed.

Verkeersongeval (03-02). 
Woensdag eind van de middag werden de hulpdiensten 
opgeroepen voor een ongeval tussen twee personenauto’s 
op de Zijkanaal C weg. Omdat er sprake was van een 
frontale aanrijding met meerdere inzittenden, werden 
direct meerdere brandweereenheden, ambulances en het 
Mobiel Medisch Team opgeroepen. Brandweer Spaarn-
dam was snel ter plaatse en constateerde inderdaad een 
aanrijding tussen twee voertuigen, waarbij sprake was 
van 4 slachtoffers. In één van de voertuigen waren nog 
mensen aanwezig, waaronder een baby. In samenwerking 
met de ambulancedienst zijn de inzittenden uit de auto 

bevrijd. Helaas heeft een hond het ongeval niet over-
leefd.
Van de vier betrokken personen zijn er drie vervoerd 
naar ziekenhuizen in de regio. De vierde persoon is ter 
plaatse gecontroleerd door de ambulancedienst, maar is 
niet naar het ziekenhuis vervoerd.

Vrijwilliger worden?
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Dat kan 
nu. Wij zoeken nog minimaal 6 mensen tussen de 18 en 
45 jaar die in Spaarndam-Oost of -West wonen.

Loop gewoon eens binnen op onze oefenavond, elke 
donderdag staat de koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de brandweer van Spaarndam, 
kijk dan op onze website www.brandweer-spaarndam.nl.

Maarten Derkzen van Angeren

“Ik vind het fijn op de hoogte te blijven”

Opgewekt wordt de voordeur open gedaan en ik word 
hartelijk ontvangen. Ik ben op de thee bij Audrey van 
den Beldt. Zoals ook ik inmiddels al gewend ben, word 
ik verwend met meer dan een koekje bij de thee. Audrey 
vertelt onderwijl dat ze inmiddels al 16 jaar haar deur 
open heeft staan voor de vergaderingen van het Dorps-
orgaan. Ook na het overlijden van haar man, Gerrit 
van den Beldt in 2009, blijft haar deur open voor de 
denktank van het lokale orgaan. Voor haar was dat een 
vanzelfsprekendheid en dat is het nog. 
Gerrit was de man van het eerste uur bij het Dorpsor-
gaan. Wij kennen hem natuurlijk ook als de schrijver 
van vele boeken en artikelen over Spaarndam. Voor het 
Dorpsorgaan schreef hij de kronieken en vanzelfsprekend 
over de rijke historie van ons dorp. Hij was geschiedenis-
leraar met een enorme liefde voor Spaarndam. Audrey 
werd als vanzelf meegenomen in het wel en wee van het 
Dorpsorgaan. “Ik vind het fijn om te lezen over de ont-
wikkelingen in het dorp, de nieuwe bedrijven, het wel en 
wee en natuurlijk de kronieken”, vult ze aan.

“Ik hou ervan me in te zetten voor mijn dorp”

Misschien minder bekend is dat zij veel vrijwilligers-
werk heeft gedaan, en nog altijd zeer actief is op allerlei 
gebied. Niet alleen voor het Dorpsorgaan met haar 

Aan de keukentafel met …. Audrey van den Beldt.

gastvrijheid, meedenken en het rondbrengen van 106 
exemplaren per uitgave van het Dorpsorgaan.
Gedurende langere tijd gaf zij ondersteuning aan senio-
ren die dat nodig hadden. Dat ging via het dienstencen-
trum, een initiatief van Greet Spigt. Audrey zet zich ook 
in voor de parochie. 

“Ik heb het enorm naar mijn zin en hoop dit nog lang te 
mogen doen”.

Audrey is 73 jaar geleden als 1 van 11 kinderen geboren 
op een veeboerderij in Haarlemmerliede/Spaarnwoude. 
Inmiddels woont zij al 43 jaar in Spaarndam. Een trotse 
moeder van twee dochters en oma van vier klein-
kinderen. Meermalen per jaar bezoekt zij haar dochter 
en kleinkinderen in Lausanne. Haar passies zijn fitness, 
lezen, tuinieren, theater, lekker uiteten en…wandelen. 
En dat laatste is maar goed ook, want Dorpsorganen 
rondbrengen is best een dapper wandelklusje. 

Op de vraag welk verhaal haar erg is bijgebleven over de 
afgelopen jaren, vertelt ze dat haar man in 2006 uit het 
water is gered door mensen van jachthaven de Riet-
pol. Het was kantje boord, want het was erg koud. De 
gebeurtenis en het verhaal geven haar bijna nog meer 
koude rillingen dan het destijds Gerrit deed.

Patty-Lou Middel-Leenheer

Ons Dorp Ons Dorp
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1956, een belangrijk jaar! De Technische Universiteit 
van Eindhoven wordt opgericht, het eerste Eurovi-
siesongfestival vindt plaats, Jonny Jordaan breekt 
door, maar vooral… DON BOSCO Spaarndam wordt 
opgericht! 

Dat betekent dat we dit jaar alweer 60 jaar wekelijks 
naar het clubhuis ‘de Bunker’ komen voor een gezellige 
avond. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers zorgt 
ervoor dat er iedere week iets leuks te doen is én elk jaar 
een kamp georganiseerd wordt.

Met de voorbereidingen van het aanstaande kamp zijn 
alle vrijwilligers al weer druk aan de gang. Dit jaar is na-
tuurlijk extra speciaal: we gaan naar Gruey in Frankrijk! 
Het belooft weer een gezellige week te worden waarin 
de meiden, de jongens en de leiding druk bezig zijn met 
allerlei leuke activiteiten. Natuurlijk zijn er gezamenlijke 
activiteiten, bijvoorbeeld de sportdag en de safari (vos-
senjacht), maar we werken ook al aan de afzonderlijke 
programma’s. Dus, haal het Franse woordenboek maar 
weer onder het stof vandaan: Nous sommes impatients, 
vous aussi?!

Jubileum Don Bosco

Dat Don Bosco al 60 jaar voor de kinderen van Spaarn-
dam een leuke avond en een geweldig kamp verzorgt, is 
natuurlijk een feestje waard! Wij willen daarom iedereen 
uit Spaarndam, leden, oud-leden, niet-leden en bijna-le-
den, uitnodigen om dit jubileum met ons te vieren. Het 
jubileumweekend start op vrijdag 20 mei van 19.00 tot 
1.00 uur met een spetterende Flower Power Disco bij de 
Bunker. Alle Spaarndamse kinderen vanaf groep 3 zijn 
welkom om hun dansmoves te showen! Zaterdag 21 mei 
vanaf 14.00 uur zijn alle kinderen opnieuw welkom 
samen met hun ouders, opa’s, oma’s, buren en vrienden 
voor een feestelijke middag en avond. Er zijn workshops, 
activiteiten, lokale bands en natuurlijk is er gezelligheid! 

Ook ontbreekt het oud-Spaarndamse koeienschijten, 
waarbij weer mooie prijzen te winnen zijn niet. Zet het 
in de agenda en houd onze facebookpagina in de gaten 
want wellicht wordt er een kleine sneak-preview gegeven 
van dit spetterende weekend. 

Tot dan!
Feestelijke groeten,

Don Bosco Spaarndam

Ons DorpOns Dorp
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Op vrijdag 20 november is de sportkantine van Sv 
Spaarnwoude goed bezet en heeft het Amsterdamse caba-
retgezelschap ‘De Schakel’ bestaande uit twee accordeon-
spelers, saxofonist, drummer , twee zangeressen en twee 
zangers, getracht ons te vermaken.
Na een welkomstwoord van Greet Spigt, barst de samen-
zang met liedjes uit de musical ‘De Jantjes’ los, wat een 
happening.

In de pauze verrast met een drankje en hapje. Het pro-
gramma wordt voortgezet met Amsterdamse meezingers 
van Tante Leen, Johnny Jordaan en anderen, met als 
afsluiting een polonaise. Grandioos.

Tot slot een dankwoord van Greet aan de cabaretgroep, 
vrijwilligers, chauffeurs, Meerwaarde en kantine. Fijn 
dat er ook weer nieuwe mensen zijn die mogelijk deze 
traditie kunnen en willen voortzetten!

Niek Molenaar

Seniorenmiddag

Op 14 december werd de senioren kerstbrunch gehou-
den in café-restaurant De Toerist. Gelukkig goed weer, 
geen ijs of sneeuw, voor een gezellig samenzijn met 
hopelijk het vredige Kerstfeest in het vooruitzicht. De 
binnenkomstborrel smaakt goed, waarna het samen-
zijn door Greet Spigt met een welkomstwoord wordt 
geopend. Een prachtig versierde zaal, circa 70 senioren, 
mooie tafelversiering die is verzorgd door Riet Hageme-
ijer, kortom gezellig en Greet wenst ons een smakelijke 
maaltijd!

Voorgerecht: zalmsalade en carpaccio, hoofdgerecht: 
sperzieboontjes met speklapje, varkenshaas en aardappel-
puree, nagerecht: bolletje ijs, chocolademousse, slagroom 
en tot slot koffie en thee, wat een heerlijke maaltijd.
Als intermezzo mogen de twee medewerkers van de 
Rabobank, die zitting houden in het Dorpshuis, een 
praatje houden en een kleine verloting organiseren met 
als hoofdprijs een weekend weg.

Allerlei leuke snuisterijen worden verloot, de hoofdprijs, 
een weekend weg, wordt gewonnen door mevrouw 
Vroome. De heren reikten de prijs uit in de vorm van het 
weekblad/roddelblad Weekend, een mooie truc! Hierna 
een dankwoord van Greet aan alle vrijwilligers, chauf-
feurs en de twee medewerkers van Meerwaarde. Tenslotte 
worden Frans en personeel in het zonnetje gezet. Met 
een daverend applaus wordt deze middag afgesloten.

Niek Molenaar

Senioren kerstbrunch

Bent u op de hoogte van de 
activiteiten van de Zonnebloem 
afdeling Spaarndam? 
Wij zijn in onze gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude met 
ongeveer twintig vrijwilligers, en 
organiseren regelmatig leuke acti-
viteiten voor onze gasten. Volgend 
jaar vieren wij ons officiële 10-ja-
rige Jubileum. U bent gast als u 

zich hiervoor bij ons heeft aangemeld en als u vanwege 
uw leeftijd of vanwege een beperking niet makkelijk zelf 
in de gelegenheid bent de deur uit te gaan. U hoeft niet 
per sé donateur te zijn van de Vereniging De Zonne-
bloem in Breda. Het één staat los van het ander. Het is 
uiteraard wel mooi meegenomen als u ook wilt doneren. 
Voor elke donateur ontvangen wij per jaar namelijk als 
afdeling een bijdrage vanuit Breda. Dit geld kunnen we 
dan weer gebruiken om iets leuks te doen. Dit jaar gaan 
we onder andere hutspot eten, koffie drinken, een high 
tea gebruiken en de strontrace bekijken. Lijkt het u leuk 
om deel te nemen aan onze activiteiten? Of stelt u het op 
prijs om eens bezoek te krijgen van een vrijwilliger voor 
het maken van een praatje? U kunt zich altijd opgeven 
bij Anneke Baltus, telefoonnummer 023-537 80 61.
Wij vinden het trouws ook leuk om meer vrijwilligers 
enthousiast te maken voor het werk van de Zonnebloem. 
Voor het bezoeken van gasten en voor het mede-organi-
seren van activiteiten kunnen we jouw hulp gebruiken. 
Het kan ook zijn dat je tijd vrij kunt maken om binnen 
het bestuur een taak op je te nemen. Hiervoor kun je 
dan bellen met Anita Werner op 023-539 03 97.

Nationale Vereniging de Zonnebloem

Ons Dorp

Open begin april

Kijk op www.restaurantdekolk.nl
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