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2016: Rotzomer?

Eindelijk mocht het hoge woord eruit: het is een rotzo-
mer! Zelfs uit de mond van de weerman klonk in juli 
deze kwalificatie en hij kon dit onderschrijven met me-
tingen en cijfers. Gevoelsmatig wisten we het natuurlijk 
al: regen, regen, hoosbuien, hagel en wind. Met name 
het oosten van het land leek zwaar getroffen: het land 
had te kampen met overvloedige regens; de akkers liepen 
onder; daarnaast ondergelopen kelders en verregende 
campings. Dit alles bevestigde: 2016: een rotzomer.

Maar de goden waren ons goed gezind: de zomer kwam 
terug eind augustus en hoe: een hittegolf; temperaturen 
van boven de 30 graden. We noemen het weleens een 
‘oudewijvenzomer’ of nog veel mooier: ‘Indian Sum-
mer’: een zomerse nazomer met zonnige dagen en warme 
nachten. Het zou zo maar kunnen, dat de zomer van 
2016 uiteindelijk hoog op de ladder eindigt en in de 
boeken belandt als een hele mooie zomer!

Geniet van deze nazomer, terwijl u in dit Dorpsorgaan 
leest over de wetenswaardigheden van ons dorp Spaarn-
dam.

Veel leesplezier!



32

Van de Dorpsraad

Van de Dorpsraad

De Dorpsraad Spaarndam
Naam en functie Adres Telefoon E-mail

Marry Brokking en 
Leendert Borstlap
voorzitter

Pol 22
IJdijk 42

06-53 63 60 58
06-53 99 73 88

m.a.brokking@planet.nl
lborstlap@hetnet.nl

Vacature
secretaris

Carsten Thöne
penningmeester

Westkolk 28 023 539 1306 cwtdorpsraad@gmail.com

Werkgroepen Portefeuillehouder E-mail

Verkeer
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap
Schiphol
Gemeentelijke herindeling
Jeugd en ouderen
Communicatie

Rik Stapel
Jolijt de Jongh
Gerard Jägers
Marry Brokking
René van Lieshout
Leendert Borstlap

r.stapel@focusenergysolutionsgroup.com
rstapel@xs4all.nl

gerard.jaegers@ziggo.nl
m.a.brokking@planet.nl

r93ene72@gmail.com
lborstlap@hetnet.nl

E-mail: info@dorpsraadspaarndam.nl  Website: www.dorpsraadspaarndam.nl

De vakanties zijn voor de meeste mensen weer voorbij. 
Het vertrouwde van alledag is er voor velen weer. Soms 
met nieuwe dingen, soms zoals het altijd al ging.
De Dorpsraad heeft ook een rustige tijd achter de rug. 
Maar tussen het uitkomen van het laatste Dorpsorgaan 
en de nieuwe deadline van 7 september is er toch wel een 
en ander gebeurd.

Allereerst het besluit einde juni in de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude over de herinde-
ling: bijna unaniem heeft de raad gekozen voor fusie 
met de gemeente Haarlemmermeer. Het is mooi dat de 
raadsleden tot een bijna unaniem besluit zijn gekomen, 
ondanks de meningsverschillen die er waren. Voor de 
Dorpsraad is het nog niet vanzelfsprekend dat Spaarn-
dam Oost naar de gemeente Haarlemmermeer gaat. Zo-
als u gelezen hebt o.a. in het interview in het Haarlems 
Weekblad van 6 juli met Rob de Vries en Jolijt de Jongh 
richten we ons vooralsnog op Haarlem. Maar, we horen 
ook geluiden dat men wel tevreden is met Haarlemmer-
meer als nieuwe gemeente. Als werkgroep Herindeling 
beraden we ons daarom op de situatie zoals die nu is 
en bespreken we welk beleid de Dorpsraad moet gaan 
volgen. 

Hartje Spaarndam
Hoe staat het met de plannen? Is de aanvraag al inge-
diend? We kunnen u het volgende erover vertellen. De 
aanvraag is nog niet ingediend, omdat nog steeds niet 
duidelijk is welke criteria er zijn. Om niet alleen maar af 
te hoeven wachten heeft de gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude de Stichting Leefomgeving Schiphol 
(kort gezegd ‘Schipholgelden’ ) uitgenodigd om ze te 
vertellen wat de plannen zijn. En natuurlijk ook om 
ze op die manier mee te kunnen nemen in het verder 
uitwerken van de plannen. Dit gebeurde op woensdag 
31 augustus. Bestuurders van het Dorpscentrum, van 
de Stichting Sportpark van de Omni Vereniging, de 
SKOS, de hockeyclub, de bibliotheek en de Dorpsraad 
waren aanwezig. Van de zijde van de ‘Schipholgelden’ 
waren er de directeur, de gedeputeerde dhr. Talsma van 
de provincie en nog enkele anderen van Schipholgelden. 
En uiteraard de burgemeester en wethouder van Haef-
ten. De plannen zijn toegelicht. Dhr. Talsma lichtte toe 
hoe het werkt bij Schipholgelden. Men verwacht dat in 
januari de criteria voor grote projecten als Hartje Spaarn-
dam klaar zijn. Eerder zijn de criteria voor individuele 
aanvragen klaar. Men wil plannen beoordelen die kant 
en klaar zijn en die dus vrijwel direct na toekenning 

van de gelden kunnen worden uitgevoerd. Plannen die 
draagvlak hebben en die de sociale cohesie versterken. 
De aanwezigen vonden deze laatste twee zaken wel voel-

baar bij Hartje Spaarndam, De gemeente moet nog veel 
werk verzetten om de plannen zover klaar te maken dat 
ze ingediend kunnen worden, m.n. de exploitatie.

Marry Brokking en Leendert Borstlap

Van de Dorpsraad

Herinrichting dijk 
Afgelopen voorjaar is de dijk in ons dorp opgeknapt. 
Daar zijn lange voorbereidingen aan vooraf gegaan.
Bij de totstandkoming van de plannen is met de be-
woners afgesproken om na enige tijd het resultaat te 
bespreken. Dan kunnen wij vaststellen of de uitgevoerde 
situatie voldoet aan onze verwachtingen en zo niet, wat 
en hoe wij graag verdere verbeteringen wensen. Sugges-
ties hiervoor kunt u bij de verkeerscommissie indienen.

Werkgroep Verkeer

Eindelijk wordt de Haarlemmersluis aangepakt, na het 
werkbezoek van wethouder Merijn Snoek (Haarlem). Er 
is afgesproken dat er nu noodzakelijke reparaties worden 
uitgevoerd en later de restauratie, c.q. meer ingrijpende 
werkzaamheden. 
We zijn er blij mee dat de sluis straks weer toegankelijk is 
vanaf de Dijk en er beter uitziet.

Een afvaardiging van de Dorpsraad is op donderdag 
1 september aanwezig bij het afscheid van Bernt Schnei-
ders, burgemeester van Haarlem. De Dorpsraad overhan-
digt hem een beeldje van Hansje Brinker samen met een 
tekst waarin hij bedankt wordt voor de samenwerking 
en dat de Dorpsraad verwacht hem terug te zien als ‘de 
eerste burgemeester van de toekomstige gemeente Zuid-
Kennemerland’. Het afscheid is een feestelijke avond met 
toespraken en muzikale optredens.

Deze evaluatie zal plaats vinden samen met de Gemeente 
Haarlem. 
Uitgangspunt voor deze toetsing zijn de criteria, die de 
Dorpsraad en de bewoners hebben gebruikt tijdens de 
planvorming:
•	 Vergroting van de veiligheid van de bewoners van de 

dijk;
•	 Vergroting van de veiligheid van het kwetsbare verkeer 

(voetgangers, kinderwagens, rollators, fietsers);
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Van de Dorpsraad

Inspreekstuk recreatieschap Spaarnwoude van juli 2016, 
namens de Stichting Vrienden van de Forten van Spaarn-
dam en de Dorpsraad.

Geachte bestuurders van Recreatieschap Spaarnwoude,
U hebt onlangs een brief ontvangen van de projectont-
wikkelaar van Europarcs.
Deze wil een overleg met u over een huisjespark bij Fort 
Noord.
Ga hier alstublieft niet op in, teken geen intentieover-
eenkomst.
Het kan helemaal niet:
Europese regelgeving beschermt dit werelderfgoed hier-
tegen.
De Nationale wetgeving doet dat inmiddels ook, evenals 
de provinciale regelgeving.
Er is geen draagvlak voor; een huisjespark stuit op verzet.

Beeldvorming
En wat betekent het voor de beeldvorming?
De Provincie is verantwoordelijk voor de bescherming 

Inspreekstuk recreatieschap Spaarnwoude

Van de Dorpsraad

Verkeersontsluiting SpaarneBuiten
De Raad van State heeft op 17 september 2014 uit-
spraak gedaan inzake het bestemmingsplan ‘Woongebied 
SpaarneBuiten 2012’ In deze uitspraak heeft de Raad 
van State overwogen dat de gemeente een reeks maatre-
gelen zou treffen teneinde een veilige ontsluiting van het 
nieuwe woongebied mogelijk te maken. Op basis van 
deze aangekondigde maatregelen heeft de Raad van State 
het bestemmingsplan grotendeels in stand gelaten. We 
moeten echter constateren dat een deel van de maat-
regelen op een gebrekkige wijze of in het geheel niet is 
uitgevoerd. 
Wij vinden het niet juist om omgevingsvergunningen af 
te geven voor dit woongebied zolang de randvoorwaar-
delijke maatregelen voor de ontsluiting ervan niet vol-
ledig zijn gerealiseerd en zelfs op losse schroeven lijken te 

Werkgroep Recreatieschap en Ruimtelijke Ordening

staan. Dat is de reden dat wij samen met enkele andere 
belanghebbenden bezwaar maken tegen de verdere 
bouwvergunningen voor de nieuwe woonwijk, ook al 
zijn die in kleine stukjes opgeknipt. 
Wij hechten eraan dat er een concreet en degelijk uitvoe-
ringstraject voor een permanente en degelijke ontsluiting 
op tafel komt, zodat het bouwplan alsnog aan de overwe-
gingen bij het bestemmingsplan gaat voldoen.

Recreatieschap en Fort Benoorden Spaarndam
Bij het Recreatieschap en Fort Benoorden Spaarndam 
zijn interessante ontwikkelingen gaande. Hiervoor ver-
wijs ik naar het stuk ‘subsidie voor dak Fort Noord!’ met 
bijbehorend inspreekstuk voor de vergadering van het 
Schap van afgelopen juli.

Jolijt de Jongh

•	 Beperking van de schade als gevolg van het verkeer;
•	 Verminderen van trillingen in de dijk.

Deze doelstellingen zijn vertaald in enkele maatregelen:
•	 Verlaging van de gemiddelde en maximale snelheid 

van het autoverkeer;
•	 Duidelijker markering van kruisingen en hindernis-

sen;
•	 Aanbrengen van fysieke snelheidsremmende voorzie-

ningen.

Deze maatregelen leveren voor het doorgaande verkeer 
een geringe verlenging van de reistijd op, dat voor pas-
santen als nadelig wordt ervaren. De Dorpsraad vraagt 
begrip van deze verkeersdeelnemers.

De evaluatie zal plaats vinden tijdens een openbare bij-
eenkomst in het dorp in november dit jaar. Dan hebben 
wij een beter beeld van de invloeden over de verschil-
lende seizoenen.

Rik Stapel

van de stelling.
Wat betekent het als deze zich in allerlei bochten wringt 
om aan die verantwoordelijkheid te ontkomen?
Het proces van de bestuurlijke herindeling is nog niet 
afgerond.
Wat betekenen toezeggingen van uw gemeenten als er nu 
al van wordt afgeweken?
Ik citeer:
Amsterdam: “De Groene Buffer blijft behouden met een 
strenge bescherming en democratische borging.”
Haarlemmermeer: “Zet zich in om te voorkomen dat het 
groene gebied verstedelijkt”.
Velsen: “Er zal niet gebouwd worden tussen de kernen”. 
Wat zijn deze toezeggingen waard als u nu een huis-
jespark plaatst in deze extra beschermde zone van de 
stelling?

Financieel
Het zijn de burgers geweest die u als eerste hebben gewe-
zen op uw jaarlijkse, aanzienlijke tekorten. 
Deze begonnen niet in 2007 (crisis) maar in 2005, toen 

het Recreatieschap geprivatiseerd werd door de gedepu-
teerden Hooijmaaijers en Bond. Ongetwijfeld met goede 
bedoelingen, maar met de kennis van nu kan het zinvol 
zijn om ook de organisatie van RNH eens goed tegen 
het licht te houden en te bezien of zij is ingericht voor 

Subsidie voor dak Fort Noord

Ja, u leest het goed. De provincie wil een bedrag van 
500.000 euro subsidie verlenen voor de restauratie van 
het dak van Fort Noord. Deze keer gaat de subsidie niet 
automatisch naar een projectontwikkelaar, maar naar het 
Recreatieschap. Wij houden onze adem in en wachten 
het definitieve besluit af. Onze hoop is gericht op de 
nieuwe gedeputeerde, die de koers van het recreatieschap 
lijkt te wijzigen. Het is nog te vroeg om te juichen, maar 
het zou wel heel mooi zijn als het dak er komt waardoor 
een verdere aantasting van het fort stopt. We hebben er 

lang en hard voor gevochten en dan is het altijd fijn om 
een lichtpunt te kunnen zien aan de horizon. Maar eerst 
moeten we afwachten wat het definitieve besluit wordt. 
Zie hierbij ook ons inspreekstuk van de vergadering 
van het Recreatieschap van afgelopen juli, dat wij mede 
namens de Dorpsraad hebben ingesproken.

Namens de Stichting Vrienden van de Forten van 
Spaarndam.

Jolijt de Jongh en Mary Scholtemeijer

haar publieke taak: onderhoud en beheer van de Groene 
Long in de Randstad. 
Namens de Stichting Vrienden van de Forten en de 
Dorpsraad Spaarndam,
J. de Jongh

Impressie van een middag met andere mensen, andere 
geluiden, andere geuren en ander eten.

Typisch Arabische klanken komen me al tegemoet als ik 
mijn fiets neerzet bij speeltuin Nieuw Leven aan de Boe-
zemkade. Het klinkt gezellig. Binnen zie ik veel mensen 
eten aan tafels verspreid door de ruimte. Kinderen lopen 
rond; kinderwagens. Op een grote tafel tegen de muur 
staan allerlei schalen met eten. 

Deze middag is georganiseerd door onze Spaarndamse 
vluchtelingengezinnen uit Syrië en Eritrea, samen met 
hun vrijwillige begeleiders van Vluchtelingenwerk. En ik 
mag er op deze zaterdagmiddag 10 september bij zijn.
Het ziet er heel gezellig uit. Er zijn allerlei gerechten 
gemaakt, zowel door de buitenlandse gezinnen als door 
Nederlandse mensen, want ik zie gevulde wijnbladeren 
naast de aardappel/bietensalade staan. Als ik verder kijk 
zie ik ook rijstsalade met gehakt, gebakken drumsticks, 
zoete zoetigheden (“die is lekker mevrouw, er zit slag-
room in!”), kaasblokjes, kokosballetjes, enz.; te veel om 
op te noemen. Helaas eet ik geen vlees, waardoor ik de 

Impressie

meeste gerechten niet kan proberen, maar de zoetighe-
den zijn lekker. En intussen is een man achter elkaar aan 
het musiceren achter zijn keyboard, soms met zang. De 
vrouwen uit Syrië klappen soms ritmisch mee. Jan van 
der Donk, coördinator van de vrijwilligers is buiten met 
de kinderen (Syrische en Nederlandse) aan het spelen. 
Andere kinderen vermaken zich met bellen blazen of 
stoepkrijten. Dankzij het mooie weer is de speeltuin een 
echte tuin om in te spelen. Buiten sta ik op een gegeven 
moment bij Hassan en Ahmed. Ze staan met elkaar te 
praten, dus ik dacht dat ze beiden uit Syrië kwamen. Dat 
blijkt niet zo te zijn. De één komt uit Irak, de ander is 
een Palestijn uit Syrië. Hassan, die al 20 jaar in Neder-
land woont en Nederlander is, vertelt dat zij beiden 
Arabisch spreken en elkaar daardoor verstaan, weliswaar 
met accentverschillen. Dat wist ik niet.  Alweer wat 
geleerd. Binnen zie ik een hele groep mensen dansen in 
een kring, hand in hand.
Dan komt Hans met ballen voor Jeu de boule. Het 
kunstgras van de speeltuin lijkt heel geschikt. We 
vormen 2 teams van 6 personen, die beiden een eigen 
speelveldje hebben. We nodigen de Syrische, Afghaanse, 
Ertitrese mensen uit mee te doen. Zo staan er heel wat 
mensen ballen te werpen, te lachen en te roepen. We 
hebben veel plezier. 
Marleen Blokker, vrijwilligster en één van de organisa-
toren, vertelt me dat ze het heel spannend vond of een 
middag als deze zou lukken, dat men zich mengt. Nou 
Marleen, ik kan je zeggen: het is gelukt. Eten, muziek en 
spel verbroederen. Ik had een leuke middag met leuke 
contacten.

Marry Brokking
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Kroniek, periode 1 juni 2016 tot 1 september 2016

Kroniek Kroniek

Woensdag 1 juni
In zowel het Witte Weekblad als het Haarlems Weekblad 
staat een advertentie van twee pagina´s van de gemeente 
Velsen. Deze gemeente wil op deze manier aan de bewo-
ners van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
duidelijk maken dat Velsen een zeer geschikte fusiepart-
ner is. Het is de start van een charmeoffensief.

Donderdag 2 juni
Volgens het Haarlems Dagblad reageren de politieke 
partijen in de gemeenteraad van Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude koeltjes op de snel groeiende schuld van de 
gemeente Amsterdam. Opvallend omdat Haarlem in een 
eerdere fase juist afviel vanwege de hoge schuld van deze 
gemeente.

Zaterdag 4 juni
Aan de Oostkolk is in een woning boven restaurant 
‘De Kolk’ brand uitgebroken. Een wasmachine is hier 
in brand gevlogen. Na het blussen van de brand brengt 
de brandweer, daarbij geholpen door een eenheid uit 
Haarlem-Oost, de machine naar buiten voor een laatste 
controle. Door de moeilijke bereikbaarheid van de Oost-
kolk kost een en ander nogal wat improvisatie.

Zondag 5 juni
In de ochtend blijkt er een paard aan de Inlaag in de 
sloot terecht te zijn gekomen. De brandweer komt as-
sistentie verlenen. Het is de eerste van een serie dieren, 
die in de sloot belandt en waarbij de brandweer wordt 
gewaarschuwd en hulp moet verlenen.

Bij terugkomst op de kazerne helpt de brandweer ook 
nog even een aantal kinderen uit de buurt. Tijdens het 
voetballen op de parkeerplaats achter de sporthal is er op 
nr. 31 een bal op het dak beland. Via een brief had een 
van de kinderen om hulp gevraagd. Uiteraard voldoet de 
brandweer aan dit verzoek.

Maandag 6 juni
De gemeente Velsen roept de bewoners van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude op om de bewoners-
bijeenkomst op 8 juni bij te wonen. In een flyer geeft 
deze gemeente aan, haar ‘buurmeisje’ graag te willen 
verleiden.

Dinsdag 7 juni
Onder de kop: ‘Rijnlandhuis gooit zijn deuren open’ een 
artikel van twee pagina’s in het Haarlems Dagblad. Vol-
gens de plannen komt in het Rijnlandhuis een combina-
tie van wonen, werken en recreëren. 
Daarmee komt er een nieuwe bestemming voor dit 
historisch pand.

Woensdag 8 juni
Het Haarlems Dagblad kondigt aan dat een ruime meer-
derheid van de bewoners van Spaarndam voorstander is 
van een ongedeeld Spaarndam. Volgens dit artikel is dit 
alleen mogelijk als Spaarndam-Oost onderdeel wordt 
van de gemeente Haarlem. 
Wel wordt aangegeven dat er duidelijk verschil is in 
stemgedrag tussen bewoners van Spaarndam-Oost en 
Spaarndam-West.

Op de kampioenenpagina van het Haarlems Dagblad 
wordt deze keer het gemengd dubbel 35+ als kampioen 
van Tennisvereniging Spaarndam in het zonnetje gezet.

De Zoete Inval wordt vanavond druk bezocht. De 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude organiseert 
een bewonersbijeenkomst. De inwoners krijgen de gele-
genheid om kennis te maken met de drie fusiekandida-
ten: Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen.

Donderdag 9 juni
Volgens het Haarlems Dagblad is er een doorbraak in de 
plannen van Albert Heijn Spaarndam om nieuwbouw te 
plegen op het Poldermanterrein. Naast een grotere su-
permarkt komen er enkele winkels en 15 woningen. Han 
Bouwens geeft aan te hopen dat medio 2017 de winkel 
in gebruik genomen kan worden.

Vrijdag 10 juni
Laat op de dag zien deelnemers van de Avondvierdaagse 
dat er brand is op het ArchiSpel aan de Ringweg. Met 
één hogedrukstraal weet de brandweer de brand te blus-
sen.

Zaterdag 11 juni
Bij SpaarneBuiten blijkt een aantal pallets in de brand te 
staan. De brandweer blust het vuur en legt de pallets in 
het water. De politie onderzoekt de zaak.

Tijdens een bijeenkomst krijgen de deelnemers van de 
jeugdactie Schipholfonds te horen wie de winnaars zijn. 
Sara Caron van de Hockeyclub Spaarndam is een van de 
gelukkigen. Het gaat om een prijs van 2.899 euro.

Dinsdag 14 juni
Op twee pagina’s in het Haarlems Weekblad en het 
Witte Weekblad laat de gemeente Haarlemmermeer haar 
belangstelling blijken voor een fusie met Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude. Uitgebreid wordt ingegaan op de 
voordelen om met deze gemeente samen te gaan.

Het provinciebestuur heeft volgens een artikel in het 
Haarlems Dagblad toegezegd rekening te zullen houden 
met de mening van de Dorpsraad Spaarndam over de 
mogelijke fusie van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. Dit bij het opstellen van de uiteindelijke 
zienswijze van de provincie. Op dit moment ziet het 
bestuur geen reden om in te grijpen.

Donderdag 16 juni
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat de 
Spaarndamse kunstenares Lottie Buit een schilderij heeft 
gemaakt van burgemeester Bernt Schneiders van Haar-
lem. Dit ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemees-
ter. Het schilderij is gemaakt voor de tentoonstelling 
‘Kopstukken’ en hangt in de Kloostergangen.

Zaterdag 18 juni
Op het terrein van de Tennisvereniging Spaarndam 
begint dit weekend het ‘AH Bouwens open 2016’. De 
wedstrijden duren tot 26 juni.

Zondag 19 juni
Het is druk op het softbalveld van Sportpark Spaarn-
dam. De afdeling Honk- en Softbal van sv Spaarnwoude 
houdt haar traditionele mixtournooi. Leden maar ook 
niet-leden spelen in gecombineerde teams tegen elkaar. 
Na afloop is er nog een koud buffet.

De brandweer krijgt in de middag een melding van een 
paard dat aan de Inlaag in de sloot terecht is gekomen. 
Met een brandweerslang en wat vriendelijke woorden 
wordt het dier weer uit het water gehaald.

Dinsdag 21 juni
De Commissie Raadsvoorbereiding van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude houdt een openbare 
vergadering in de Zoete Inval. Het is een voorbereiding 
op de raadsvergadering van 28 juni waarin een defini-
tieve beslissing moet worden genomen over een fusie-
partner van de gemeente. Bij veel aanwezigen bestaat 
de angst dat de keuze op de gemeente Amsterdam zal 
vallen. Een mogelijke partner waartegen in de gemeente 
nogal wat weerstand is.

Vrijdag 24 juni
Het gemeentebestuur van de gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude organiseert vandaag een bijeen-
komst voor veteranen in het gemeentehuis in Halfweg. 
Van deze bijeenkomst wordt voornamelijk door de wat 
oudere veteranen gebruik gemaakt. Daarbij zijn twee 
Spaarndamse veteranen.

De kans dat Spaarndam-Oost zich in de komende jaren 
af zal scheiden van de rest van de gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude is volgens het Haarlems Dagblad 
erg klein. De meeste gemeenteraadsfracties zien geen heil 
in dit voorstel, waarmee, volgens deze krant, de PvdA in 
de komende gemeenteraadsvergadering zal komen.

In de kantine van Sportpark Spaarndam organiseert de 
Activiteitencommissie Spaarndam een gezellige en druk 
bezochte bijeenkomst. Deze keer is er een optreden van 
het Shanty koor VOC uit Vijfhuizen.

Maandag 27 juni
De komende drie dagen is er in het Kunstencentrum 
De Kolk een tentoonstelling van de kinderen van de 
Spaarneschool. Dit vanwege het afscheid van meester Jan 
Zwetsloot. Na veertig jaar op de Spaarneschool gaat hij 
genieten van een welverdiend pensioen. Het thema van 
de tentoonstelling is: ‘Hoe ziet mijn leven eruit in 2040?’

Dinsdag 28 juni
In een enigszins verrassend verlopen openbare gemeente-
raadsvergadering van Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
in de Zoete Inval wordt met grote meerderheid van 
stemmen gekozen voor de gemeente Haarlemmermeer 
als beste fusiekandidaat. Slechts één van de elf raadsleden 
gaf de voorkeur aan Amsterdam als fusiepartner. Voor 
Velsen als fusiepartner was geen steun. Aan het einde van 
de vergadering feliciteert burgemeester Pieter Heiliegers 
de raad met wat hij noemt: een moedig besluit.

Maandag 4 juli
Volgens het Haarlems Dagblad behaalde de Spaarndam-



98

mer Frits van Lieshout afgelopen zaterdag een overwin-
ning in de Ronde van Zwanenburg. Op het parcours 
van De Bataaf wint de 37-jarige Van Lieshout in een 
massasprint niet alleen de Ronde maar ook nog de Grote 
Drieluik Bataaf. 

Op sportpark Spaarndam mag Iet Barnhoorn opricht-
ster en jaren voorzitter van de softbal afdeling van 
SV Spaarnwoude haar eigen naambordje onthullen. Iet 
is al actief bij deze vereniging die voorheen ‘De Brinkers’ 
heette sinds 1969.

Dinsdag 5 juli
De hoogleraar economische geschiedenis Hein Klemann 
vertelt in het Haarlems Dagblad over het gevecht tegen 
het water in deze omgeving. De in de dertiende eeuw 
aangelegde dam in het Spaarne zorgde ervoor dat de 
schepen hier niet meer langs konden. Door de aanleg 
van de Kolksluis werd de handel met achterland gered.

Woensdag 6 juli
De Dorpsraad Spaarndam reageert in een uitgebreid 
artikel in het Haarlems Weekblad op de beslissing van 
de gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
over een fusie met de gemeente Haarlemmermeer. 
Volgens de Dorpsraad is hier de strijd voor een samenge-
voegd Spaarndam nog niet gestreden. Zowel de provin-
cie Noord-Holland als de beide Kamers moeten hierover 
nog beslissen.
Ook de gemeenteraad van Haarlemmermeer gaat ak-
koord met de verdere uitwerking van een fusievoorstel 
tussen deze gemeente en Haarlemmerliede & Spaarn-
woude. Vooraf spreekt burgemeester Pieter Heiliegers 
deze gemeenteraad nog toe. 

Donderdag 7 juli
Opnieuw een tennisteam van Tennisvereniging Spaarn-
dam op de kampioenenpagina van het Haarlems Dag-
blad. Deze keer gaat het om het Heren-1 team dat in de 
zaterdag 3e klasse speelde.

Zaterdag 9 juli
De verkoop van achttien appartementen in Spaarnebui-
ten start volgens een artikel in de bijlage ‘Goed wonen’ 
van het Haarlems Dagblad op dinsdag 12 juli. Het gaat 
om twee gebouwen: Heemraad en Ingeland. De appar-
tementen, die aan het Spaarne worden gebouwd, kosten 
tussen 269.000 en 329.000 euro.

Zondag 10 juli
De stichting Dorpsfeest Spaarndam organiseert het 
Kolkfestival. Deze keer zijn alle activiteiten op alleen de 
zondag. Het is daardoor niet minder gezellig en druk. 
Het weer speelt gelukkig ook mee.

Dinsdag 12 juli
Een drietal koeien blijkt in de avond op de Slaperdijk te 
lopen. Bij het zien van enkele fietsers proberen de dieren 
zelf over het hek weer in het weiland te komen. Helaas 
blijft een van de dieren in het hek hangen. De brandweer 
weet door een deel van het hek weg te knippen, het dier 
te bevrijden.

Zaterdag 16 juli
Vanaf vandaag wordt het een week lang rustig in Spaarn-
dam en omgeving. Maar liefst 120 leden en een grote 
groep begeleiders van Don Bosco Spaarndam vertrekt 
voor een kamp in Qruey in Frankrijk. Het gaat om jon-
geren in de leeftijd van 8 tot 15 jaar.

Op de Westkolk is vandaag de eerste van de vijf kunst-
markten van dit jaar. Naast een groot aantal kramen met 
allerlei vormen van kunst zijn er ook activiteiten in het 
Kunstencentrum De Kolk en de Oude Kerk.

Zondag 17 juli
De brandweer krijgt vanochtend een melding over een 
koe die aan de Lageweg in de sloot ligt. Met behulp 
van een tractor weet de eigenaar het dier zelf weer op 
het droge te krijgen en kan de brandweer terug naar de 
kazerne.

Laat in de middag moet de brandweer wel handelend 
optreden. Aan de Lagedijk is er sprake van een gevaarlijk 
laaghangende tak aan een boom. Met een motorketting-
zaag wordt de tak verwijderd.

Vrijdag 22 juli
In een serie artikelen in het Haarlems Dagblad over de 
Stelling van Amsterdam wordt ook verwezen naar Fort 
Benoorden en Fort Bezuiden Spaarndam. Deze serie 
verschijnt vanwege het 20-jarig jubileum van Unesco 
Werelderfgoed.

Zaterdag 23 juli
Het is gedaan met de rust in Spaarndam. De 120 jon-
geren en de begeleiders van Don Bosco Spaarndam zijn 
weer terug in het dorp na de kampweek in Frankrijk.

Dinsdag 26 juli
Opnieuw een artikel van de hoogleraar economische 
geschiedenis Hein Klemann in het Haarlems Dagblad. 
Dit maal gaat het over de gemeentelijke herindeling van 
1927. Daarmee kwam volgens Klemann een einde aan 
het zelfstandige voortbestaan van de gemeente Spaarn-
dam. 

Zaterdag 30 juli
Ter hoogte van Albert Heijn aan de Lageweg is een paard 
in de sloot terecht gekomen. Voordat de brandweer 
handelend kan optreden, springt het dier zelf weer in het 
weiland.

Dinsdag 2 augustus
De Spaarndammer Henk Koelman reageert in de rubriek 
‘Lezers schrijven’ van het Haarlems Dagblad op het 
artikel van Hein Klemann. Volgens hem is het dorp in 
1927 wel dergelijk opgesplitst. Een deel van Spaarndam, 
de Spaarndammerdijk tot de IJdijk was onderdeel van de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Donderdag 4 augustus
Een bijna paginagroot artikel in het Haarlems Dagblad 
over de Spaarndammer Jordy Tanamal. De eigenaar 
van Jordy’s Chopper Shop in Santpoort-Zuid heeft een 

Harley Davidson helemaal omgebouwd tot een zelfge-
bouwde bike. Hiermee gaat hij in oktober naar het We-
reldkampioenschap Custom Bike Building in Kroatië.

Vrijdag 5 augustus
In de serie ‘Grenzen’ in het Haarlems Dagblad een 
artikel over Spaarndamse grenstwisten. Vijf leden van 
de Historische Werkgroep Spaarndam vertellen hierin 
dat vroeger, in het tegenstelling tot nu, wel controverses 
bestonden tussen de bewoners van de beide dorpsdelen. 
Toch blijven mensen die niet in Spaarndam geboren zijn, 
import.

Voor de tweede keer in korte tijd belandt een paard in de 
sloot. Deze keer is het aan de Inlaag. Samen met collega’s 
uit Velsen haalt de Spaarndamse brandweer het dier uit 
het water.

Zaterdag 6 augustus
In de vroege ochtend rijdt een 57-jarige Zaandammer te-
gen de wegversmalling op de Lagedijk. Volgens RTVNH 
heeft de man gedronken en wordt er bloed afgenomen. 
Het is niet de eerste keer voor deze man. Zijn rijbewijs 
was hij al eerder kwijt geraakt door drankmisbruik.

Aan het einde van de dag belandt er opnieuw een dier in 
de sloot. Deze keer gaat het om een net geboren kalfje 
aan de Slaperdijk. Voordat de brandweer ter plaatse is, 
hebben omstanders het dier al uit het water gehaald.

In het Kunstencentrum De Kolk is er een expositie van 
Mathilde Renes samen met Eric Schutte. Het werk van 
Mathilde Rennes heeft twee facetten: het project ‘gete-
kend dagboek’ en het werken met textiel, terwijl Eric 
Schutte schilderijen presenteert. De expositie duurt tot 
26 augustus.

Zaterdag 13 augustus
Het is vandaag al weer de laatste van de vijf kunstmark-
ten op de Westkolk. Het goede weer zorgde er mede 
voor dat de markten druk bezocht werden. In media 
zoals Haarlems Weekblad, Witte Weekblad als het Haar-
lems Dagblad is dit jaar uitgebreid aandacht besteed aan 
de markten.

KroniekKroniek
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Kroniek

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

do 7 juli Anna Petronella Janssens - Goes (Annie) Haarlem 88
di 12 juli Jantje Maria Raateland - Citeur (Adrie) Clara van Spaarnwoudestraat 86
za 16 juli Charles Gerard van den Bosch Delfzijl 96
di 19 juli Sijtje Stapel - IJff Bergen 96
zo 24 juli Hendrikus Josephus Oud (Henk) Taanplaats 92
wo 3 augustus Aad van der Voorn Ds. J. Schardamstraat 82
za 6 augustus Jack Delver Dokter W. Nijestraat 83
do 18 augustus Cornelia Maria Kroon - van den Raadt (Nel) Bloemendaal 89
do 18 augustus Ton van Mourik Alkmaar 50
di 23 augustus Maarten Martinus Maria van der Voorn Sint Maartensvlotbrug 44
vr 26 augustus Petrus Johannes Bogaert (Johan) Heemskerk 86

Een aardig artikel in Haarlems Dagblad van 26 juli 2016 
over het opheffen van de gemeente Spaarndam. Om mis-
verstanden te voorkomen lijkt het mij goed om bij dat 
artikel een paar opmerkingen ter toelichting te maken 
over de juiste gang van zaken destijds.

1. Bij de geplaatste foto van de Kolksluis klopte het on-
derschrift niet. De schrijver van het artikel bedoelde 
de Grote sluis en niet de Kolksluis.

2. Maar de Grote sluis was voor 1 mei 1927 ook niet 
de gemeentegrens met Haarlemmerliede & Spaarn-
woude.
De grens lag waar nu nog de IJdijk over gaat in de 
Spaarndammerdijk. De huisnummering van de 
Spaarndammerdijk is nogal typisch: geen even num-
mers aan de ene kant van de straat en oneven num-
mers aan de andere kant, maar het begint onderlangs 
bij de sluis tot aan de voormalige gemeentegrens tus-
sen Spaarndam en Haarlemmerliede en ongeveer bij 
garage Spaarndam bovenlangs weer terug. Die huis-
nummersituatie is nog altijd ongewijzigd gebleven. Bij 
sommige huizen zijn ook de oude huisnummerbordjes 
nog te zien.

3. Sinds 1927 ligt het sluiscomplex van de Grote sluis in 
zijn geheel binnen de grens van de gemeente Haarlem. 
De grote sluis is dus niet de grens geworden, maar de 
grens ligt ietsje verder naar het oosten.

4. In het artikel staat dat in 1930 Spaarndam-west 1056 
inwoners telde.
Daar behoorde inmiddels ook de inwoners van de 
Spaarndammerdijk bij die toen tot het dorp Spaarn-
dam zijn gaan behoren. 
Voor het aantal inwoners van de paar huizen die in 
1930 tegen Spaarndam aangebouwd waren, wordt 
138 opgegeven. Dat zullen er in 1927 veel meer zijn 
geweest, omdat toen ook de bewoners van de Spaarn-
dammerdijk nog tot de gemeente Haarlemmerliede 
behoorden. In 1927 stonden er aan de Ringweg (het 
poldertje) ca. 20 huizen, boerderijen niet meegere-
kend.
Het aantal inwoners in de Spaarndammerpolder van 
de gemeente Spaarndam is in 1927 niet bekend en in 
1930 zijn zij inwoner van de gemeente Velsen gewor-
den en daarover wordt voor 1930 in de krant geen 
aantal genoemd. 
Dit alles in aanmerking genomen, zou dit kunnen 
betekenen dat het aantal inwoners van de gemeente 
Spaarndam in 1927 zowel hoger als lager kan zijn 
geweest. De genoemde inwonersaantallen in het kran-
tenartikel hebben m.i. dan ook niet zoveel verband 
met de annexatie.

5. Het in de krant genoemde groter Haarlems uitbrei-
dingsplan ‘het Grote plan’ dat met ingang van 1 mei 

Het doek viel voor de gemeente Spaarndam in 1927

1927 plaats vond, betrof opheffing van de gemeente 
Schoten en annexatie van grote delen van de gemeente 
Bloemendaal (Overveen en de Krim) en Heemstede 
(Haarlem-zuid en Bosch en Vaart) en was voorname-
lijk bedoeld om woningen te gaan bouwen in de open 
ruimten en daarmee te voorzien in de woningbehoefte 
van de Haarlemse inwoners. 
Het vanaf 1914 uitstellen voor opheffing van de 
gemeente Spaarndam werd volgens mij uiteindelijk 
gekoppeld aan het Grote plan en daar werd Spaarn-
dam als onderdeel aan toegevoegd, ondanks dat de 
gemeente Spaarndam geen open ruimte te bieden had 
om te bouwen.

6. Spaarndam moest in 1914 o.a. ook worden aangeslo-
ten op de openbare riolering. Na 100 jaar is het dorp 
in 2015 nu in zijn geheel aangesloten op het riool.

7. De roofmoord in 1910 op de gemeenteontvanger 
van de gemeente Spaarndam had plaats in de woning 
Spaarndammerdijk no 100. Deze woning stond dus in 
de gemeente Haarlemmerliede. 

Overigens toch wel een interessant artikel. Zo is er toch 
altijd wel iets opmerkelijks aan de hand in het grensge-
bied van ons dorp!!!

Jaap van der Putte

Noot van de redactie:
In het laatste bevolkingsregister van de gemeente Spaarn-
dam staat bij ieder huishouden waar het op 1 mei 1927 
naar toe gaat. Enige (geautomatiseerd) telwerk levert het 
volgende resultaat:

De gemeente Spaarndam dus inclusief de Zuid-Spaarn-
dammerpolder telt op 30 april 1927 257 huishoudens 
met in totaal 958 personen.

De Zuid-Spaarndammerpolder is op 1 mei 1927 “bij 
Annex overgebracht van Spaarndam naar Velsen”: 51 
huishoudens met in totaal 180 personen.

Het dorp Spaarndam dat behoort tot de gemeente 
Spaarndam dus exclusief de Spaarndammerdijk “An-
nexatie 1 mei 1927”: 206 huishoudens met in totaal 778 
personen.

De Spaarndammerdijk (tussen de IJdijk en de Grote 
Sluis) die behoort tot de gemeente Spaarnwoude gaat 
ook naar Haarlem: 30 huishoudens met in totaal 142 
personen.

Waarvan akte.

Ingezonden

Een bewoner uit de omgeving van de Kolk beklaagt zich 
op Facebook (met foto) over het parkeren van automobi-
listen tijdens de laatste kunstmarkt van dit jaar. Volgens 
hem moet hij over de auto’s klimmen om uit zijn huis te 
komen.

Woensdag 17 augustus
De Kanovereniging Spaarndam (KVS) krijgt uitgebreid 
aandacht in het Haarlems Dagblad. Dit vanwege het 
bijzondere onderkomen van deze vereniging. Deze heeft 
haar basis in Fort Bezuiden Spaarndam.

Zowel het Haarlems Weekblad als het Witte Weekblad 
besteden aandacht aan de afsluiting van de Zijkanaal C 
weg. Van 5 september tot 7 oktober zal deze weg afge-
sloten worden voor het doorgaande verkeer. Er worden 
vraagtekens gezet bij vooral de omleidingsroute voor het 
verkeer, inclusief vrachtverkeer via de Machineweg en de 
Hoge Spaarndammerdijk.

Vrijdag 19 augustus
In de Baron van Fridaghstraat houden buurtbewoners 
een pleinbarbecue. De ruim 30 deelnemers laten zich 
onder de partytenten niet van de wijs brengen door de 
overvloedige regen. 

Zaterdag 20 augustus
Het Haarlems Dagblad doet verslag van een rechtszaak 
over een ritueel geslacht lam. In mei 2015 slaat een cais-
sière van Albert Heijn Spaarndam alarm als een klant 
met bloed op de onderarmen de zaak bezoekt. In een 
woning in Spaarndam-Oost treft de politie een ritueel 
geslacht lam aan.

Maandag 22 augustus
In de ochtend rijdt de wielerwedstrijd voor jongeren de 
Muggenronde vanuit Haarlem-Noord door het oude 
dorp naar de wielerbaan van HSV De Kampioen.

Het voormalige koninklijk jacht Piet Hein ligt na 66 jaar 
weer afgemeerd in Spaarndam. In 1950 bij de onthulling 
van het beeldje van Hans Brinker aan de Kolksluis, nu 
aan de passantensteiger van de Rietpol.

Vrijdag 26 augustus
Even na middernacht rukt de brandweer uit voor een 
brand bij het ArchiSpel aan de Ringweg. Het blijkt loos 
alarm en de brandweer kan weer terug naar de kazerne.

Zaterdag 27 augustus
Tijdens een buurtborrel wordt op de Oostkolk bij restau-
rant ‘De Kolk’ een schilderij van de Oostkolk onthuld. 
Het schilderij heeft een geluiddempend werking.
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Een zaterdagmiddag in augustus. Na afloop van de 
laatste van de vijf kunstmarkten, wordt in de tuin 
achter het Dienstencentrum de laatste hand gelegd 
aan het opruimen van de barbecue. Het is een traditie 
dat deze barbecue wordt aangeboden aan de circa 60 
vrijwilligers die zich tijdens de kunstmarktzaterdagen 
inzetten in het Dienstencentrum. Veel van de hapjes 
zijn door deze vrijwilligers zelf gemaakt en vinden 
gretig aftrek. 
In de tuin is het gezellig. Alle tafels zijn bezet en 
slechts een enkel buitje dreigt.

Na de barbecue fiets ik over de dijk naar de andere kant 
van het dorp en ik kom langs het huis waar ’s morgens 
(onbeheerd) een tafeltje stond met taarten en soep. 

De ‘Zomeractiviteiten Oude Kerk’, tijdens de kunst-
markten, kent inmiddels een lange traditie. In het 
Dienstencentrum en de tuin erachter is van alles te koop, 
waaronder de door de vrijwilligers zelfgebakken taarten, 
cakes, soep, wafels en jam. Kraampjes met fruit en zelf 
verbouwde groenten, speelgoed, kleding, boeken, antiek 
en eigen producten. Veel mensen weten de weg ernaar 
toe te vinden. 

Belangrijk natuurlijk dat zo’n dag in goede banen wordt 
geleid en dat gebeurt dan ook. Spaarndamse Ada de 
Vries is de vrouw van de organisatie en de logistiek. Zij is 
als geen ander van alles op de hoogte en weet altijd weer 
voldoende mensen om zich heen te verzamelen; niet al-
leen haar eigen familie, maar ook buren, dorpsgenoten, 
sportvrienden en zangkoorleden. Is er een afmelding, 
dan weet Ada daar altijd weer een mouw aan te passen. 
En natuurlijk zijn ook Peter Duval en zijn vrouw Mach-
teld elke zaterdag aanwezig; het Dienstencentrum is toch 
immers zo’n beetje ‘hun toko’.

De dag van Ada begint altijd vroeg. Om 7 uur haalt ze 
de broodjes bij Albert Heijn. Op de Spaarndammerdijk, 
net over de brug aan de rechterkant, is haar tweede stop. 
Op een tafeltje voor het huis van nummer 96 staan 
taarten (gemaakt door Paula Polderman). Ook de pan 
zelfgemaakte mosterdsoep staat klaar. Vrijwilliger Hillie 
Beijerbergen (in 2017 wordt ze 90!) is daar een paar 
dagen mee bezig geweest. Zij woont trouwens in het 
huis waar in de vorige eeuw (vanaf 1930) een winkel 
was gevestigd. Lange tijd meubilerings-annex woningin-
richting; vanaf eind jaren 70 mode-textiel, cadeautjes en 
verfartikelen. In 1983 is de winkel gesloten, maar Hillie 
is er blijven wonen. 
Vrijwilliger zijn van de Oude Kerk doet Hillie al heel 
wat jaren en ze vindt het niet alleen heel gewoon om dat 
te doen, ze heeft er ook veel plezier in en geniet vast wel 

De soep staat klaar!

stilletjes van de complimenten 
die ze krijgt. Want, proef je 
haar soep dan is je dag goed. De 
gasten van het Dienstencentrum 
kunnen, uiteraard tegen beta-
ling, op de koffie met gebak 
komen. Onder die gasten zijn 
veel ‘vaste klanten’, maar ook 
bezoekers van de tuin kunnen 
daar gebruik van maken. De 
opbrengst van die vijf kunst-
marktzaterdagen komt geheel ten goede aan het onder-
houd van de kerk en dat levert elk jaar weer een mooi 
bedrag op. 

Dus, er is niet alleen een kunstmarkt op die vijf zaterda-
gen; er is nog meer te zien en te halen achter het Dien-
stencentrum. Kom eens kijken (en proeven) in 2017!

Ageeth de Kuijer

Ons Dorp Advertentie
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Zaterdag 27 augustus hebben Patrick Holla en Daisy 
Knoef van restaurant ‘De Kolk’ aan de Oostkolk een 
ludieke borrel georganiseerd. Tijdens deze borrel wer-
den drie bijzondere wandpanelen onthuld. 

Niet zomaar panelen, maar kunst gegoten in akoestiek 
optimaliserende lijsten. Onder het genot van hapjes 
en drankjes zag en hoorde menig Spaarndammer hoe 
mooi de tekeningen zijn geworden en hoe deze nieuwe 
techniek werkt. 

Geïnspireerd door de tekening van Eric J. Coolen, die 
aan ‘De Kolk’ werd aangeboden door buurtbewoners 
tijdens de opening, hebben Patrick en Daisy aan Eric 
gevraagd om drie tekeningen te maken in de sfeer van 
Spaarndam en de Oostkolk in het bijzonder. 

Kunst & Akoestiek als gegoten in restaurant ‘De Kolk’

Deze zijn vervolgens in lijsten gezet naar ontwerp van 
Akoesta.com. Op die manier vervloeide passende kunst 
en een goede akoestiek zich met elkaar. En om meteen 
te laten horen wat dat aan akoestische winst opleverde, 
kwam Het Ampzing Genootschap de borrel opluisteren 
met hun virtuoze klanken. 

Deze band is ooit opgericht op de Kolk en Eric Coolen 
maakt hier ook deel van uit. Als speelse bijvalzanger 
meldde onze eigen ‘Oostkolkerzanger’ Andries de Vries 
zich spontaan aan. En zo was het cirkeltje weer rond. 
“Binnenkort worden nog zes plafondpanelen geplaatst 
om de akoestiek nog meer te optimaliseren”, aldus de 
trotse eigenaren van ‘De Kolk’.

Patty-lou Middel-Leenheer

Ons Dorp

Wie helpt ons uit de brand? Natuurlijk niet letterlijk. We 
hebben dringend versterking nodig van enkele bassen. 

Kom eens langs op onze wekelijkse repetitie op dinsdag-
morgen van 9.30 – 10.30 uur. 

Cantorij Oude Kerk Spaarndam

Niet meer ’s avonds de deur uit, maar op een doorde-
weekse ochtend lekker zingen onder de enthousiaste 
leiding van Carole Kroese. Wilt u contact met ons, pak 
de telefoon en toets in: 023-537 0046.

John Soff

Rats, Kuch en Bonen-maaltijd
Op het festival Donkerst Fort Noord op zaterdag en 
zondag 22 en 23 oktober kunt u tijdens beide dagen 
genieten van een Rats, Kuch en Bonen-maaltijd. De 
kosten bedragen € 10,– per persoon, exclusief drankjes. 
De maaltijd wordt bereid door restaurant De Kolk aan 
de Oostkolk in Spaarndam. 

Meldt u aan via donkerstfortrkbmaaltijd@ziegel.dds.nl 
en vermeldt:
•	 Welke dag wilt u komen: zaterdag 22 of zondag 23 

oktober?
•	 Met hoeveel mensen komt u?
•	 Hoeveel vegetariërs zijn er in uw gezelschap? 

Let op: er is een beperkt aantal tafels: ‘wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt(ijd).’

Festival Donkerst Fort Noord

Vrijwilligers gezocht voor het festival
Tijdens, voor en na het weekend kunnen wij ‘handjes’ 
gebruiken in Fort Benoorden Spaarndam. In de week 
voorafgaand aan het Festivalweekend op zaterdag en 
zondag 22 en 23 oktober kunt u helpen met het in-
richten van het fort en de buitenruimte. We zijn in 
ieder geval op vrijdag 21 oktober aan het werk, maar 
ook op de dagen daarvoor (17-20 oktober) kunt u ons 
helpen. Tijdens het weekend hebben we mensen nodig 
als verkeersregelaar of als gastheer of -vrouw in het fort. 
En maandag 24 oktober breken we alles weer af, ruimen 
het fort op en brengen alle spullen weer terug naar hun 
eigenaar.
Als u wilt komen helpen, mail dan naar donkerstfort@
ziegel.dds.nl. Alvast bedankt, namens het Festival Don-
kerst Fort Noord.

Ziegel Ziegelaar en Agnes de Boer

De dames van Beautysalon ‘De 7 schoonheden’ en 
Kapsalon ‘Flair’, sloegen de handen ineen toen er in 
het pand aan de Lageweg een interne verschuiving 
plaatsvond. 

“We vonden het sowieso tijd voor een frisse make-over, 
en nu we een aparte ruimte erbij konden krijgen voor 
nog meer privacy voor onze klanten, hebben we de daad 
bij het woord gevoegd”, aldus de dames Amber, Ashley 
en Fleur. Alles oogt dan ook ruimtelijk, rustig en vrien-
delijk en afrekenen kan nu in een aparte ruimte.

“Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik nu zoveel 
ruimte heb om klanten nog beter te helpen, ik ben er 
superblij mee”, voegt Sanne van ‘Flair’ daaraan toe. Haar 
salon is dan ook ineens vele malen groter en is fris en 
licht ingericht. 

De 7 Schoonheden en kapsalon Flair openen verbouwde salons

Kortom, de dames hadden reden voor een feestje. Op 
vrijdag 2 september werden beide salons dan ook feeste-
lijk getoond tijdens een goed bezochte borrel. 

Patty-lou Middel-Leenheer

Ons Dorp
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Van het stichtingsbestuur
Per 1 januari jl. is Carla Joosten afgetreden als lid van 
ons bestuur. Carla heeft ons vier jaar met raad en daad 
bijgestaan op het gebied van verzekeringen, de Activitei-
tencommissie en allerlei andere zaken, waarvoor wij haar 
zeer dankbaar zijn. Op dit moment (half augustus) heb-
ben wij gelukkig weer een nieuw kandidaat-bestuurslid 
op het oog en wij zullen daar in het volgende Dorpsor-
gaan meer aandacht aan schenken.

Hartje Spaarndam
Het Dorpscentrum volgt de ontwikkelingen rondom 
Hartje Spaarndam met belangstelling, maar zeer kritisch. 
Het bestuur woont de bijeenkomsten van de gemeente 
ook steeds bij. We vinden echter wel dat dit project iets 
is van de gemeente en niet van ons. Mochten de plannen 
voor Hartje Spaarndam ooit doorgaan en er geld voor 
een nieuw sportpark, dorpsplein en/of -centrum komen, 
dan zal er toch zeker een goede constructie voor een 
‘Dorpscentrum Anders’ (misschien wel een ‘Dorpshuis 
Anders’!) moeten komen.

Van de Activiteitencommissie
Het Dorpscentrum werkt hard aan leuke en nieuwe 
activiteiten voor het komende seizoen.
Sinds enige tijd is er een vernieuwde commissie gestart 
om de komende maanden allerlei activiteiten te organi-
seren voor jong en oud. Deze commissie is nu aan het 
verkennen welke werkwijze het beste past bij het Dorps-
centrum. Er zijn heel veel ideeën en er ligt al een aantal 
concepten op de plank. Denk aan een gezellige avond 

Het Dorpscentrum

met gouwe ouwe muziek en een knusse dansvloer voor 
de liefhebbers. Een filmmarathon, een najaarsmarkt, bil-
jart- en darttoernooi, bordspellensoos, eetcafé en daghap, 
lezingen over interessante onderwerpen, spelletjesmiddag 
in de sporthal, lasergamen, zelf muziek maken met echte 
instrumenten en zo spelenderwijs leren met een instru-
ment om te gaan, hulp op de computer of ondersteuning 
bij administratieve probleempjes en nog veel meer. 

Uiteraard hebben we ook weer de Burendag (24 sep-
tember) op het programma staan en tot eind september 
hebben we een gezellig terras ingericht. Dit terras is deze 
zomer nog een proef.

In de donkere winterdagen gaan we extra gezellige en 
warme activiteiten starten. Kortom: het gonst en zoemt 
van bedrijvigheid bij het Dorpscentrum. De komende 
maanden zult u door ons op de hoogte worden gehou-
den door middel van huis-aan-huis verspreide folders. 
Graag tot ziens bij onze activiteiten!

Het Dorpscentrum
Ringweg 36
2064 KK  Spaarndam

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

Bijzondere uitrukken
Afgelopen periode was een drukke tijd voor de brand-
weer. Vooral veel meldingen uit een cacaoloods zorgden 
ervoor, dat de vrijwilligers vaak de weg op moesten. Een 
tweetal bijzonderheden hieronder toegelicht:
Kind bekneld (20-06)
Op maandagavond was een kind bekneld geraakt in een 
woning aan de Oosterstraat te Haarlem. De brandweer 
uit Spaarndam rukte samen met de ambulancedienst uit. 
Onderweg werd duidelijk dat het kind met de vingers 
vast zou zitten in een afvoerputje. Bij aankomst van de 
brandweer werd gepoogd met gereedschap de vingers te 
bevrijden. Toen bleek dat dit niet het gewenste resultaat 
gaf, werd besloten om op een andere manier de bevrij-
ding in te zetten. Gezien de situatie heeft de ambulan-
cedienst de hulp ingeroepen van het Mobiel Medisch 
Team, die met de traumahelikopter vanuit Rotterdam is 

ingevlogen. Na ruim anderhalf uur was het kind bevrijd, 
waarna het voor onderzoek naar een ziekenhuis in de 
regio is vervoerd.
Scheepsbrand (27-08)
Zaterdagochtend woedde er brand op een boot in de 
Mooie Nel. Achter de heuvel van Spaarne Buiten trof 
men een volledig in brand staande boot aan, die was 
afgedreven naar het Schoteroogeiland.
Een ter plaatse gekomen politieboot heeft brandweer-
lieden naar het eiland gebracht, om te kijken of er nog 
personen aan boord waren. Dit bleek niet het geval.
Omdat de boot tegen het eiland aan lag, was het niet 
mogelijk snel water op de brand te krijgen. Aanvraag van 
een blusboot zou veel te lang duren.
In samenspraak met de Officier van Dienst en politie is 
besloten de boot uit te laten branden. Omdat deze afge-
legen lag en geen gevaar opleverde, was dit mogelijk.

Brandweer Spaarndam
Het werk in de periode 1 juni t/m 31 augustus

Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
42 1-6-2016 04:14 Amsterdam Brandmelding OMS
43 4-6-2016 06:57 Amsterdam Brand wegvervoer (personenauto)
44 4-6-2016 07:49 Spaarndam-West Brand woning
45 4-6-2016 17:25 Amsterdam Brandmelding OMS
46 5-6-2016 11:11 Spaarndam Dier te water (paard)
47 5-6-2016 13:44 Spaarndam Ongeval wegvervoer letsel
48 5-6-2016 18:33 Zwanenburg Ongeval wegvervoer letsel (beknelling)
49 7-6-2016 22:22 Amsterdam Brandmelding OMS
50 9-6-2016 00:43 Amsterdam Brandmelding OMS
51 9-6-2016 22:08 Amsterdam Brandmelding OMS
52 9-6-2016 23:18 Amsterdam Brandmelding OMS
53 10-6-2016 17:19 Spaarndam Buitenbrand
54 10-6-2016 19:45 Amsterdam Brandmelding OMS
55 11-6-2016 21:47 Spaarndam Buitenbrand
56 19-6-2016 07:02 Halfweg Dier in nood
57 19-6-2016 15:24 Spaarndam Dier te water (paard)
58 20-6-2016 18:52 Haarlem Ongeval binnen letsel
59 23-6-2016 19:19 Amsterdam Brandmelding OMS
60 24-6-2016 04:17 Amsterdam Brandmelding PAC
61 26-6-2016 09:30 Amsterdam Brandmelding OMS
62 26-6-2016 13:38 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
63 29-6-2016 18:12 Spaarndam Onwel
64 8-7-2016 21:24 Amsterdam Brandmelding OMS
65 9-7-2016 16:53 Haarlemmerliede Brand wegvervoer
66 12-7-2016 22:37 Spaarndam-West Dier bekneld
67 17-7-2016 10:23 Spaarndam Dier te water
68 17-7-2016 17:10 Spaarndam Stormschade
69 17-7-2016 20:19 Amsterdam Brandmelding OMS
70 19-7-2016 05:02 Amsterdam Brandmelding OMS
71 19-7-2016 22:42 Amsterdam Brandmelding OMS
72 22-7-2016 23:49 Spaarndam Buitenbrand
73 24-7-2016 22:37 Amsterdam Brandmelding OMS
74 28-7-2016 01:00 Amsterdam Brandmelding OMS
75 30-7-2016 20:32 Spaarndam Dier te water (paard)
76 5-8-2016 16:57 Spaarndam Dier te water (paard)
77 6-8-2016 18:24 Spaarndam-West Dier te water (koe)
78 14-8-2016 10:24 Amsterdam Reanimatie (AED inzet)
79 14-8-2016 18:12 Aalsmeer Dier in nood
80 16-8-2016 19:51 Spaarndam Brand gebouw
81 26-8-2016 00:00 Spaarndam Buitenbrand
82 27-8-2016 05:14 Spaarndam Brand Scheepvaart (recr -/pleziervaart)
83 30-8-2016 6:01 Amsterdam Brandmelding OMS
84 30-8-2016 21:01 Amsterdam Brandmelding OMS

Waterpret aan de kade
Donderdagavond 25 augustus was voor ons de laatste 
oefenavond tijdens de vakantieperiode. Gezien het 
warme weer die avond (ruim 30 graden) werd besloten 
een verkoelende oefening te doen. 
Aan de Spaarnekade waren veel mensen aan het zwem-
men of op een andere manier aan het genieten van het 
prachtige weer. Wij hebben ons blusvoertuig daar gestald 
en hebben samen met de aanwezigen met (veel) water 
gespeeld. Van het wegduwen van bootjes met een straal 
water tot aan het kijken wie het verst kon spuiten met 
een straal water; lachende gezichten waren alom aanwe-
zig.

Wij zoeken 10 nieuwe collega’s!
De brandweer is volop in beweging. Om op de toekomst 
voorbereid te zijn en ook dan brandweerzorg te kun-

nen leveren, zijn wij dringend op zoek naar 10 nieuwe 
mensen. Afgelopen weken hebben wij met een spandoek, 
met folders en een huis-aan-huisbrief aandacht hiervoor 
gevraagd. Indien jij geïnteresseerd bent, kunt je contact 
opnemen met onze ploegchef Maarten Derkzen van 
Angeren, telefoon 06 – 319 44 124, of mailen naar 
info@brandweer-spaarndam.nl.
Uiteraard mag je ook gewoon binnenlopen op onze oefe-
navond. Elke donderdag staat vanaf 19.00 uur de koffie, 
thee en fris klaar.

Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van Spaarndam, 
kijk dan op onze website www.brandweer-spaarndam.nl 
of facebook www.facebook.com/brandweerspaarndam

Maarten Derkzen van Angeren

Ons DorpOns Dorp
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Op 28 juni zijn we met acht 
leden van de afdeling Spaarn-
dam van de Zonnebloem 
naar de Hortus Botanicus 
in Amsterdam geweest. We 
waren door het bestuur van 
onze afdeling uitgenodigd om 
samen met twee bestuursle-
den, die als begeleiding mee 
gingen, daar een mooie dag te 
hebben.

De Hortus bestaat al sinds 1638.
Er stonden acht personeelsleden van de ING ons op te 
wachten met acht rolstoelen. Die acht mensen had-
den een dag vrij gekregen om die te besteden aan een 
vrijwilligersdag zoals deze. Dat was dus echt: 1 op 1. We 
hebben ook leuk met hen gepraat: het was voor hen ook 
een eye-opener hoe de Zonnebloem werkt.
Eerst maakten we een ronde door een paar kassen: door 
een van de oudste botanische tuinen ter wereld. Er groei-
en maar liefst 4000 soorten planten uit alle windstreken. 
Ondanks dat het midden in de stad is, is het een oase 
van rust. In het begin was het een medicinale kruiden-
tuin. De oudste plant van de Hortus is 300 jaar oud.

De Zonnebloem

Sommige planten en bomen stonden prachtig in bloei. 
Daarna gingen we een kopje koffie drinken en maakten 
we nader kennis met elkaar. We kregen er ook nog lekker 
gebak bij. Toen weer naar een ander gedeelte, want er 
zijn verschillende afdelingen. We zagen een heel grote 
oude boom met een prachtige rode kleur, de Redwood.
Tussen de bomen ontmoetten we ook mensen die aan 
het fotograferen waren, vooral voor een duurzaamheids-
project, interessant voor modeontwerpers.
Ook is de Hortus bezig met een uitwisseling van warm 
en koud water, met de Hermitage. Als de Hermitage 
warmer water nodig heeft, kan geschakeld worden met 
de Hortus, om dat te realiseren.
Tot slot namen we nog een kijkje in de vlindertuin, waar 
de mooie vlinders om ons hoofd vlogen.
Toen werd het langzamerhand tijd om wat te gaan drin-
ken: met z’n allen om een grote tafel, heel gezellig. Maar 
de tijd tikte door, we moesten weer naar huis.
Afscheid nemen van onze rolstoelrijders en weer in de 
bus terug naar Spaarndam. Ria en Ancilla, hartelijk be-
dankt voor jullie begeleiding bij deze mooie dag.
Als laatste wil ik nog een van de mooie cactussen noe-
men: een hele grote en veel stekels met de naam: schoon-
moedersstoel!

Adri de Regt

Van de Riki Stichting kregen wij het aanbod om voor 
onze gasten een Zomerhartenwensenactie te organi-
seren. Er werd geïnventariseerd wat onze gasten graag 
in deze ‘stille’ zomertijd zouden willen doen. Hieron-
der het resultaat.

Op dinsdag 12 juli 2016 ging de hartenwens van één 
van de gasten in vervulling. Samen met een vrijwilliger 
heeft hij een bezoek gebracht aan het Scheepvaartmu-
seum. Deze dag mag zeker geslaagd worden genoemd.

Dinsdag 9 augustus jl. zijn wij met zeven gasten en drie 
vrijwilligers naar IJmuiden geweest. Wij werden op de 
‘Koningin Emma’ ontvangen met koffie en gebak. De 
trossen gingen los en wij hebben heerlijk gevaren in de 
haven, bij de Noordersluis, rondom het Forteiland en 
we zijn zelfs de zee op geweest in de hoge golven; dit was 
wel een beetje spannend. De kapitein gaf veel informatie 
over wat wij onderweg zagen, waardoor de vaartocht erg 
interessant was. Weer aan wal hebben we in restaurant 
De Kop van de Haven genoten van een drankje met iets 
lekkers en vervolgens hebben we met z’n allen gesmuld 
van een heerlijk ‘Zonnebloemmenu’, speciaal voor ons 
samengesteld. Het was indrukwekkend dat tijdens het 

Zomerhartenwensenactie De Zonnebloem

eten de grote veerboot van DFDS uit de haven vertrok 
naar Newcastle. Na een laatste kopje koffie ging het weer 
huiswaarts, moe maar voldaan. 

Een week later, op woensdag 17 augustus vertrokken 
wij ’s morgens met de bus vanuit Spaarndam, rollators 
mee, prachtig weer: we hadden er heel veel zin in. In 
Volendam aangekomen eerst even lekker acclimatiseren 
met een kopje koffie. Vervolgens naar de overkant, waar 
het Museum van Volendam is gevestigd. De gids stond 
al klaar en we hebben een prachtige rondleiding van een 

uur gehad. Er was heel veel herkenning van vroeger over 
inrichting, gebruiksvoorwerpen etc. En natuurlijk ook 
uitleg over de diverse klederdrachten bij rouw, trouw en 
andere gelegenheden: echt heel erg de moeite waard. 

Nu was het tijd om in de richting van De Dijk te gaan, 
dit deden we toch maar met de bus. Prompt werd het 
lied: ‘Daar is de haven’, ingezet. Het was gezellig druk 
op de dijken en op het water; we hebben ook nog even 
tot het strandje gelopen. Na deze inspanning togen we 
naar Cathrien om de inwendige mens te gaan verster-
ken. We hadden een prachtig uitzicht op de haven, waar 
we meerdere keren de boot naar Marken hebben zien 
vertrekken, steeds helemaal vol! De meeste gasten wilden 
graag IJsselmeerpaling eten, maar één gast gruwt van 
vis en genoot van haar kroketjes. En toen... als klap op 

de vuurpijl en tot grote verrassing van de gasten, gingen 
we naar fotograaf Zwarthoed waar wij met z’n zessen in 
echt Volendams kostuum op de gevoelige plaat werden 
vastgelegd. Tot slot nog even de winkeltjes bezocht en 
een laatste drankje op het terras van Lotje. Jan Smit is 
de eigenaar van deze horecagelegenheid. Een van onze 
gasten wilde graag even het blauwe hoedje op, omdat 
zij haar moppen alleen uit de hoge hoed kan toveren... 
hilariteit alom. Er werd nog even wat paling voor het 
thuisfront gekocht, want zonder paling kun je niet met 
goed fatsoen thuiskomen. Moe maar voldaan werd de 
terugtocht aanvaard. Het was een zeer geslaagde dag. 
Op dezelfde dag, woensdagmiddag 17 augustus, vond 
ook de jaarlijkse Fuchsiamiddag plaats bij een van onze 
vrijwilligsters in de achtertuin. Hier waren negen gasten 
voor uitgenodigd. Onder het genot van een kopje thee 
met gebak van Vink werd het een gezellige ontmoeting. 
Onze vrijwilligster kon met veel enthousiasme heel veel 
over de fuchsia’s vertellen. Ze hebben wel 40 soorten in 
heel veel kleuren. Het is een leuke hobby waar ze, samen 
met haar man, met liefde aan werkt. 
Na afloop kregen de gasten nog een paar zelf gekweekte 
courgettes mee naar huis om een lekker soepje te maken. 
Zo was de middag weer zeer geslaagd; volgend jaar weer 
een andere groep. 
Twee gasten hadden de wens om hun tuin een eenmalige 
snoei- en opknapbeurt te geven. Echter, dit is niet gelukt 
omdat wij geen tuinman hebben kunnen vinden die 
deze klus tegen vergoeding kon klaren. Mocht u als lezer 
van dit Dorpsorgaan iemand weten? 
Graag even contact opnemen met mij Joke van Bakel, 
telefoon 06 29305111 of e-mail: jokevanbakel@live.nl

Ons DorpOns Dorp

Bustocht naar de Weerribben

Op donderdag 8 september heeft de Activiteitencom-
missie van Spaarndam de Spaarndamse senioren de 
kans gegegeven een uniek stukje van Nederland te 
ontdekken op de grens van Overijssel en Friesland. 
Een bezoek aan het Nationaal Park Weerribben-Wie-
den, een 10.000 ha. groot laagveenmoeras dat in 2004 
is uitgeroepen tot ‘het mooiste plekje van Nederland’.

Een moeizame start om 8.30 uur met een goed gevulde 
bus. Dat Greet Spigt wegen opent die voor andere ge-
sloten blijven had zijn baas niet aan de chauffeur Marcel 
doorgegeven. Na wat geschuif met paaltjes op weg via de 
A10 naar de Flevopolder. Een uurtje later zitten we bij 
de Oostvaardersplassen in restaurant ‘De Lepelaar’. De 
koffie en thee met een stukje taart smaken heerlijk. Ger-
rit Willems, welzijnscoach van Meerwaarde Hoofddorp, 
is een opvallende aanwezige en zeker niet alleen vanwege 
zijn prachtige zomerse outfit en vlak voor vertrek spotten 
we nog een bekende Nederlander (Ad Visser).

Langs eindeloze series windmolens verlaten we de Flevo-
polder en passeren een aantal schilderachtige dorpjes op 
weg naar Emmeloord. De chauffeur maakt ons attent op 
de bordjes, die aangeven waar gezonken schepen en neer-
gestorte vliegtuigen zijn gevonden bij de drooglegging 
van de polder. De snoepdoos van Henk Hagemeijer is 
af en toe een welkome onderbreking en via Vollenhoven 
en Giethoorn komen we aan bij Recreatiecentrum ‘De 
Kluft’ waar een uitgebreid lunchbuffet voor ons klaar 
staat. Nog even rondlopen en dan naar de rondvaart-
boot ‘Slivia’. De prachtige rondvaartboot vaart door de 
rietlanden waar alleen deze boot mag komen. De kaptein 
vertelt ons over het zware bestaan van de rietwerkers. 
Een prachtige tocht! 
In Ankeveen wordt de dag afgesloten met een heerlijk 
diner bij restaurant ‘De drie dorpen’. Rest mij de organi-
satoren van deze dag te bedanken voor hun inzet en..... 
reserveer al vast maar een plaatsje voor de volgende reis.

Frans Cleeren
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Het is hartje zomer en dan wordt 
er in Spaarndam niet meer ge-
bridged, althans niet in clubver-
band, want de clubcompetitie ligt 
gedurende de maanden mei t/m 
augustus stil. 

Het speelseizoen 2015/2016 is een bijzonder jaar ge-
weest. Bewust van de noodzaak nieuwe leden te werven 
zijn we voorjaar 2015 een wervingsactie gestart, waarvan 
we zonder reserves kunnen zeggen, dat het resultaat 
bijzonder geslaagd is. Het is gelukt een behoorlijk aantal 
mensen enthousiast te maken voor het edele bridgespel 
en na een intensieve kennismakingsperiode waren er 
maar liefst vier paren, die zich als nieuwe leden hebben 
laten noteren. Deze paren konden in de tweede helft van 
het seizoen al warm draaien in de B-lijn.
Wij spelen in het Dorpscentrum in de maanden septem-
ber t/m april in een A- en een B-lijn, waarbij er steeds na 
vijf speelrondes een promotie/degradatieregeling aan de 
orde is en daar rolt dan aan het eind van het seizoen weer 
een Clubkampioen uit. 

De Bridgevereniging Spaarndam maakt zich op voor het nieuwe seizoen

De Kampioen dit speeljaar was het paar Loes Brouwer 
en Riet Thorborg.

De contributie bedraagt € 65 per jaar en we spelen iedere 
woensdagavond van 19.30 tot ca. 23.00 uur met een 
korte pauze en uiteraard na afloop voldoende gelegen-
heid voor de nababbel aan de bar. Naast de vaste speel-
avonden worden er een Paas-, Kerst- en Slot- toernooi 
georganiseerd, waarbij gezelligheid nummer één is.

Een belangrijk evenement is de jaarlijkse Open Bridge-
drive, dit jaar op 8 oktober en uiteraard in het Dorps-
centrum. Ieder jaar komen hier zo’n 120 paren (240 
personen) op af. Het is duidelijk, dat we ons hiermee 
ook regionaal op de kaart zetten. Bijzonder is ook, dat 
een deel van de opbrengst naar een goed doel gaat en wel 
naar het tehuis, dat de Spaarndamse zuster Thea Lem-
mers heeft opgezet in Jakarta, voor hulp aan gehandi-
capte kinderen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij ons te ko-
men spelen, mail dan naar bvspaarndam@hotmail.com

Greet Spigt opent, op vrijdag 24 juni, deze middag met 
een kort welkomstwoord en memoreert dat ondanks de 
beginnende vakantietijd de kantine van SV. Spaarnwou-
de goed gevuld is om te luisteren en mee te zingen met 
het Shantykoor VOC uit Vijfhuizen: welkom allen!
Het koor bestaat uit ongeveer veertig zangers, waarvan 
ongeveer 25 aanwezig in Spaarndam. Onder de bezie-
lende en charmante leiding van Ingrid, de dirigente, een 
bijzondere vrouw.

Ook het accordeonspel van de vier accordeonisten mag 
er zijn, al met al zit de stemming er goed in en de vele 
meezingers klinken zeer spontaan.
In de pauze een dankwoord aan de dames Bleeker en v.d. 
Pol voor hun jarenlange inzet voor de folderverspreiding 
t.b.v. de senioren. Greet biedt beiden een plantenbak 
aan.

Ook het drankje met versnapering om de tweede helft 
goed zingend door te komen, heeft het juiste effect!
Tenslotte een dankwoord aan het koor, de vrijwilligers, 
chauffeurs en de mevrouw van Meerwaarde, waarvan de 
instelling bijdraagt in de kosten.

Niek Molenaar

Seniorenmiddag

Ons Dorp
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