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December 2016

Voor u ligt alweer het laatste Dorpsorgaan van 2016. 
Allereerst een woord van dank voor alle bezorgers, die 
ervoor zorgen, dat vier maal per jaar het Dorpsorgaan 
bij u bezorgd wordt. Voor de vierde maal wordt u  weer 
bijgepraat over grote en kleine zaken binnen ons dorp. 

22 November was de Openbare Dorpsraadvergadering. 
De nieuwe Dorpsraad draait al weer een jaar en het 
draait goed: de werkgroepen zijn enthousiast; er wordt 
veel werk verzet. Dat bleek uit de presentaties van de 
verschillende werkgroepen. 
Uit de werkgroep Ruimtelijke Ordening mooi nieuws: 
500.000 euro subsidie van de Provincie voor de reparatie 
van het dak van Fort Noord. 
Na de pauze een presentatie van nieuwkomers in ons 
dorp: hun ideologie: Spaarndam zorgt voor zijn eigen 
duurzame energie. Verderop in dit blad een interview 
met dit viertal, waarin zij hun idee toelichten. 

Aan het eind van het jaar wordt de balans weer opge-
maakt: de plus- en minpuntjes. In de column van Jan 
Zwetsloot gaat het ook over licht en donker; de posi-
tivo’s en de somberen. Maar met als dragend thema: 
het verbinden. Met verbinden komen we een heel eind: 
net zoals de sluis oost- en west-Spaarndam verbindt, zo 
verbinden onze nieuwe bewoners, de vluchtelingen, die 
nu een status hebben, zich met de Spaarndammers en 
wonen onder ons. Over hen kunt u in dit blad lezen hoe 
het hen vergaat. Is het glas half vol of half leeg? 

Laten we aan het eind van het jaar maar met een vol glas 
op het nieuwe jaar klinken: namens de redactie een licht 
en energiek 2017!
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Van de Dorpsraad

Het is volop herfst met wind en regen en af en toe al 
winter met prachtige frisse, maar zonnige dagen. 

Het wisselende weer zien we terug in wat er om ons heen 
gebeurt. Zo is er dinsdag 22 november een zeer druk 
bezochte Openbare Dorpsraadvergadering geweest. De 
avond bestond uit twee delen: het eerste deel was voor 
de werkgroepen van de Dorpsraad. Een samenvatting 
hiervan vindt u elders in het Dorpsorgaan. In het tweede 
deel van de avond vertelden enthousiaste mensen over 
hun plannen voor een Energiecoöperatie en hoe wij/u als 
bewoners hieraan mee kunnen doen. In een interview in 
dit blad vertellen zij hier meer over.

Kort iets van iedere werkgroep:
Allereerst Schiphol: Gerard Jägers verheft samen met de 
andere bewonersdelegaties zijn stem in de Omgevings-
raad Schiphol. Het valt niet mee om Schiphol zich aan 
de eigen afspraken te laten houden. U leest er meer van 
in de samenvatting van de Openbare Dorpsraadvergade-
ring.
Dit geldt ook voor het proces van de Herindeling/Fusie 
van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Wij 
willen uw aandacht en actie vragen voor het volgende: 

dien uw zienswijze in zodat Spaarndam Oost bij Haar-
lem komt. Zie ook onze website.
De werkgroep Verkeer heeft het druk met De Dijk; zie 
ook de samenvatting.
De ontsluiting van SpaarneBuiten blijft een aandachts-
punt van de werkgroep Ruimtelijke Ordening en 
Recreatieschap.
Voor jongeren en ouderen zitten er allerlei ideeën in de 
pen dankzij de werkgroep Jeugd en Ouderen. Greet de 
Zwart en Mark Hofmans zijn de nieuwe leden van de 
werkgroep. Heel fijn! Meer over de werkgroep leest u in 
de samenvatting.
Wat betreft het project van de gemeente Hartje Spaarn-
dam heeft de Dorpsraad alle betrokkenen bij elkaar 
gevraagd. Zij hebben meningen, vragen en wensen uitge-
wisseld. Een financiële paragraaf van het plan bleek zeer 
gewenst. De gesprekken en ideeënuitwisseling gaan door. 
Zie ook de samenvatting.
De Haarlemmersluis nadert de voltooiing van het eerste 
deel van het herstel. In januari moet het zover zijn: 
maandag 16 januari vindt van 16.00 tot 17.00 uur de 
feestelijke opening plaats door wethouder Merijn Snoek.. 
Weg met het hek en weer zicht op een mooie sluis!

Marry Brokking en Leendert Borstlap

Leendert Borstlap verwelkomt samen met de overige 
leden van de Dorpsraad, de bewoners van Spaarndam. 
Het is nu een jaar geleden dat de nieuwe Dorpsraad in 
functie is getreden. Het eerste deel van de avond worden 
de bewoners door de portefeuillehouders van de werk-
groepen geïnformeerd over wat de werkgroepen hebben 
gedaan en de komende tijd gaan doen. 

Hartje Spaarndam Leendert Borstlap
De werkgroep is in overleg met de gemeente Haarlem-
merliede & Spaarnwoude over het gebied van het dorps-
centrum, de hal en sportvelden met het doel om inzicht 
in de financiën en de wensen van het project te krijgen. 
Eind november zal het programma van eisen besproken 
worden, waarna vervolgens wordt bekeken hoe invulling 
aan het gebied te geven. De financiën voor dit gebied 
komen voor een deel van het leefbaarheidsbudget van 
Schiphol. Zodra de volgende stap is gezet, worden de 
bewoners op de hoogte gesteld. 

Herindeling Marry Brokking
De bewonerspeiling geeft aan dat de voorkeur van de 
bewoners van Spaarndam-Oost naar aansluiting bij 
Haarlem gaat. Dit heeft de werkgroep kenbaar gemaakt 
aan de drie betrokken gemeenten (Haarlem, Haarlem-
merliede &Spaarnwoude (H&S), Haarlemmermeer). 
In december gaat de werkgroep inspreken in de com-
missievergaderingen van H&S en in de gezamenlijke 
gemeenteraadsvergadering van H&S en Haarlemmer-
meer. Daarna zal de werkgroep een zienswijze bij de 
beide gemeenten indienen. In april gaan de gemeenten 
gezamenlijk in overleg over de zienswijzen waarna een 
definitief besluit van de gemeenten volgt, die naar de 
Provincie gestuurd wordt. 17 juni 2017 zal de Provincie 
het herindelingsadvies naar het ministerie van Binnen-
landse Zaken sturen. Zowel de gemeente Haarlem als de 
werkgroep zal een eigen zienswijze naar de Provincie en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen. Er is nog 
een kans bij de Provincie en de Tweede Kamer, maar niet 
meer bij de gemeente H&S. 

De zienswijzen van de werkgroep/Dorpsraad zal gepu-
bliceerd worden op de website, de facebookpagina van 
de Dorpsraad en in het Dorpsorgaan. De vragen en de 
uitslag van de peiling staan al op de website uitgesplitst 
in oost en west.
De werkgroep zal de signalen van de bewoners blijven 
opvangen, omdat meningen gedurende de procedure 
kunnen veranderen. Zodra er nieuwe informatie is, zal 
de werkgroep dat delen op de website en facebook.

Schiphol Gerard Jägers, bewonersvertegenwoordiger Omge-
vingsraad Schiphol (ORS)
In de ORS Schiphol zitten bestuurders (zoals wethou-
ders), bewonersvertegenwoordigers, de KLM en de 
luchtverkeersleiding. Het doel van de ORS is, om una-
niem advies te geven aan de staatssecretaris. 

Over de volgende punten wordt in de ORS gediscus-
sieerd: 
•	 Het aantal jaarlijkse vliegtuigbewegingen groeit in een 

zodanig tempo, dat het moeilijk wordt om onder de 
afspraak van maximaal 500.000 tot 2020 te blijven;

•	 Het aantal nachtvluchten is 31.600 in plaats van de 
afgesproken 29.000;

•	 De Milieu Effect Rapportage (MER) loopt met 
vertraging. Waarschijnlijk hoopt Schiphol dat het 
volgende kabinet nog meer pro Schiphol is;

•	 Interpretatie over de manier van hinder tellen met de 
50% – 50% regel, wat de groei van het aantal vlieg-
bewegingen bepaalt. Meer bewegingen moeten dan 
samengaan met vermindering van de hinder.

De luchtvaartsector probeert coalities met bestuurders 
aan te gaan, omdat veel bestuurders woningen willen 
bouwen. Die woningen van na 2005 worden niet van-
zelfsprekend meegeteld in de hinder. De bewoners willen 
dat elk huis gebouwd na 2005 wordt meegeteld. 
 
Jeugd en Ouderen René van Lieshout
•	 De doelstellingen van de werkgroep zijn: jongere ge-

neraties bij de activiteiten van de Dorpsraad betrekken 
en voorkomen dat ouderen in een isolement terecht 
komen;

•	 De werkgroep heeft de activiteiten die in Spaarndam 
plaatsvinden geïnventariseerd en deze zijn nu op de 
website van de Dorpsraad te vinden. De lijst komt 
ook in het Dorpsorgaan;

•	 Ideeën voor de komende tijd:
 - Telefooncirkel voor ouderen (ook voor als ze hulp 

nodig hebben);
 - Er komt een test in Spaarndam om de belronde 

van een website of app in te richten, zodat iedereen 
makkelijk kan zien wie kan helpen of hulp nodig 
heeft;

Verslag openbare Dorpsraadvergadering van 22 november 2016
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•	 Tips en suggesties zijn van harte welkom. Het liefst 
via de website http://dorpsraadspaarndam.nl/werk-
groepen/jeugd-en-ouderen/

Verkeer Rik Stapel
De herinrichting van de dijk wordt binnenkort geëva-
lueerd met de gemeente. Het doel van de herinrichting 
was: verhoging van de veiligheid van de bewoners en 
langzaam verkeer; verminderen van trillingen en verfraai-
ing van het dorp.
Uit metingen blijkt onder andere dat het rond 17.00 uur 
op de dijk het drukst is en een groot deel van het verkeer 
niet van het dorp komt (intensiteit ca. 2000 auto’s per 
etmaal bij 2500 inwoners); 50 % van de automobilisten 
rijdt net iets harder dan 30 km per uur, 6% 40 km per 
uur en 1% 50 km per uur. De versmalling heeft dus ef-
fect, maar door het nieuwe asfalt kan men sneller rijden 
en is er per saldo niets veranderd.

Er zijn nog veel knelpunten die aangepakt, c.q. bespro-
ken moeten worden, zoals de kruising van het fietspad 
bij de Redoute; de oprit bij de Grote Sluis; belijning 
bij bruggen en belijning verleggen ten gunste van het 
voet- en fietspad en de verlichting op de dijk. Ook gaven 
de bewoners op de avond diverse knelpunten en ideeën 
voor oplossingen aan. Ideeën kunnen altijd via de web-
site van de Dorpsraad kenbaar gemaakt worden.

Overige zaken van de werkgroep Verkeer:
•	 Het parkeerterrein in het oude dorp is nog in ontwik-

keling;

•	 De ontsluiting van SpaarneBuiten is nog niet rond. 
De Dorpsraad vindt dat de gemeente de ontsluiting 
eerst in orde moet maken en dat er dan pas gebouwd 
kan worden;

•	 Zaken als kuilen in de weg, groen of andere obstakels 
die het zicht ontnemen, kunnen bewoners zelf mel-
den. Dit kan via de website van de gemeente of via de 
‘buitenbeter’ app. 

Groene Buffer Jolijt de Jongh
De Provincie heeft een subsidie van € 500.000,- voor de 
reparatie van het dak van het Fort Noord gegeven. De 
subsidie gaat naar het Recreatieschap, maar is gelabeld 
aan Fort Noord. 
Jolijt de Jongh laat aan de hand van een plaatje de groene 
buffer zien: het gebied tussen de Mooie Nel, Noordzee-
kanaal en zijkanaal C. Dit gebied hoort bij de Stelling 
van Amsterdam en De Stelling van Amsterdam is in 
zijn geheel als monument beschermd door de provincie 
Noord-Holland en de Nederlandse Staat. Sinds 1996 
is door de UNESCO het belang van deze historische 
Nederlandse verdedigingslinie erkend en staat de Stelling 
op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Door Unesco 
zijn de kernwaarden van dit gebied benoemd: natuur en 
openheid. De groene buffer wordt dus door gemeentelij-
ke, provinciale, rijks- en Europese wetgeving beschermd.
Er moet nu een natuurbeheerplan komen en in het 
volgende bestemmingsplan moet beschreven worden 
hoe dit gebied open te houden. Met deze instrumenten 
kan de Dorpsraad aan het werk om de groene buffer te 
beschermen.

Van de Dorpsraad

Vier jonge mensen, twee uit Spaarndam-oost en twee 
uit Spaarndam-west komen, hoe toevallig, ongeveer 
gelijktijdig op een duurzaam idee: zij zijn enthou-
siast voor een plan om samen met de bewoners van 
Spaarndam zonne-energie te gaan opwekken op een 
groot dak. In de praktijk leidt dat tot het oprichten 
van een energiecoöperatie: de inwoners van Spaarn-
dam worden, als lid van de coöperatie, gezamenlijk 
eigenaar van zonnepanelen, die niet op je eigen dak 
liggen!

Wie zijn deze 4 nieuwkomers?
Klaske Kruk en Michiel Kok zijn getrouwd en wonen 
sinds een paar maanden op de Kolk en Wouter van der 
Drift en Jilt Sietsma zijn buren in SpaarneBuiten en 
zijn ook nog eens collega’s. Samen geven ze gestalte aan 
hun ideologie om in Spaarndam een duurzaam project 
te ontwikkelen, waar alle dorpsbewoners van kunnen 
profiteren. 

Groene energie voor Spaarndam

In de Dorpsraadvergadering van 22 november hebben zij een 
presentatie gegeven over hun energiecoöperatie: ‘Energie voor 
Spaarndam’.

Het idee van een energiecoöperatie is dat bewoners 
gezamenlijk investeren in een duurzaam zonneproject 
op een groot dak in de regio. De leden van de coöpera-
tie profiteren vervolgens weer van de opbrengsten van 
de opwekking van zonne-energie. Inmiddels zijn er in 
het land al meer dan 300 van deze coöperaties en ruim 
50.000 gezinnen zijn lid van zo’n energiecoöperatie.

Waarom zou je als bewoner van Spaarndam hieraan 
meedoen?
 - Het is een Spaarndams initiatief; Spaarndammers zijn 

samen eigenaar van zonnepanelen, die op een groot 
dak in of rond Spaarndam liggen;

 - Gezamenlijk meewerken aan een duurzamer Spaarn-
dam;

 - Je bewerkstelligt samen een CO2-reductie, die als je, 
je volledige elektriciteitsverbruik laat opwekken door 
het zonnedak van Energie voor Spaarndam, de jaar-
lijkse C02-uitstoot van een kleine personenauto. 

Daarnaast is deelname ook financieel erg gunstig.

Wat levert het je financieel op?
In ieder geval meer dan de rente van je spaarrekening; 
ter vergelijking: banken geven tegenwoordig minder dan 
1% rente. Een energiecoöperatie levert jaarlijks rond de 
5% rendement op, waarmee de investering in dit project: 
een ‘groene’ investering, bovendien nog geld oplevert. 
Zelf heb je er geen werk aan: geen lasten, maar wel de 
lusten (de opbrengsten).

Wie kunnen eraan meedoen?
 - Alle bewoners in en rond Spaarndam (postcodes 

2063, 2064, 1981, 2031, 2025, 2026 en 1991);
 - Geschikt voor zowel jonge mensen als ouderen; 
 - Geschikt voor huur- en koopwoningen.

En tot slot: je kan investeren hoeveel je zelf wilt: je kan al 
met 1 paneel meedoen (ongeveer 350 euro), maar je kan 
ook je volledige energieverbruik laten opwekken. 

Zijn er vergelijkbare successen te melden?
Er zijn goede ervaringen uit het land te melden; het 
product wordt steeds professioneler; de overeenkomsten 
zijn ook juridisch goed doortimmerd. Een voorbeeld is 
Haarlem Noorderlicht, een energiecoöperatie in Haar-
lem-Noord, die al draait.

Na de presentatie in het Dorpshuis en een toelichting 
van de voorzitter van Haarlem Noorderlicht, heeft zich 
al een veertigtal mensen aangemeld. Wilt u meer infor-
matie over dit project: Energie voor Spaarndam, kijk dan 
naar hun website: www.energievoorspaarndam.nl. Hier 
kunt u zich ook vrijblijvend aanmelden als voorlopig lid 
van Energie voor Spaarndam. Daarmee verzekert u zich 
van deelname aan het eerste zonneproject.
Deze vier enthousiaste mensen willen heel graag hun 
bijdrage leveren aan een duurzaam Spaarndam; Wilt 
u meedoen, maar hen ook steunen? U bent van harte 
welkom.
Bijvoorbeeld: weet u een bedrijf of organisatie, (binnen 
de postcoderoos die bestaat uit bovenstaande postcodes), 
met een groot dak dat beschikbaar is voor zonnepanelen? 
Laat het horen! U kunt voor vragen of ideeën mailen 
naar info@energievoorspaarndam.nl.

Wineke Toppen

De spanning stijgt rond Schiphol

In de Aldersafspraken is een maximum van 500.000 
vliegbewegingen per jaar tot 2020 voor Schiphol vastge-
steld. Voor 2017 wordt dit maximum al vrijwel gehaald. 
Er zijn teveel slots uitgegeven aan vluchten die niet 
horen bij de hubfunctie van Schiphol. Die hubfunctie 
houdt in dat Schiphol een knooppunt van internationale 
vluchten moet zijn waar goed overgestapt kan worden. 
Vakantievluchten horen daar niet bij.

De hoogste chef van Schiphol, de heer Nijhuis, heeft 
toegezegd dat Schiphol zich zal houden aan de afgespro-
ken grens. Met de toename van de luchtvaart zou dat 

inhouden dat er vakantievluchten naar andere vliegvel-
den overgeplaatst moeten worden. De vakantievlucht-
operators beginnen zich echter al te roeren. Die willen 
natuurlijk niet graag weg van Schiphol. Hoe men het 
toch voor elkaar gaat krijgen om binnen de grens te blij-
ven, is spannend om te volgen maar overschrijding van 
het afgesproken aantal van 500.000 is voor de bewoners 
absoluut onbespreekbaar!

De gebruiksprognose voor 2017 laat opnieuw zien dat 
het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum van 
29.000 ruim overschrijdt. Het oorspronkelijke aantal 

Van de Dorpsraad
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was 31.000 maar dit is naar de eis van de bewoners 
verlaagd, omdat het aantal afgesproken glijvluchtdalin-
gen bij lange na niet gehaald wordt. Een glijvluchtdaling 
geeft veel minder hinder dan dalen met de motor. Schip-
hol vindt dat ze deze marge mag overschrijden omdat 
ze van mening is dat die glijvluchten wel uitgevoerd 
worden. Dat is echter geenszins het geval. 
Een glijvlucht kost capaciteit op de luchthaven en 
vandaar dat er maar in beperkte en in afnemende mate 
gekozen wordt voor glijvluchten. De bewonersvertegen-
woordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft 
ernstig bezwaar gemaakt tegen de overschrijding. Het is 
niet ondenkbaar dat de staatssecretaris de knoop in dit 
conflict moet doorhakken.
Om de Aldersafspraken definitief te kunnen invoeren 
moet de Tweede Kamer het nieuwe stelsel beoordelen op 
basis van een Milieu Effect Rapportage; een MER. Deze 
MER komt maar langzaam tot stand. Daar komt bij dat 

de berekeningen van de hinder van Schiphol overgedaan 
moeten worden omdat nu algemeen erkende Europese 
rekenregels gebruikt moeten worden. Het is spannend 
wat de uitkomsten van de berekeningen zullen zijn. 
Hoeveel hinderbeperking zal al tot stand gebracht zijn 
sinds 2005? Pikant daarbij is dat mensen die in wonin-
gen wonen die gebouwd zijn in gehinderd gebied na 
2005, niet meetellen. Dat vinden de bewonersvertegen-
woordigers in de ORS een onacceptabele benadering.
Spannend is wat de verkiezingen van de Tweede Kamer 
gaan brengen. Gokt men met de vertraging van de MER 
op een groter draagvlak voor de luchtvaartsector en een 
kleiner draagvlak voor bewonersbelangen?

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol 

namens Polderbaan buitengebied
 Kiesman voor Spaarndam

De werkgroep Recreatieschap en Ruimtelijke Or-
dening (RRO) heeft een wisselende samenstelling. 
Afhankelijk van het onderwerp en de locatie zetten 
telkens andere mensen zich hiervoor in. Voor de ont-
wikkelingen rond SpaarneBuiten zijn dat Jurriën van 
Run, Wil van Warmerdam, Sophie van Run en Jolijt 
de Jongh (portefeuillehouder in de Dorpsraad). Wat 
drijft hen om zich hiervoor in te zetten? 

Het antwoord hierop is: betrokkenheid bij en bezorgd-
heid om de directe leefomgeving. Wil van Warmerdam: 
“Je kunt Spaarndam maar één keer bederven, daarom 
moet je er telkens weer het beste uithalen. SpaarneBuiten 
moet niet te hoog en te vol worden; kleinschaligheid 
met respect voor cultuur- en landschapswaarden is hier 
belangrijk, zo pal op het beschermd dorpsgezicht van 
Spaarndam.” Zijn eerste zorg betreft de zogeheten water-
woningen, een wijk die de gemeente Haarlemmerliede 
ca. wil bouwen in de Mooie Nel. Tot nu toe heeft de 
rechter dit tegen gehouden omdat de Mooie Nel in het 
open landschap van de Groene Buffer (tussen Amster-
dam en Velsen) ligt. Toch heeft deze gemeente dit bouw-

De werkgroep Recreatieschap en Ruimtelijke Ordening stelt zich voor

plan nog niet opgegeven. Zij moet dan wel een nieuwe 
procedure starten voor het bestemmingsplan. Wil: ”Als 
dit zo door gaat, wordt de Mooie Nel straks een poeltje 
in de stad in plaats van een recreatieplas waarin je het 
groen en de natuur om je heen kunt beleven”. 
Ook de uitvoering van het bestemmingsplan voor Spaar-
neBuiten baart zorgen. De gemeente heeft maatregelen 
voor de verkeersafwikkeling toegezegd aan de rechter om 
het bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen. Nu echter 
het bestemmingsplan goedgekeurd is, trekt de gemeente 
zich terug en vindt dat de verkeersafwikkeling wel een 
‘tandje minder’ kan. Dan ook minder (hoog) bouwen is 
het motto van de werkgroep en zet zich daarvoor in. Wil 
hoopt op jong bloed voor de werkgroep, met deskundig-
heid over ruimtelijke ordening, strijdbaar en geïnteres-
seerd in juridische processen en met hart voor het dorp. 
“Je moet wel dingen willen uitzoeken: het is een werk-
groep, geen praatgroep”. 

Jurriën van Run vindt de besluitvorming over Spaarne-
Buiten “de grootste vergissing aller tijden”. Er zijn te veel 
woningen en de flatgebouwen zijn te hoog. Hij vindt het 
gezellig om samen op te trekken in de werkgroep. Hij 
vindt het ook leuk omdat er “lekker snel gewerkt wordt, 
d.w.z. niet oeverloos praten maar snel tot conclusies 
komen en taken verdelen. Ook het juridische gedoe is 
interessant, je duikt er steeds dieper in en komt steeds 
meer te weten over de praktijk van de besluitvorming.” 
Jurriën: “Als je nieuwsgierig bent naar de denkwereld van 
juristen en planologen, is dit een hele leuke werkgroep. 
Je moet dan wel bereid zijn daar veel energie en kennis 
in te steken en als niet weet waar het over gaat krijg je 
niets voorelkaar.” 

Sophie van Run is juriste. Zij heeft de Stichting Mooie 
Nel opgericht om die groen en natuurlijk te houden. 
Dat is ook de reden dat zij zich heeft aangesloten bij de 
werkgroep.

Jolijt de Jongh is de portefeuillehouder Recreatieschap en 
Ruimtelijke Ordening in de Dorpsraad. Zij neemt het al 
meer dan 30 jaar op voor de Groene Buffer. Jolijt: “aan 
alle kanten worden plannen bedacht rondom en in ons 
dorp door diverse gemeenten en projectontwikkelaars. 

Hun besluiten hebben grote gevolgen voor de leefbaar-
heid in het dorp en voor de Groene Buffer. Als je daar 
niet krachtig voor opkomt, dan houdt niemand daar 
rekening mee. We beginnen met bestuurlijk overleg. Dat 
kan soms jaren duren, vooral als er projectontwikkelaars 
bij betrokken zijn. Als het nodig is, volgen daarna de for-
mele procedures. Dat vraagt wel een lange adem, maar 
ons dorp is dat meer dan waard. Niet tegen verstedelij-
king, maar voor groen en leefbaarheid, dat zijn mooie 
doelen om het voor op te nemen”. 

De werkgroep Schiphol stelt zich voor

Gerard Jägers, portefeuillehouder van de Dorpsraad, 
vertelt hoe de inbreng van de bewoners in het grotere 
geheel is georganiseerd; Spaarndam heeft drie zogehe-
ten ‘kiesmannen’ die elk ca. honderd bewoners verte-
genwoordigen. Dit zijn Bart Wethmar, Theo Köhler 
en Gerard Jägers. 

De kiesmannen van de Polderbaan als geheel bestaan 
uit een grotere groep. Deze kiesmannen hebben Gerard 
Jägers gevraagd om hen te vertegenwoordigen in de zoge-
noemde ‘Omgevingsraad Schiphol’. Hierin zitten naast 
Gerard ook negen andere vertegenwoordigers van de 
kiesmannen van de andere landingsbanen. Hans Alders, 
voormalig Minister van VROM, zit de Omgevingsraad 
voor en naast de bewonersvertegenwoordigers is ook een 
aantal bestuurders van provincie en gemeenten lid van 
de omgevingsraad. Ook Schiphol, KLM en de luchtver-
keersleiding zijn lid van de raad. 
De kiesmannen van de Polderbaan bereiden met elkaar 
de vergaderingen van de Omgevingsraad voor. Gerard 
Jägers: “Het is een gereglementeerd poldermodel dat 
rechtstreeks rapporteert aan staatssecretaris Sharon 
Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Wij zijn blij met 
haar omdat ze politiek sterk staat en wij op deze manier 
wel degelijk invloed kunnen hebben. Buitenlanders zijn 
hier stinkend jaloers op. Het is belangrijk dat we hier 
zuinig op zijn, want het helpt.”

Wat drijft onze kiesmannen om zich hiervoor in te 
zetten?
Gerard: “Het is belangrijk dat er een evenwicht bestaat 
tussen de belangen van de bewoners en de andere belan-
gen. Bewoners hebben veel overlast. Dan is het nuttig 
en belangrijk om een inbreng te hebben in de Omge-
vingsraad en daar te voorkomen dat de vliegtuigbelangen 
de boventoon voeren. Je wilt de leefomgeving leefbaar 
maken, niet tégen Schiphol, maar vóór de bewoners. 
Directeur Nijhuis van Schiphol luistert niet. Wil je het 
hier toch leefbaar houden, dan kom je er niet met klagen 
alleen, maar moet je meepraten in de Omgevingsraad. 
Als je dat nu niet doet, dan liggen er straks twee paral-
lelle Polderbanen met een enorme groei van vliegtuigen.”
Theo Köhler is al actief sinds het begin van de jaren 
’90, destijds in de werkgroep Stop Overlast Schiphol 
(SOS I). Hij is de technicus die zich van het begin af 
aan heeft verdiept in de feitelijke geluidsbelasting, de 
vliegbewegingen etc. Hij begon met een geluidsmeter op 
zijn balkon. Deze had hij geijkt op Schiphol, waardoor 
hij de optimistische geluidsberekeningen van Schiphol 
wist te pareren met feitelijke metingen, die veel meer 
geluid aantoonden dan de ‘berekeningen’ van Schiphol 
aangaven. Theo: ”De berekeningen zijn in de prullenbak 
verdaagd en er is nu een heel meetnetwerk met meetpos-
ten, waarvan er één staat op het Dorpscentrum en één 
op de kantine van het voetbalveld in Spaarndam.” 
Er blijft echter ook nu nog genoeg te doen: ca. tien 
maanden geleden heeft Theo aangegeven dat de nieuwe 
vliegmethoden meer overlast geven dan verwacht. Schip-
hol ontkende dit, maar een Milieu Effect Rapportage 
(MER) heeft het nu wel bevestigd. Arjan van de Griend, 
afwezig bij het gesprek, maar wel een actief lid van de 
werkgroep, heeft de bevindingen van Theo juridisch 
gedocumenteerd waardoor het op de juiste manier kon 
worden meegenomen in de MER.

Theo: “Het is jammer dat er in Spaarndam veel geklaagd 
wordt over overlast maar dat er weinig mensen en vooral 
jongeren te vinden zijn om dit werk te doen. Het zou 
goed zijn als er nieuw bloed zou komen in de werkgroep. 

Van de Dorpsraad
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We werken heel efficiënt, vergaderen weinig en er is veel 
kennis aanwezig. We staan allemaal klaar om nieuwe 
mensen in te werken.”
Bart Wethmar is actief in de werkgroep sinds 2001, het 
moment dat bekend werd dat de Polderbaan zou komen. 
Tot dan was de geluidsoverlast afkomstig van vliegtuigen 
van de Zwanenburgbaan, die dwars over ons dorp heen 
vlogen. De passie van Bart: “Houd het dorp mooi, be-
scherm het tegen verkeerde externe invloeden en reguleer 
de groeistuipen van Schiphol zodanig dat we zo min 
mogelijk overlast hebben. Dat kan alleen door politieke 
beïnvloeding. Spaarndam alleen is te klein, we zullen het 
samen met anderen moeten doen. Met een analytische, 
kritische blik moeten we alles checken en stevig door de 
plannen heen prikken. Dat is hard nodig want het pro-
bleem blijft ook in de toekomst bestaan. Het belang van 
Schiphol is groot. De luchtvaart blijft belangrijk maar 
moet wel gereguleerd worden.” 

En dan is er nog Gerard Geerdink, onze andere kei 
van het eerste uur. Hij is formeel gestopt na het zoge-
noemde Aldersakkoord, maar staat nog altijd klaar om 
de anderen bij te staan. Hij heeft, samen met anderen, 
een groot gevecht geleverd voor het Aldersakkoord, een 
akkoord tussen bewoners en de toenmalige Minister, dat 
nog steeds de beste basis is voor de bewoners. Gerard: “Je 

kunt niet deelnemen aan het overleg als je niet weet waar 
het over gaat. Het vraagt daardoor veel inzet, maar het 
loont dan ook wel. Bewezen is dat we met de bewoners 
wel degelijk veel kunnen bereiken. Ook levert het een 
interessant netwerk op, op alle politieke niveaus.”

Wat staat op dit moment op de agenda?
De meeste overlast komt van de nachtvluchten. De 
werkgroep wil daarom uitzoeken wat de nachtvluchten 
vervoeren; bloemen, andere vracht of personen? Schip-
hol wil een overstapplaats worden voor personen (een 
zogenoemd HUB-vliegveld). Dan is het interessant om 
te inventariseren van welk type vluchten wij ’s nachts de 
meeste last hebben en of bijvoorbeeld vrachtvliegtuigen 
ook elders kunnen landen nu andere vliegvelden worden 
uitgebreid. 
Heb je interesse in politieke processen, ben je kritisch, 
analytisch en heb je lef om bestuurders een andere denk-
richting in te zetten? En wil je je inzetten voor je omge-
ving? Meld je dan aan bij Gerard Jägers. Je zult met open 
armen ontvangen worden door de werkgroep. 
Tenslotte nog de gegevens van het Bewoners aanspreek-
punt BAS waar u met klachten terecht kunt.
BAS heeft de website: http://www.bezoekbas.nl,
tel: 020 601 5555 en e-mail: info@mailbas.nl. 

Jolijt de Jongh

Van de Dorpsraad

In 2015 is een nieuwe startprocedure ingevoerd. In het oude systeem (NADP1) werd in een rechte lijn opgestegen. 
In de nieuwe methode (NADP2) wordt na de eerste stijging op een tamelijk constante hoogte snelheid gemaakt om 
vervolgens de stijging voort te zetten. De reden voor de wijziging van deze nieuwe methode is het lagere brandstof-
verbruik. Ook zou er minder hinder zijn doordat minder mensen onder de lagere baan zouden wonen.

Vanuit onze regio werden reeds in 2015 bezwaren geuit over de wijziging. De nieuwe hinderberekeningen die ge-
maakt worden om het nieuwe stelsel afspraken rond Schiphol (Aldersakkoord) te kunnen invoeren, lijkt de bezwaren 
gegrond te verklaren.

We hebben 3 perioden van 2013 tot 2016 genomen van de meetposten in Haarlem Schalkwijk, Spaarndam en 
Velserbroek en het startende verkeer bekeken. Onze conclusie is dat er een toename van startend vliegverkeer is vast 
te stellen op lage hoogte bij de meetposten Spaarndam en Velserbroek. Haarlem Schalkwijk heeft geen last van deze 
ontwikkeling omdat dit niet direct onder het vliegpad vanaf de Polderbaan ligt.

Percentages startend verkeer onder de 3000 voet 2013/14 2041/15 2015/16 2016

Spaarndam 18 45 50 54
Velserbroek 11 24 30 35
Haarlem Schalkwijk 12 11 10 9

Ook wordt vastgesteld dat het percentage ‘afwijkers’ ook procentueel stijgt, maar binnen de ‘3%’ marge valt van het 
jaarlijks totaal aantal vluchten.

Theo Köhler, Gerard Jägers

Het nieuwe starten op de Polderbaan werkt slecht uit voor de regio
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Donderdag 1 september
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
heeft volgens het Haarlems Dagblad een subsidie ter be-
schikking gesteld voor de reparatie van het dak van Fort 
Benoorden Spaarndam. De subsidie bedraagt maximaal 
500.000 euro. Alleen de Provinciale Staten moeten nog 
akkoord gaan met dit voorstel (red. dit is gebeurd).

Maandag 5 september
De Zijkanaal C weg wordt afgesloten voor het doorgaan-
de verkeer. Uitzondering wordt gemaakt voor hulpdien-
sten, fietsers en vrachtwagens. Dit omdat deze vrachtwa-
gens echt niet over de Spaarndammerdijk kunnen, wat 
eerste de bedoeling was. Verkeersregelaars zorgen er voor 
dat de vrachtwagen veilig langs het werkgebied kunnen. 
De afsluiting is voor de inrit bij de hockeyclub, aanleg 
van riool bij de woonschepen en het opknappen van het 
wegdek.

Vrijdag 9 september
Paniek in Spaarndam want de flitspaal bij de Grote Sluis 
schijnt weer te werken. Bovendien lijken de ontheffingen 
niet meer te vinden te zijn. Het gevolg is dat veel bewo-
ners ten onrechte een of zelfs meer bekeuringen hebben 
gekregen.

Zaterdag 10 september
Vandaag en morgen worden de nationale monumenten-
dagen gehouden. In Spaarndam zijn daarvoor de Oude 
Kerk en het Rijnlandhuis geopend.
Daar zijn diverse activiteiten van bijvoorbeeld de Histo-
rische Werkgroep Spaarndam.

Dinsdag 13 september
De brandweer rukt ’s avonds uit voor een vermoedelijke 
brand bij de heuvel van Spaarnebuiten. Enkele jongeren 
blijken iets te enthousiast met een barbecue bezig te zijn.

Woensdag 14 september
De komende vijf dagen staan in het teken van feest in 
het dorp. Het moto van deze feestweek is “de boer op”. 
Met onder andere darts en klaverjassen start de traditio-
nele feestweek Spaarndam. Vooraf is er nog een receptie 
voor alle vrijwilligers en sponsors.

Zondag 18 september
De laatste dag van de feestweek staat als traditie in het 
teken van de polderloop. De jeugd tot en met groep 8 
loopt een eigen parcours. De 600 deelnemers van de pol-
derloop zijn verdeeld in drie categorieën. Aan het einde 
van de loop kunnen de deelnemers proberen zich enigs-
zins schoon te maken in de legionellastraat. De feestweek 
wordt afgesloten met de traditionele prutparty.

Donderdag 22 september
De aanduiding op de Ringweg ter hoogte van het ter-
raspark is vandaag veranderd. Ten onrechte was daar 
50 kilometer op gezet in plaats van 30 kilometer. Op 
facebook komen ook nog reacties op het zebrapad. De 
lijnen van dit pad zijn niet echt recht gelegd.

In het gemeentehuis in Halfweg treedt de Spaarndam-
mer Dave Esselman na een jaar af als kinderburgemees-
ter. Hij geeft aan bijzonder genoten te hebben van dit 
burgemeesterschap. Zijn opvolgster is Puck Zomer uit 
Halfweg.

Zaterdag 24 september
Op het plein voor het Dorpscentrum wordt de burendag 
georganiseerd. Naast gezelligheid, eten en drinken staan 
er diverse informatiestands op het pleintje. Onder andere 
de scholen, de brandweer en de Parochie Adalbertus zijn 
aanwezig.

Oplettende buurtbewoners zien een inbreker bezig op de 
Kerklaan. Ondanks een worsteling met enkele buurtbe-
woners lijkt de man toch te kunnen ontkomen. De poli-
tie kan met hulp van een getuige en een politiehelikopter 
een 26-jarige man uit Utrecht aanhouden.

Dinsdag 27 september
In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude wordt gevraagd wat de status is van de 
plannen rond het Poldermanterrein. Wethouder Ray-
mond van Haeften geeft aan dat de partijen nog niet 
helemaal klaar zijn. Vermoedelijk komt er in oktober 
meer duidelijkheid.

Woensdag 28 september
Onder het hoofd “Amateurmeester stopt ermee” in het 
Haarlems Dagblad staat een uitgebreid artikel over het 
afscheid van meester Jan Zwetsloot. Na meer dan veertig 

jaar reuring te hebben gebracht op de Spaarneschool gaat 
hij met een welverdiend pensioen.

Donderdag 6 oktober
In het gemeentehuis in Hoofddorp houden de gemeen-
teraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude tegelijk een raadsvergadering met als 
onderwerp de fusie. Na afloop wordt een convenant 
getekend door beide burgemeesters.

In de kantine van Sportpark Spaarndam wordt de 
Algemene jaarvergadering van sv Spaarnwoude Voetbal 
gehouden. Zowel voorzitter Edwin Ruijgrok als Frank 
Willems, bestuurslid technische zaken, treden af. Voor 
hun inzet voor de vereniging gedurende een groot aantal 
jaren worden beiden benoemd tot Lid van Verdienste.

Vrijdag 7 oktober
Spaarndam-Oost zal volgens het Haarlems Dagblad de 
komende tijd extra aandacht krijgen in het fusieproces 
van de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude. Burgemeester Theo Weterings van de 
gemeente Haarlemmermeer antwoordt dit op vragen uit 
de gemeenteraad.

Zaterdag 8 oktober
De bridge vereniging Spaarndam houdt voor de 6e keer 
een grote bridgedrive. De sportzaal van het dorpscen-
trum was met ongeveer 110 paren goed gevuld.

Woensdag 12 oktober
Groen Links wethouder Odd Wagner van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude maakt bekend dat 
hij gevraagd is om wethouder te worden in Den Helder. 
Daar heeft hij al eerder die functie vervuld. In zijn hui-
dige functie is hij slechts 8 maanden actief geweest. Hij 
geeft aan dat volgens hem er geen vervanging nodig is.

Donderdag 13 oktober
In een uitgebreid interview in het Haarlems Dagblad ko-
men zowel burgemeester Theo Weterings van Haarlem-
mermeer als Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude aan het woord over de fusie tussen beide 
gemeenten en de periode daarna. Volgens beiden zullen 
zij hun functie daardoor kwijt raken.

Zaterdag 15 oktober
De jeugdtheater groep Masterclass geeft een optreden 
genaamd “Das Parfum”. Dit gaat om totaaltheater met 
zang, muziek, dans en spel. 

Maandag 17 oktober
Op het terrein van voor de bunker van Don Bosco aan 
de Inlaag vindt de aftrap plaats van Bouwdorp Spaarn-
dam. Maar liefst 141 kinderen gaan 31 hutten bouwen. 

De weergoden laten het helaas afweten. Voor de kin-
deren is dit echter geen probleem. Fanatiek wordt er 
zonder hulp van de ouderen gebouwd aan bijzondere 
bouwsels. Ook moeten de kinderen nog een meubelstuk 
maken.

Aan het begin van de Ringweg bij de Zijkanaal C weg 
staat een tekstwagen. Hierop staat een waarschuwing van 
de politie dat er inbrekers actief zijn. Dit is in het kader 
van een actie van de politie om aandacht te vragen voor 
de risico’s voor inbraak tijdens de donkere dagen.

Dinsdag 18 oktober
Volgens het Haarlems Dagblad zijn er in de dorpen rond 
Haarlem meer scheefwoners dan in de stad zelf. Scheef-
woners zijn mensen met een inkomen van meer dan 
38.690 euro per jaar en een huurprijs van iets minder 
dan 700 euro per maand. Het landelijke percentage is 
13,8 %. In de gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude is dit percentage 20,2%, het hoogste uit deze 
omgeving.

Donderdag 20 oktober
Vandaag is de finale van het Bouwdorp Spaarndam. De 
hutten worden door echte makelaars gekeurd en in zes 
categorieën worden er prijzen uitgereikt. Op de voor-
pagina van het Haarlems Dagblad een grote foto met 
bouwende kinderen.
De brandweer krijgt laat in de middag een melding 
van een brandgeur in de Inlaagpolder. Het blijkt om 
een vreugdevuur te gaan aan het einde van Bouwdorp 
Spaarndam. De brandweer kan dus onverrichter zake 
terug naar de kazerne.

Vrijdag 21 oktober
Op de voorpagina van het Haarlems Dagblad een grote 
foto van één van de sluiswachten van de Kolksluis, Jolijt 
de Jongh, die een bak soep geeft aan de schippers van 
de “strontrace”. Dit is een jaarlijkse tocht van traditio-
nele schepen tussen Workum en Warmond, die door de 
Kolksluis komen. Dit jaar neemt Spaarndammer Willem 
Vallentgoed deel aan de zware race, als bemanningslid.
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De Zijkanaal C weg is, een week later dan gepland, weer 
bereikbaar voor al het verkeer. De weg is nu aangepast 
voor een maximum snelheid van 60 km per uur. Boven-
dien is er een wegversmalling bij de oversteekplaats naar 
de hockeyvelden.

Zaterdag 22 oktober
Volgens het Haarlems Dagblad opent de Dorpsraad 
Spaarndam het offensief op de fusie van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude. 
Volgens deze krant bestookt de Dorpsraad allerlei 
partijen met bezwaren tegen de keuze voor de Haarlem-
mermeer.

Elders in deze krant wordt de lezers gevraagd om te 
reageren op de stelling dat Spaarndam-oost het beste bij 
Haarlem gevoegd kan worden.

Vandaag en morgen vindt er een muzikaal en cultureel 
festival plaats in Fort Benoorden Spaarndam. Dit festival 
bestaat uit muziek, dans, suspense theater, workshops en 
rondleidingen.

Op Sportpark Spaarndam is het vanmiddag extreem 
druk. Het eerste voetbalteam speelt in het kader van de 
KNVB-beker tegen Ajax. Niet het profteam maar het 
zaterdagteam dat in de hoofdklasse speelt. Genoeg reden 
voor de echte voetballiefhebber om langs te komen, wat 
ook in groten getale gebeurt.

Woensdag 26 oktober
In kunstencentrum De Kolk wordt vanaf vandaag tot en 
met 30 oktober een expositie gehouden van kunstenaars 
uit het eigen dorp.

Donderdag 27 oktober
In een open brief in het Haarlems Dagblad van de 
Dorpsraad Spaarndam neemt deze afstand van het artikel 
in de krant van 22 oktober. Volgens de Dorpsraad wordt 
verwezen naar een brief die al in juli geschreven is. Bo-
vendien wil de Dorpsraad op een rustige en weloverwo-
gen manier werken aan de wens om Spaarndam-oost en 
-west onder de gemeente Haarlem te voegen.

Vrijdag 28 oktober
De hulpdiensten rukken massaal uit vanwege een re-
animatie in de Cruquiusstraat. Omdat de patiënt op de 
bovenverdieping ligt, komt er ook nog een redvoertuig 
van de brandweer.

Zaterdag 29 oktober
Volgens de uitslag van de stelling over het samenvoegen 
van Spaarndam-oost met Haarlem, reageert 76 procent 
positief. Een van de tegenstemmers is de Spaarndammer 
Jan Zaal die vindt dat de bewoners mogen kiezen voor 
een fusiepartner en niet de Dorpsraad Spaarndam.

Zondag 30 oktober
Het jeugdteam jongens 11 t/m 14 jaar 2de klasse van 
Tennis Vereniging Spaarndam is in de najaars-competitie 
kampioen geworden. Het team bestaat uit: Casper 
Dirkx. Samuel Hofland, Sven van Maaswinkel en Tom 
Hoevers.
 

Woensdag 2 november
Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude blijkt dat deze gemeente 
ook de komende jaren met een positief saldo af zal kun-
nen sluiten. Wel zal het eigen vermogen door een aantal 
grote investeringen afnemen.

In de Hoofddorpse Courant wordt gemeld dat de schuld 
van de gemeente Haarlemmermeer de afgelopen acht 
jaar aanzienlijk is opgelopen tot 522 miljoen euro. Als er 
geen maatregelen genomen worden zal de schuld rond 
2020 nog hoger zijn.

Zondag 6 november
Een speciaal concert vindt plaats in de Oude Kerk, 
Allerzielen voor en in Spaarndam met als thema: “Wie 
gedenkt leeft verder, wie herdacht wordt leeft voort.

Maandag 14 november
Vandaag start aannemersbedrijf Van Leijden, in opdracht 
van het Hoogheemraadschap van Rijnland, met de reno-
vatie van de keermuur onderlangs de dijk of zoals we in 
Spaarndam zeggen ‘de rollaag’. Het werk moet eind van 
dit jaar klaar zijn.

Dinsdag 15 november
Volgens het Haarlems Dagblad wil het college van de 
gemeente Haarlem een pontje in gaan zetten tussen 
Schoteroog en Spaarndam-West. Dit pontje zal speciaal 
voor fietsers en voetgangers moeten gaan varen.

In het Dorpscentrum wordt een lezing gehouden over 
de positie Spaarndam met de focus op Fort Benoor-
den Spaarndam. De lezing wordt verzorgd door Ziegel 
Ziegelaar.

Tijdens de jaarvergadering van sv Spaarndam, Honk en 
Softbal legt voorzitter Johan van der Aar zijn voorzitters-
hamer na negen jaar neer. Vanwege zijn activiteiten voor 
de vereniging wordt hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Woensdag 16 november
De naam van de gemeente die ontstaat na de fusie tussen 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
wordt volgens het Haarlems Dagblad: Haarlemmermeer.

Wethouder Bob Graal van de gemeente Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude bezoekt de kantine van Sportpark 
Spaarndam in het kader van de week van het respect. 
Hij gaat daar in gesprek met jongeren van 8 tot 12 jaar 
van sv Spaarnwoude, Voetbal over het respectvol omgaan 
met elkaar.

Vrijdag 18 november
In de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is 
Groen Links uit de coalitie gestapt vanwege het feit dat 
er geen vervanger zal worden aangesteld voor wethouder 
Odd Wagner. 

In de supermarkt van Albert Heijn is het plotseling heel 
druk. Wethouder Raymond van Haeften komt Han 
Bouwens Jr feliciteren met de benoeming van Onder-

nemer van het jaar in de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. Bouwens heeft deze benoeming verdiend 
door de vele sponsoring en ondersteuning aan verenigin-
gen in het dorp.

De activiteitencommissie Spaarndam organiseert in 
samenwerking met ouderenwerk Meerwaarde een kien-
middag in de kantine van Sportpark Spaarndam. Er is 
tevens een optreden van The Golden Boys.

Zaterdag 19 november
Traditioneel komt Sint Nicolaas aan op de Westkolk. 
Daar wordt hij ontvangen door burgemeester Pieter 
Heiliegers en kinderburgemeester Puck Zomer van de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Het weer 
gooit haast nog roet in het eten. De Sint moet daarom 
schuilen bij Café Spaarndam.

Later op de middag blijkt er door de uitbundige regenval 
wateroverlast te zijn ontstaan op de Westkolk. Althans 
dat leek, want uiteindelijk was de oorzaak een hemelwa-
terafvoer die verstopt was.

Dinsdag 22 november
Als onderdeel van een artikel over “Haarlem barst van de 
fraaie pleinen” in het Haarlems Dagblad staat ook een 
luchtfoto van het Havenplein afgebeeld. Dit behoort tot 
de 30 mooiste pleinen van Haarlem.

In het gemeentehuis in Halfweg geven de burgemeesters 
van de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude een toelichting op het Herindelingsbe-
sluit voor de fusie van de gemeenten. Op 13 december 
zullen beide gemeenteraden hierover een besluit nemen.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Haarlem-
merliede & Spaarnwoude wordt duidelijk dat Groen 
Links definitief uit de coalitie is gestapt. Omdat de PvdA 
besloten heeft dat zij alsnog het coalitieakkoord zullen 
tekenen, blijft de coalitie een krappe meerderheid in de 
raad behouden.

In het dorpscentrum wordt de jaarlijkse openbare 
dorpsraadvergadering gehouden. Naast onderwerpen 
als verkeer en gemeentelijke herindeling wordt er ook 
gesproken over de oprichting van een energiecoöperatie.
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Kerstmis

- UITNODIGING VOOR KERSTNACHT -
Kerstzang op het Kerkplein

Wanneer? Zaterdagavond 24 december 2016 - 24.00 uur

Het hart van de zaak

We beleven de mooiste herfst sinds jaren, vrijwel elke 
dag hangt er wel een ‘oude meester’ in de lucht. Ruim 
zicht naar boven, een heldere hemel, je ziet zo waar die 
jongens uit de gouden jaren van de Hollandse schil-
derkunst zich door lieten inspireren. Ging de herfst de 
laatste jaren verloren in een eindeloze sleur van laffe 
grijze miezer, is het nu een feest van licht en schaduw. 
Diep donkere, veelkleurige wolkenpartijen naast spier-
witte, in een verder strak blauwe lucht weerspiegeld in 
het Spaarne, of een rimpelloze Kolk. Boven en onder, het 
moet in evenwicht zijn. Spaarndam kan het goed heb-
ben, dit weertype. Zoals de zomer zich aan onze stran-
den vertaalt in chillen op de beat van Ibiza-lounge, blijkt 
dit dorp prima te gedijen bij een echte Hollandse herfst, 
nuances van licht in en om de oude dorpskern.

We hoeven ons niet te schamen: Spaarndam is gelukt. 
Nu is er in Nederland tamelijk veel gelukt, het dorp is 
zeker geen uitzondering; alle reden om de dagen fris 
en vrolijk te beginnen. Toch lijkt er wat aan de hand te 
zijn met het humeur. Misschien zijn het de naweeën, of 
miezerde het nog steeds langdurig in grote delen van het 
land, zonder dat wij daar erg in hadden. Het kan ook 
zomaar dat inmiddels de meeste mensen op de vinex 
wonen, ergens in de buitengebieden met zicht op een 
snelweg. Motregent het dan ook nog eens hele dagen, is 
het niet gek dat ze zich daar geleidelijk aan meer focus-
sen op de onderkant, de schaduw, alleen het geploeter, 
het zweet, de tranen… schuld en boete eisen, terwijl het 
resultaat hen ontgaat. 
Neem nou het huidige gesomber over onze geschiedenis: 
onze helden deugen opeens niet meer en de VOC was 
een schurkenstaat binnen de republiek. Beulen, dieven 
en oplichters, racistische witmannen die met hun kanon-
nen en ander wapentuig de arme inlanders van hun 
schatten beroofden en daarmee vervolgens hun buiten-
huizen en grachtenpanden financierden. OK, ‘so far so 
good’, je kunt er zo over denken, maar, dramt het verder, 
wij zouden die last nu nog met ons mee moeten torsen. 
De schuld is nog lang niet vereffend… Tja, geschiedenis 
is een lange weg terug met vele zijpaden, die achter de 
horizon nog eindeloos verder gaan, het is maar net welk 
pad je kiest. 

Of neem in deze politieke tijden het woord ‘verbinden’, 
dat er nu zo verwijtend uitspringt. We hadden het er 
nooit zo over, maar als één begrip Nederland gemaakt 
heeft tot wat het nu is, is het wel ‘verbinden’. Daar zijn 
we goed in. Qua infrastructuur behoren we tot de we-
reldtop en na Cruyff, Rembrandt en Van Gogh hebben 
we onze wereldfaam zeker ook te danken aan het zgn. 
‘polderen’ (=verbinden). De drang ‘er-altijd-samen-uit-
te-willen-komen’, soms tegen beter weten in, is bij de 

Humeur

Hollander ingebakken. “Neen”, norsen ze, die lui van 
zo’n afgesplitst partijtje, “er is te weinig verbinding in de 
samenleving”. “Waarmee en met wie”, vraag je je af? 
Met die mannen van dat partijtje, die niet zo lang 
geleden met vlag en al schreeuwend door de straten 
trokken ter meerdere eer en glorie van de grote Turkse 
roerganger? Nee toch, dat vlagvertoon is trouwens be-
hoorlijk achterhaald en die Turkse baas is ook niet echt 
van de vooruitgang. Niets mis met verbinding, maar 
wel graag vanuit een goed humeur en met zicht op de 
toekomst….. vooruit met die geit.

Het grote probleem voor steeds meer Nederland is waar-
schijnlijk dat Spaarndam te klein is. Je gunt dat dorp van 
Hansje Brinker - overigens de meest onomstreden en 
leukste held van het land - iedereen. Hoe nu verder, kan 
je het humeurige deel van het land verspaarndamsen? 
Mogelijk, moeten we eens over denken. Wat voorlo-
pig zou helpen is strenge vorst. Niets bindt meer dan 
een ouderwetse winter en het verdrijft zeker een hoop 
chagrijn. Wist u trouwens dat het tijdens onze Gouden 
Eeuw ’s winters dusdanig vroor, dat deze periode ook wel 
‘de Kleine IJstijd’ heet? IJspret is goud waard, dat blijkt 
maar weer. Volop goud in de lucht, deze herfst, de toon 
is gezet. 

Dikke kans dat we dit jaar vanaf het ijs ons landje eens 
even fijn kunnen resetten. Schaatsen we met Nova 
Zembla, om in te komen, eerst een rondje Ringvaart en 
sluiten dan aan bij de Molentocht en via de Bannetocht 
daarna, schuiven we zo de Gouwzee op, om vandaar, met 
de wind op de neus, al schaatsend uit te komen bij de 
roemruchte Elf Steden… Ja, als we dan nog niet verbon-
den zijn, weet ik het ook niet meer.

Jan Zwetsloot

Houd je van kerst, samen zingen en traditie? Kom dan op kerstavond naar de dorpskerstzang op het 
plein voor de Oude Kerk. 

Deze jaarlijkse kerstzang is voor alle inwoners van Spaarndam, hun vrienden en familie. Samen zin-
gen onder begeleiding van een dirigent en een aantal muzikanten. Er zijn tekstboekjes, vuurkorven 
en glühwein. Een mooi en sfeervol samenzijn aan de vooravond van de Kerst. Wandel in de nacht 
van 24 december naar het Kerkplein en zing mee!

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

vr 30 september Francina Johanna Berkhof-Notenboom (Francien) Purmerend 89
zo 16 september Tjeerd Paul Hogeland Melchiorstraat 73
ma 24 oktober Arie van der Sluijs Ds. J. Schardamstraat 73
vr 28 oktober Nicolaas Adrianus Kesteloo (Nick) Cruquiusstraat 61
zo 30 oktober Bernardus Jacobus Maria Kiphardt (Ben) Hillegom 94
do 10 november Gerrit van Geldorp Dr W. Nijestraat 83

Woensdag 23 november
Via facebook wordt gewaarschuwd dat er regelmatig 
auto’s met personen erin die stil staan in de omgeving 
van de Inlaagpolder. Omdat deze personen met laptop 
of telefoon geruime tijd blijven staan, wordt de politie 
gealarmeerd.

Donderdag 24 november
Het Financieel Dagblad komt met een artikel over de 
historische boerderij Zeelandia. Deze boerderij werd ja-
renlang bewoond door de familie Biesheuvel. De huidige 
bewoner, de familie Wempe, wil het pand verkopen.
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Eenmaal in de zoveel dagen stopt er in Spaarndam 
een bus, een soort SRV-bus, maar dan met Syrisch 
voedsel. Ingrediënten om Syrische gerechten klaar te 
maken. Het busje rijdt kris-kras door het land. Het is 
daardoor ook een gelegenheid om landgenoten te ont-
moeten. Spaarndam huisvest inmiddels vijf Syrische 
families en twee alleenstaande personen uit Eritrea.

Ik praat met een van hen: Ahmad Oudeh, een Palestijns-
Syrische vluchteling, wonend in Damascus, getrouwd 
met Esraa Rashed: beiden ouders van Fares, een zoon 
van 5 jaar en Layan, hun dochter van 3 maanden, hier 
in Spaarndam geboren. Fares gaat naar de Adalbertus-
school. Het beroep van Ahmad is assistent civiel ingeni-
eur. Dat werk doet hij hier niet, maar naast het leren 
van de taal (2 dagdelen per week), het deelnemen aan 
een schrijf- en praatgroepje in de bibliotheek, komt er 
ook één keer per week een taalcoach bij hem thuis om 
Nederlands te leren. 

Nieuwe bewoners in Spaarndam

Daarnaast is hij in Santpoort werkzaam als vrijwilliger 
bij Natuurmonumenten. Daar verricht Ahmad onder-
houdswerkzaamheden, zoals het snoeien van bomen. En 
op zaterdag loopt hij stage in een restaurant om ervaring 
op te doen. Al met al is Ahmad druk met het integreren 
in de Nederlandse samenleving. Sinds september 2014 
is hij met zijn gezin in Nederland, eerst in een AZC en 
sinds begin juli 2015 hier in Spaarndam en hij spreekt al 
en aardig woordje Nederlands. 

Op mijn vraag wat hem aantrekt in onze samenleving, 
reageert hij heel positief: Nederlanders zijn vriendelijke 
mensen en ook het Nederlandse klimaat staat hem best 
aan. Van de zomer was er een leuk feestje in speeltuin 
Nieuw Leven, waar de Syrische en Eritrese vluchtelingen 
samen met dorpsgenoten kennis met elkaar konden ma-
ken. Een geslaagd feestje, zeker voor herhaling vatbaar!
Wat wel tegenvalt, is de administratieve rompslomp. 
Voor Nederlanders is het invullen van formulieren al een 
heel karwei, maar voor niet-Nederlanders is het bijna 
ondoenlijk om al die formulieren in te vullen. En daar 
weten Jan van der Donk, coördinator vanuit Vluchte-
lingenwerk Nederland en twee collega’s alles van. Voor 
alles en nog wat moet er wel weer een formulier worden 
ingevuld. Het is veel werk, maar de vluchtelingen zijn 
er mee geholpen. Daarnaast zijn Jan van der Donk en 
zijn collega’s druk met de maatschappelijke begeleiding, 
het wegwijs maken in de buurt en de begeleiding naar 
(vrijwilligers)werk. Het is een intensieve maar ook mooie 
taak. De leuke contacten met deze vluchtelingen, die 
hard werken om hier in Nederland, hier in Spaarndam 
weer een nieuw leven op te bouwen, is hun beloning. 
Van hun sterke onderlinge verbondenheid kunnen wij 
ook weer wat leren.

Wineke Toppen

Het jaar 2016 is bijna ten einde en een heerlijk aantal 
concerten heeft reeds plaatsgevonden in de Oude Kerk. 
Rest nog dit jaar: Christmas Angels op 18 december 
samen met het koor Tell Mama We’re late en op 30 de-
cember het Neva Ensemble St. Petersburg.

In het 2e deel van het seizoen 2016-2017 kunt u weer ge-
nieten van schitterende concerten, maar ook van 2 thea-
terdiners en een doubleconcertdiner op respectievelijk 5 
februari, 5 maart en 9 april. 
Voor het bijwonen van deze concerten dient u te re-
serveren, want er is plaats voor maximaal 50 personen. 
Toegang: € 20,-

Oude Kerk Concerten 2017

Tevens wijzen wij u op de Cultureel en Culinair arran-
gementen. Bij een 2-tal concerten, te weten 26 maart 
en 28 mei kunt u na afloop genieten van een seizoens-
gebonden 3-gangenmenu in Restaurant de Kolk. Dit 
arrangement kost € 35,-. Ook voor het gebruik maken 
van dit arrangement moet u reserveren.

Voor meer info over de concerten en het reserveren ver-
wijzen wij u naar : www.vriendenoudekerk.nl 
Wees er snel bij, want: vol vol!
Wij zien u graag bij één van onze concerten!

Met muzikale groet, namens de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk., Peter Duval Slothouwer

Ons Dorp

Mevrouw De Kater is al geruime tijd BUUV. BUUV 
is de buurtmarktplaats voor en door Haarlemmers en 
Spaarndammers waar vraag en aanbod op het gebied 
van diensten bij elkaar komen. Mensen mogen iets 
vragen en/of iets aanbieden, kosteloos, vrijblijvend en 
zonder verdere verplichtingen.

Zo heeft een van de BUUV’en haar een keer geholpen 
met een omgevallen schutting. De sociaal makelaar, die 
mevrouw De Kater hiervoor aan de telefoon had, hoorde 
een licht Engels accent. Mevrouw De Kater vertelde, dat 
ze een groot deel van haar leven in Engeland en Spanje 
had gewoond en beide talen (Engels en Spaans) goed 
beheerst.

Van het een kwam het ander: BUUV heeft haar ge-
vraagd of zij het leuk zou vinden mensen bij het Engels 
en Spaans te ondersteunen. Zij is hier enthousiast op 
ingegaan. En nu ontvangt zij BUUV’en aan huis voor 
Engelse en Spaanse les. Mevrouw de Kater vindt BUUV 
een prachtig initiatief, maar vindt het jammer, dat het, in 
tegenstelling tot Haarlem, in Spaarndam nog te weinig 
bekend is.
 
In het Dorpshuis staat een prikbord, waar bezoekers de 
berichten van de laatste week kunnen lezen, als ze zelf 
geen internet hebben. Mevrouw De Kater vertelt dat ze 
haar buren wijst op de mogelijkheden van BUUV en 
hoopt, dat mensen er meer gebruik van gaan maken.

Naast haar enthousiasme voor BUUV geeft mevrouw De 
Kater nog wat geheimen over haar leven prijs:
Zij is in Amsterdam geboren en komt uit een groot 
gezin. Het was geen fijn gezinsleven.
Door omstandigheden heeft zij maar 18 maanden op 
school gezeten. Eigenlijk was de wereld haar school, 
want op haar 18e is zij als au pair naar Londen gegaan. 
Ze heeft daar 30 jaar gewoond; twee dochters gekregen, 
die ze alleen heeft opgevoed. In Londen werkte ze o.a. 
als danseres. Toen ze 40 was, is ze met haar dochters naar 

Een bijzondere Spaarndammer; een bijzondere BUUV

Spanje vertrokken. Hier werkte ze als bouwvakker en 
heeft huizen gebouwd voor mensen met een dikke por-
temonnee. Met haar verdiensten kon ze een groot huis 
kopen, die ze dan weer verhuurde als B&B. Deze Bed en 
Breakfast heeft ze gerund totdat ze eind 70 was. Toen zij 
het fysiek niet meer kon, besloot ze terug naar Neder-
land te gaan. En zo is ze in Spaarndam terecht gekomen. 
Eigenlijk is dit bijzondere leven van mevrouw De Kater 
de moeite waard om een biografie over te schrijven; zij 
zelf zou dit heel fijn vinden.
Als iemand hiervoor interesse heeft, dan kunt u haar bel-
len: 023-5389995.

Bent u geïnteresseerd in BUUV: heeft u een vraag of een 
aanbod; wilt u via BUUV andere mensen ontmoeten, 
kijk dan op onze website; www.haarlem.buuv.nu of bel 
ons op 023-5517845.

Telefoon: 023-551 7845
Website: www.haarlem.buuv.nu

Ons Dorp



1918

Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
85 1-9-2016 18:23 Amsterdam Brand woning
86 4-9-2016 18:17 Amsterdam Brandmelding OMS
87 5-9-2016 21:01 Amsterdam Brandmelding OMS
88 6-9-2016 21:31 Velserbroek Buitenbrand
89 7-9-2016 22:54 Amsterdam Brandmelding OMS
90 10-9-2016 13:42 Haarlemmerliede Ongeval wegvervoer letsel
91 12-9-2016 02:02 Amsterdam Brandmelding OMS
92 12-9-2016 18:15 Amsterdam Brandmelding OMS
93 13-9-2016 22:03 Spaarndam Buitenbrand
94 16-9-2016 00:24 Amsterdam Brandmelding OMS
95 17-9-2016 22:10 Haarlem Buitenbrand
96 20-9-2016 05:43 Amsterdam Brandmelding OMS
97 21-9-2016 03:55 Amsterdam Brandmelding OMS
98 25-9-2016 09:07 Amsterdam Brandmelding OMS
99 27-9-2016 20:43 Velserbroek Brand woning
100 5-10-2016 05:36 Spaarndam Brand wegvervoer (vrachtwagen)
101 6-10-2016 20:27 Spaarndam Brandgerucht
102 7-10-2016 17:59 Spaarndam Dier te water
103 8-10-2016 08:52 Spaarndam Dier te water (paard)
104 11-10-2016 19:00 Spaarndam Dier te water (koe)
105 15-10-2016 17:06 Spaarndam Dier te water (paard)
106 16-10-2016 16:59 Haarlemmerliede Reanimatie (AED inzet)
107 20-10-2016 18:33 Spaarndam Brandgerucht
108 21-10-2016 22:55 Santpoort-Noord Ongeval wegvervoer letsel
109 28-10-2016 21:41 Spaarndam Reanimatie (AED inzet)
110 6-11-2016 03:10 Velsen-Zuid Persoon te water
111 6-10-2016 07:51 Velsen-Zuid Ongeval wegvervoer letsel
112 19-11-2016 06:15 Spaarndam Brand wegvervoer
113 19-11-2016 16:50 Spaarndam-West Wateroverlast
114 20-11-2016 03:59 Haarlem Buitenbrand
115 20-11-2016 12:35 Spaarndam Stormschade
116 20-11-2016 13:00 Haarlem Stormschade
117 20-11-2016 13:44 Santpoort-Noord Stormschade
118 20-11-2016 15:07 Santpoort-Zuid Stormschade
119 20-11-2016 15:13 Driehuis Stormschade
120 20-11-2016 15:27 Velsen-Zuid Stormschade
121 20-11-2016 15:41 Santpoort-Noord Stormschade
122 26-11-2016 04:00 Haarlem Brand wegvervoer (personenauto)

Brandweer Spaarndam
Het werk in de periode 1 september t/m 30 november

Bijzondere uitrukken

Stormachtige zondag (20-11)
Voor het Spaarndamse korps begon een stormachtige 
zondag bij Rijnland, (SpaarneBuiten). Daar was een 
bouwsteiger van een gevel losgekomen en omgevallen 
over twee auto’s. Om verdere schade te voorkomen, is de 
steiger gedemonteerd.
De tweede melding betrof een omgewaaide boom, die 
over de weg zou liggen op de kruising van de Vergier-
deweg/Slaperdijkweg. Ter plaatse werd de boom aan de 
kant gelegd, zodat het verkeer ongestoord zijn weg kon 
vervolgen.
Om kwart voor twee werden wij in Santpoort-Noord ter 
assistentie gevraagd. Bij de aanleg van een verkeerstun-
nel dreigden de overkoepelende tenten los te waaien. 
Dat deze werkzaamheden direct naast een spoorlijn 

plaatsvonden, maakte de situatie nog interessanter. 
Uiteindelijk heeft de brandweer in samenwerking met de 
aannemer de tentnokken vanuit de tunnelbak vastgezet 
aan pallets met zware lading. Hierdoor kon het dak niet 
meer omhoog waaien en was het risico weggenomen.
Vervolgens mocht men naar de Ruïne van Brederode, 
waar een boom over de weg zou liggen. Daar bleek de 
betreffende boom al geveld te zijn, waardoor er voor de 
brandweer geen eer meer aan te behalen viel.
De Wolff en Dekenlaan (Driehuis), Rijksweg (Velsen-
Zuid) en Bickerlaan (Santpoort-Noord) waren de 
volgende adressen. Op deze locaties zouden bomen en 
takken op scherp staan, maar er werd nergens een ge-
vaarlijke situatie aangetroffen.
Rond kwart over 4 ’s middags was de brandweer weer 
terug op de kazerne in Spaarndam en konden de vrijwil-
ligers van een verdere rustige zondag genieten.

Ons Dorp

Wij zoeken nog steeds nieuwe collega’s!
Naar aanleiding van onze wervingsactie lopen 2 enthou-
siaste dorpsgenoten nu mee op onze oefenavonden. Als 
alles goed gaat, zullen zij begin 2017 de Spaarndamse 
brandweer gaan versterken. Wij zijn erg blij dat twee 
dorpsgenoten zich aangemeld hebben, maar wij kunnen 
nog steeds extra nieuwe mensen gebruiken. Indien jij 
geïnteresseerd bent, kunt je contact opnemen met Maar-
ten Derkzen van Angeren, telefoon 06 – 319 44 124, of 
e-mail 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?
Wilt 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

Per 1 januari 2017 zal Marco Brouwer als partner toetre-
den tot het administratiekantoor Veldt Administratieve 
Dienstverlening. Al meer dan 17 jaar is het kantoor van 
Gerard Veldt (oprichter) gevestigd in Castricum. Vanaf 
1 januari 2017 zullen zijn zoon Hans Veldt en Marco 
Brouwer het stokje overnemen; Gerard Veldt blijft be-
trokken als adviseur.

“Ik heb altijd al de drive gehad om voor mezelf te 
beginnen. In ons vakgebied is dat zonder een reeds 
bestaande klantenportefeuille erg moeilijk. Dat ik nu in 
een ‘gespreid bedje’ kan stappen is voor mij dan ook de 
ideale kans. Ik ken Hans van mijn huidige werkgever en 
zowel privé als zakelijk hebben wij een goede klik. Ik heb 
ontzettend veel zin om samen met Hans aan de slag te 
gaan”, aldus Marco Brouwer.
Veldt Administratieve Dienstverlening heeft een zeer uit-
eenlopende klantenkring: zowel qua omvang als activitei-
ten. De twee jonge ondernemers hebben op financieel en 
fiscaal gebied veel ervaring opgedaan bij diverse accoun-
tants/ administratiekantoren. Het kantoor werkt voor 

Marco Brouwer start als ondernemer en heeft er zin in!

zowel kleine als middelgrote ondernemingen maar ook 
particulieren en ZZP’ers behoren tot de klantenkring. 
Veldt Administratieve Dienstverlening werkt nu veel in 
Castricum en omgeving en staat bekend om klantvrien-
delijkheid, korte lijnen, snelle en vooral betrouwbare en 
zorgvuldige dienstverlening.
Marco hoopt de klantenkring van Veldt Administratieve 
Dienstverlening uit te breiden door zijn netwerk in 
Spaarndam en omgeving te gebruiken en zo klanten uit 
deze regio aan te trekken. 

Bedrijvennieuws
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Muziekmiddag in de Groenmarktkerk
Op zondag 28 augustus 2016 hebben 21 gasten en drie 
begeleiders kunnen genieten van een gezellige muziek-
middag in de Groenmarktkerk in Haarlem. En wat was 
het leuk! Dankzij vier bereidwillige chauffeurs en enkele 
privé auto’s waren alle gasten mooi op tijd in de Groen-
marktkerk en konden zij een mooi plaatsje bemachtigen. 

Er was van 13.00 tot 14..00 uur een voorprogramma 
met een Brassband met koperen blaasinstrumenten: heel 
sfeervol en steeds met een goede uitleg vooraf wat zij 
ten gehore gingen brengen. Dus de sfeer zat er al goed 
in toen Willeke d’Estell ten tonele verscheen. Wat kon 
zij de mensen goed aan het meezingen krijgen, het was 
heerlijke, veelal herkenbare muziek en toen was daar 
Ronnie Tober. Het was heel warm in de kerk, maar hij 
ging er helemaal voor. Er was nog speciale aandacht van 
Ronnie en Willeke voor een van onze gasten, waar zij erg 
van genoot. En er werd ook nog een polonaise ingezet. 
Voor de inwendige mens werd ook goed gezorgd. Ge-
noeg drinken (extra 2 keer water vanwege de warmte), 
koffie en thee met wat lekkers, zoute koekjes, worst en 
kaas in overvloed. Echt fantastisch geregeld. Hulde aan 
de organisatoren: De Zonnebloem afdeling Schalkwijk. 

High Tea 2016
Een jaarlijks terugkerend feest: de High Tea, ook ditmaal 
weer bij een van onze bestuursleden.
Op 31 augustus kwamen we als commissie bij elkaar 
om te bespreken met welke lekkernijen wij onze gasten 
zouden gaan verrassen bij de Tea op vrijdag 9 september 
2016. De voorpret was al erg leuk. De taken verdeeld: 
zoet, hartig, tafelkleden, etagères etc. 
De gasten waren uitgenodigd, de chauffeurs stonden 
klaar (zijn we altijd heel blij mee!), nu nog duimen 
voor mooi weer. De High Tea werd voor de vierde keer 
georganiseerd, maar de stoelen bleven tot nu toe binnen, 
weliswaar ook gezellig hoor!
Dit keer waren de voorspellingen te mooi om waar te 
zijn en ja hoor, toen wij met onze baksels arriveerden 
in Santpoort stond de zon al volop te stralen aan een 
strakblauwe hemel. De tafels waren al klaargezet in de 

De Zonnebloem

prachtige tuin van Ans en Leo. We hadden genoeg tijd 
en spullen om de tafels heel sfeervol aan te kleden, met 
o.a. mooie oude kop en schotels en luxe tafelversiering. 
Toen de gasten om 13.30 uur arriveerden, konden zij 
plaatsnemen in de zon, schaduw of onder een boom. 
Ze hebben genoten van de gesprekken met elkaar en 
van de heerlijkheden zoals: hartige sandwiches, heerlijke 
quiches, komkommerhartjes, pompoen- en abrikozen-
taartjes, worteltjescake, dadel-kokosballetjes, appelcake-
jes en natuurlijk ‘scones’ met zelfgemaakte vullingen. 
En... een verrassing mee naar huis. Het was echt een 
feestje. Volgend jaar weer met andere gasten. 

Vrijwilligersuitje 
(verslag aangeleverd door een van onze vrijwilligsters)
29 oktober 2016: Verrassingsdag voor de vrijwilligers van 
de Zonnebloem afd. Spaarndam. 
Even voor tienen verzamelen bij het Dorpshuis. Er stond 
een oude grijze NZH bus klaar, we reden een rondje en 
stopten bij het NZH Vervoer Museum. Daar werden wij 
ontvangen door vrijwilligers met koffie en appelgebak. 
Vervolgens werden wij in 2 groepjes verdeeld en kregen 
we uitleg over de bussen en trams, die vroeger reden. 
En ze lieten zien hoe de oude bussen en trams worden 
opgeknapt. De vrijwilligers van het museum vertelden 
maar wat graag over bussen, trams en zo veel meer. Maar 
ja: de tijd hè! We reden terug naar Spaarndam, waar ons 
een heerlijke lunch stond te wachten bij De Toerist. Ans 
Captein en Nelleke Corver, wat fijn dat jullie dit voor 
ons vrijwilligers geregeld hebben. Iedereen ging met een 
tevreden gezicht huiswaarts. “Dank jullie wel”. 

Coby Bruin

De komende tijd gaan we met onze gasten winkelen 
in Schalkwijk en uit eten bij Resto Van Harte. Ook de 
feestdagen staan voor de deur met de nodige verrassin-
gen, maar daarover later meer...

Wij wensen u alvast heel gezellige feestdagen. 
Joke van Bakel (voorzitter)

Verenigingsnieuws

In het Dorpscentrum biljarten 3 verenigingen al 
enige jaren op 2 prima tafels. Onlangs werd tussen 
deze verenigingen een onderling toernooi gehouden, 
waarbij de 
sterke spelers een handicap aangemeten kregen. Dit 
had tot resultaat dat de uiteindelijke winnaar uit de 
club kwam waarbij het moyenne wat lager ligt.
Zo wordt het fabeltje gelogenstraft dat een sterkere 
speler altijd wint van een speler met een lager moy-
enne. Simpelweg omdat ook in deze sport met een 
handicap wordt gespeeld.

Op de maandagavond speelt Biljartvereniging De Tele-
scoop. Hier speelt men met een gemiddelde van 0,8 tot 
circa 2,5 punt per beurt. 

Bij de Biljartvereniging Spaarndam speelt men op dins-
dag het libre-spel (met één bal de twee andere proberen 
te raken). Voorts is men behendig in het bandstoten 
(vóór het punt tot stand komt moet de speelbal een 
band geraakt hebben). Ook speelt men het fameuze 
driebanden. Deze laatste is de moeilijkste spelsoort in 
het biljarten. Voordat het punt (de carambole) gemaakt 
wordt, moet de speelbal drie banden hebben ‘aangedaan’. 
Ook hier spelen de leden met een gemiddelde tussen de 
0,8 en 2,5 punt. 

De meeste biljarters van K.S.A. beoefenen voorname-
lijk het Kaderspel en ze mogen slechts 10 beurten doen 
over het behalen van hun te maken punten (variërend 
van 120 tot 160). Zij hebben als clubavond de woens-
dagavond. Thuiswedstrijden vinden voornamelijk plaats 
op donderdagavond. Zij zijn ooit begonnen met het 
libre-spel. Als de vaardigheid echter zo groot wordt dat 
de ballen in een (denkbeeldig) driehoekje aan de band 
liggen, kan de speler de gehele biljarttafel al scorend in 
de rondte gaan, terwijl de tegenstander zitvlees op de 
stoel oploopt. Hiervoor is het kaderspel bedacht, waarbij 
een handicap is ingebouwd.

Biljarten in Spaarndam

Dit betekent dat er in de ‘lagere kaderklassen’ 38/2 
wordt gespeeld met het biljartlaken verdeeld in 9 vakken. 
(38 staat voor het aantal centimeters dat het vak breed 
is, 2 voor het aantal punten dat maximaal gemaakt mag 
worden in een vak).
Voor aanvang van de wedstrijd worden, met behulp 
van een wit potlood en een ‘kadervakken-matrijs’, deze 
9 vakken opgetekend. Dit houdt in dat de speler maxi-
maal 2 punten mag scoren in één vak. Daarna moet er 
één bal (niet de speelbal) het vak verlaten. (Hij mag er 
wél weer in terugkeren).
Als hij daar niet in slaagt, is zijn beurt voorbij en is de 
tegenstander weer aan de beurt.

U zult het niet geloven, maar in het Dorpscentrum 
speelt een Nederlandse topper, Freek Ottenhof, mee in 
het kaderteam van Kitseroo Speelautomaten. Hij speelt 
het Neo-kader, dat wil zeggen dat Freek op 4 vakken 
speelt. Ook hij mag slechts 2 punten in een vak scoren, 
waarna één bal het vak dient te verlaten. Hierbij is grote 
vaardigheid en ervaring in de biljartsport vereist.
Als u eens toeschouwer zou willen zijn van dit topspekta-
kel op biljartgebied, dan kan dit in het Dorpscentrum.
Op donderdag 12 januari speelt het Kaderteam een 
thuiswedstrijd.

Voorts is er sinds het begin van het seizoen in september 
een libre-team opgezet. Deze spelen dus het simpelere 
libre-spel. Indien u daar eens naar wil kijken: zij spelen 
op 5 januari een thuiswedstrijd. De wedstrijden vangen 
rond 19.30 uur aan, de toegang is gratis, er is genoeg 
ruimte en er zijn consumpties verkrijgbaar. 
Overigens kunnen de biljartverenigingen KSA en BC 
Spaarndam nog leden plaatsen. De speelavonden zijn 
op respectievelijk woensdag en dinsdag: (BC Spaarn-
dam, aanmelden bij Peter Wenning). Bent u al een wat 
verder gevorderde libre-speler (vanaf een gemiddelde van 
3 punten per beurt), dan kunt u bij BV KSA terecht; 
aanmelden bij Joep Duits. 

De email-adressen zijn voor BC Spaarndam: 
PeterW@biljartclubspaarndam.nl en voor KSA:
joep.duits@gmail.com

Voorts heeft BC Spaarndam een zéér fraaie website, zéker 
het bezoeken waard: www.biljartclubspaarndam.nl

Voor vragen over Biljartvereniging de Telescoop, kunt u 
zich wenden tot de secretaris Cees Holla, Westhoff 55 
2064 WC te Spaarndam Mobiel: 06-30895856. Deze 
vereniging heeft momenteel een ledenstop.
Tot ziens in het Dorpshuis !!

Verenigingsnieuws



2322

Ons Dorp

Tijdens de feestdagen geldt in de gemeente Haarlem 
een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval.
Gft-afval 
In de laatste week van 2016 (week 52) wordt geen gft-
afval opgehaald. 
Papier, kunststof en textiel
Alle ondergrondse papier- en kunststofcontainers in 
Haarlem zijn vanaf 29 december tot 2 januari afgesloten, 
om brandschade door vuurwerk te voorkomen. 
Textielcontainers zijn vanaf 29 december tot 2 januari 
afgesloten.

Afvalinzameling 2016 tijdens feestdagen

Ondergrondse restafvalcontainer
Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse 
restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode 
gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden 
tijdens de feestdagen geleegd.

Milieuplein en grofvuil
Op maandag 26 december is het milieuplein aan de Ir. 
Lelyweg 51 gesloten. Vanaf 26 t/m 30 december wordt 
geen grofvuil opgehaald.
Kijk voor meer informatie op www.mijnafvalwijzer.nl

Evenals in 2016 organiseert KC de Kolk in januari en 
februari 2017 een aantal workshops voor mensen die 
zelf creatief aan de slag willen en kennis willen maken 
met diverse technieken onder de bezielende leiding 
van een ervaren docent.

Modelboetseren
22 januari van 10.00 tot 16.00 uur
Wie eenmaal zelf ervaring heeft opgedaan met het 
werken naar model zal daarna voorgoed een andere kijk 
hebben op de kunstgeschiedenis! Daarom werken we de 
eerste helft van de workshop met een naaktmodel. In de 
middag wordt aandacht besteed aan details als ogen en 
monden en kan worden gewerkt aan vrije composities in 
klei.
Docent is Ike van Cleef, beeldhouwer en docent www.
ikevancleeff.nl

Ouder/kind workshop
29 januari van 13.00 - 16.30 uur
Een één-op-één workshop waarin kind en ouder/ver-
zorger/opa/oma met elkaar aan de slag gaan. Thema is: 
familiewapen. Met elkaar overleggen we wat een familie-
wapen betekent, hoe het er uit kan zien. Samen bespreek 
je wat specifiek is aan het gezin. De hobby’s, huisdieren, 
aantal gezinsleden, beroepen, de naam etc. Daarmee ga 
je aan de slag: samen tekenen, samen schilderen op doek. 
Het leuke aan deze workshop is dat de kinderen de baas 
zijn. 
Minimum leeftijd om deel te nemen is 7 jaar. Kosten per 
duo ouder/kind €35, maximaal 8 duo’s.
Docent is Marianne Wagemaker, beeldend kunstenaar en 
kunstdocent : www.kunstlessen.nl.

Ruimtelijk vilten
5 februari van 10.00 tot 16.00 uur
Vilten is een oeroude manier om van losse wol met 
water, zeep en wrijving een vilten stof te maken. Je kunt 

Winterworkshops in Kunstcentrum de Kolk

er gemakkelijk kleurige lappen mee maken of ruimtelijke 
vormen. Stapsgewijs leer je in deze workshop de ge-
kleurde wol zo op te bouwen dat er (ruimtelijke) vormen 
ontstaan zonder dat er naald en draad aan te pas komen. 
Geschikt voor iedereen die de verbinding zoekt tussen 
hoofd en handen. Viltervaring is niet nodig, maar is 
altijd welkom.
Docent is Brigit Daamen, zij ontwerpt en maakt siera-
den en sjaals van vilt. www.brigitdaamen.nl

Etsen
12 februari van 10.00 tot 16.00 uur
In deze workshop maken we kennis met de basistech-
niek van het etsen: het aanbrengen van de tekening op 
de plaat, het etsproces en het afslaan van de plaat om 
tot een mooie afdruk te komen. Bij elke tussenstap 
bespreken we de mogelijkheden waarbij het experiment 
niet geschuwd wordt. Tijdens de workshop besteden we 
aandacht aan de geschiedenis van het etsen en aan de be-
schouwing van elkaars werk. Het is beslist géén vereiste 
dat je goed kunt tekenen. Door de mogelijkheden die 
het etsen biedt, ontstaat er op de zinkplaat al snel een 
persoonlijk en vaak een zeer verrassend resultaat!
Docent is Cees Smit; hij maakt etsen, materiaaldrukken 
en tekeningen. www.ceessmitblog.com

Beeldhouwen in speksteen
18 februari van 10.00 tot 16.00 uur
Speksteen is een materiaal met oneindig veel mogelijkhe-
den door de vele kleurschakeringen en het gemak waar-
mee het te bewerken is. Het is een zachte en toch sterke 
steen, die door de bewerking een heel eigen uitstraling 
kan krijgen: gepolijst of ruw, glanzend of mat. In één dag 
kan door vijlen, gutsen, zagen, schuren en polijsten een 
echt beeldhouwwerkstuk worden gemaakt. Ervaring is 
niet nodig.
Docent is Johanna van Steen; zij maakt beelden in steen 
www.steen-voor-steen.nl

Advertentie
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Wij danken u allen
voor de giften aan CliniClowns,

de woorden van troost,

een regen van kaarten
en een aula vol mensen.

Mensen die hun deelneming betuigen,
na het plotse overlijden van Arie van der Sluijs

“een bijzondere man”

Veel liefs van Rosé, Tirzah, Mark,
Paula en de kleinkinderen

Dankbetuigingen

Wist u dat: 
•	 1 op de 3 mannen en 1 op de 3 vrouwen kanker 

krijgt?
•	 KWF ongeveer 50% van ALLE kankeronderzoekspro-

jecten financiert? 
•	 Het daardoor steeds beter bekend is, hoe kanker ont-

staat en dus ook eerder opgespoord kan worden? 
•	 De behandelingen effectiever zijn met doelgerichte 

medicijnen?
•	 Daardoor de kwaliteit van leven voor patiënten verbe-

tert en dat meer mensen de ziekte kanker overleven? 

In de eerste week van september is er in de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude weer gecollecteerd 
voor het KWF kankerbestrijding. Onze collectanten 
hebben het mooie bedrag opgehaald van 4327,99 euro, 
waarvoor wij u, namens het KWF, hartelijk willen be-
danken.
Wilt u ons volgend jaar helpen met de collecte?
Meldt u dan bij ons aan via senjb@live.nl

Paula Doeven en José Bank

Opbrengst collecte KWF

Geacht bestuur Stichting Dorpsfeest Spaarndam, 
‘De Boer Op’. 

Beste Arie in ’t Veld en de vele medewerkers, bestuurs-
leden en vrijwilligers. Jullie allen zorgden weer voor een 
onvergetelijk Dorpsfeest. Er was voor ieder wat wils: 
peuters, kinderen, jongelui, senioren en noem maar op. 
Niet te vergeten de polderloop en de kermis. Het weer 
deed ook goed mee. Jullie als bestuur kunnen terugzien 
op een geslaagd Dorpsfeest 2016. Via dit korte briefje 
wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken en heel in 
het bijzonder de vrijwilligers bij het plassen en de jassen. 
Het heeft weer een mooi bedrag opgebracht. We zijn 
hierdoor weer in staat om onze voedingsprogramma’s 
voort te zetten voor de kinderen die dit heel hard nodig 
hebben. 
Nogmaals mijn oprechte dank. 

Thea Lemmers, 
Stichting De Regenboog Jakarta, Indonesië 

Aansluitend op het stukje van Zr. Thea bedanken ook 
wij, de vrijwilligers van het garderobe- en toilettenbe-
heer, het bestuur van SDS hartelijk voor de fijne sa-
menwerking en het vertrouwen. Fijn dat we alle me-
dewerking krijgen om ‘onze hoek’ praktisch en gezellig 
in te richten. Voor menigeen was het even wennen dat 
de dames nu links- en de heren rechtsaf moesten slaan. 
Maar, ook al zou je het niet verwachten misschien, hoe 
meer de avond vorderde, hoe beter het ging! 
Als we, om nog even in het thema te blijven, echte 
boeren waren, zouden we klagen over het té mooie weer. 
Mooi weer scheelt immers opbrengst van de jassen. 
Doen we dus niet, het was heerlijk dat het zulk prachtig 
weer was en wie weet is het volgend jaar weer een paar 
graden lager en scheelt dat nét die jas! 
Dit jaar is er € 2.536,80 overgemaakt naar Stichting 
Sinar Pelangi. 
Volgend jaar passen we weer graag op de jassen/tassen/
vesten/sjaals en alles wat ons wordt toevertrouwd. Ook 
zorgen we dan weer voor een schoon toilet. 
Tot dan! 

Lieve groet, 
Kees van Bodegom en Els Lamboo

Warm was uw grootte aanwezigheid tijdens de condole-
ance en crematie.
De lieve woorden, bloemen en vele kaarten hebben ons 
heel goed gedaan.
Nu we zonder Vader Gerrit verder moeten gaan worden 
de herinneringen nog waardevoller.
 
Heel veel dank. 
Elly van Geldorp-Vriezekoop, 
Marcel-Sarah,Dylan-Quinty, Paul-Louise.

Het Spaarndamfonds is opgericht op 6 december 1993 
en bestaat al 23 jaar.
Zie de website www.spaarndamfonds.nl voor meer in-
formatie. Zo kunt u zien waar het Spaarndamfonds een 
bijdrage aan heeft geleverd en wat u moet weten om een 
bijdrage aan te vragen.

Piet Alsema, secretaris

Stichting Spaarndamfonds
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