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50 jaar: Dorpsorgaan

Hier is ie dan: een dubbeldik nummer van het Dorpsor-
gaan, dat amper door de brievenbus past.
Reden: het Dorpsorgaan bestaat dit jaar 50 jaar!
En dus: een speciaal nummer met als thema: Vroeger 
was alles beter! Aan u om in dit nummer te lezen of alles 
vroeger inderdaad beter, fijner, mooier en gezonder was.

We kijken, samen met u, terug in de tijd met o.a. bur-
gemeester Heiliegers, Peter Balm, Rob Spierenburg en 
de Historische Werkgroep; we lezen ook wat Spaarndam 
bespaard is gebleven. Daarnaast een heel bijzondere gete-
kende bijdrage van Co Loerakker, over Spaarndam, maar 
dan vooral met een blik op de toekomst ‘Spaarndam 
2017-2067’. Ook de omslag van dit feestelijke nummer 
heeft hij dit keer voor zijn rekening genomen. 
Dan natuurlijk een interview met de nestor van het 
Dorpsorgaan: Willem van Warmerdam. Zonder hem 
hadden we dit heugelijke feit nooit kunnen vieren. U 
leest over ‘’t Slikkie’ (een alternatief dorpsorgaan!) van 
zijn ome Chris. Deze ‘Slikkies’ staan nu zelfs op internet, 
dank zij neef Willem. Een andere belangrijke Spaarn-
damse naam: Balm. Wie kent die niet? Lees erover!

Maar naast al deze nostalgische verhalen treft u ook de 
vertrouwde rubrieken, zoals de kroniek.
Al met al: geniet van dit speciale nummer en besef: we 
wonen in een heel speciaal dorp!

Een woord van dank aan allen, die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd; zeker ook aan de bezorgers, die dit 
extra dikke nummer bij u bezorgd hebben!
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De lente laat nog op zich wachten, hoewel ze af en toe 
een tipje van haar sluier oplicht: de sneeuwklokjes, die 
alweer bijna uitgebloeid zijn, evenals de winterakonietjes. 
De narcissen en blauwe druifjes laten zich nu zien. De 
zon geeft al meer warmte. De lente als nieuw begin.

De winter levert soms ook mooie dingen op. Zo is de 
Kleine Haarlemmersluis feestelijk geopend. Hij ziet er 
weer prachtig uit. Nou ja, bijna prachtig: het hekwerk 
wordt nog afgeschilderd als het beter weer is. Maar dan 
is het ook een plaatje!

Wat betreft de verslagen van de werkgroepen houden we 
het deze keer kort. Want donderdag 6 april is er weer 
een Openbare Dorpsraadvergadering in het Dorps-
centrum. Dan hoort u uitgebreid wat iedere werkgroep 
gedaan heeft en van plan is te gaan doen.

Kort iets uit iedere werkgroep:
De werkgroep Herindeling heeft zich bezig gehou-
den met het maken van de zienswijze op het herinde-
lingsontwerp van de gemeenten Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Dankzij de bijdrage 
van ieder lid van de werkgroep is er een duidelijk stuk 

ontstaan. U vindt het op de website van de Dorpsraad 
onder het kopje: ‘Ruime meerderheid van ingediende 
zienswijzen ….’. 16 Januari is er, mede geïnitieerd door 
de Dorpsraad, nog een extra bijeenkomst geweest in het 
Dorpscentrum over het Herindelingsontwerp om de 
bewoners van de gemeente te informeren. In groepjes 
zijn vragen besproken en zorgen op tafel gelegd, zoals de 
verkeersproblematiek die nu onder twee gemeenten valt, 
evenementen in de Groene Buffer, mogelijke ongelijk-
heid voor bewoners op gebied van sociale voorzieningen. 
De werkgroep beraadt zich over volgende stappen.

Op gebied van Verkeer stellen we vast dat de IJdijk zijn 
afronding nadert. Samen met de werkgroep Ruimte-
lijke Ordening is een voorlichtingsbijeenkomst bijge-
woond over plannen voor Wheelplanet. Het is tot nu 
niet duidelijk hoe de gemeente hier in staat. We houden 
u op de hoogte. Een ander nieuw plan is het Polderman-
terrein ofwel de nieuwe Albert Heijn waar velen naar 
uitkijken. Hier buigen we ons ook over op een positieve 
manier. En tot slot blijft Spaarne Buiten een onderwerp 
dat tot regelmatig overleg met de gemeente leidt en 
inmiddels ook tot een rechtszaak. In dit laatste laten we 
door de rechter beoordelen of de gemeente voldoende 
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uitvoering geeft aan de toezeggingen die ze gemaakt 
heeft i.v.m. de verkeersontsluiting van Spaarne Buiten.

De werkgroep Schiphol: In de pers krijgt Schiphol de 
laatste tijd veel aandacht. Hij gaat vaak over de snelle 
groei van het aantal vliegbewegingen en de vraag hoe dat 
verder moet. Elders in dit Dorpsorgaan vindt u een toe-
lichting daarover. Inmiddels is bekend dat de afspraken 
over het aantal nachtvluchten fors overschreden worden. 
Dat is slecht nieuws voor Spaarndam. Meer informatie 
verderop in dit nummer.

De start van de Telefooncirkel is een resultaat van de 
werkgroep Jeugd/jongeren en ouderen. Elders in dit 
nummer leest u meer hierover. 
Over Hartje Spaarndam is geen nieuws te vertellen.

Tot slot: de Dorpsraad heeft van de VVD Statenfractie 
en de VVD Haarlem een pluim gekregen en is in het 
zonnetje gezet voor ‘hun tomeloze inzet en betrokken-
heid bij alle Spaarndammers’. Op 10 februari jl. vond dit 
plaats in het Dorpscentrum. Hierbij werden als beloning 
twee taarten uitgedeeld en direct aangesneden. Bezoekers 
van het Dorpscentrum deelden in de loop van die dag in 
de taartvreugde.

Marry Brokking en Leendert Borstlap

Gaat Schiphol nu wel of niet verder groeien?

De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over Schiphol. 
De capaciteit van 500.000 vliegbewegingen per jaar is nu 
vrijwel bereikt en dat is veel eerder dan bij het afsluiten 
van het Aldersakkoord eind 2014 werd verwacht. Tot 
en met 2020 is die 500.000 het afgesproken maximum. 
Dus is de vraag hoe het de komende jaren tot 2020 
moet. En nog meer: hoe moet het daarna?
Het zal duidelijk zijn dat de luchtvaartpartijen het liefst 
zo snel mogelijk de gemaakte afspraken willen doorbre-
ken zoals het evenzeer duidelijk is dat de bewoners daar 
niets voor voelen.

Dat het maximum zo snel bereikt is, heeft een aantal 
oorzaken. Op de eerste plaats is de luchtvaart harder 
gegroeid dan verwacht. Dat heeft ongetwijfeld te maken 
met de aantrekkende economie. Maar het komt ook 
doordat de in 2014 beschikbare groeicapaciteit (de slots) 
voor een belangrijk deel gegeven zijn aan maatschappijen 
die niet thuishoren bij de hub-functie van Schiphol. 
Schiphol is bedoeld voor de internationale verbindingen. 
Heen- en terugvluchten naar vakantiebestemmingen 
horen daar niet echt bij. Die dienen, zoals afgesproken 
aan de tafel van Alders, uitgeplaatst te worden naar Le-
lystad. Maar die nieuwe luchthaven is niet op tijd klaar 
en ondertussen zijn de slots al op Schiphol afgegeven. 
Met die slots is niet voldoende selectief en zorgvuldig 
omgegaan, zodat de luchtvaartmaatschappijen, met de 
KLM voorop, nu klagen dat de gewenste groeiruimte er 
de komende jaren niet meer is.
 
Het gebrek aan groeiruimte komt overigens ook doordat 
Schiphol zelf voorlopig geen toename van passagiers aan 
kan. De terminals en dergelijke zijn aan hun taks en 
pas rond 2020 verwacht Schiphol voldoende capaciteit 
bijgebouwd te hebben om verder te kunnen groeien. 

Ze hebben dan wat genoemd wordt een tweede areaal 
bijgebouwd.

Na 2020 mag Schiphol alleen groeien als de hinder 
afneemt. Schiphol claimt dat de hinder met 40% is 
afgenomen door vooral stillere vliegtuigen. Volgens de 
afgesproken 50-50 regel zouden de vliegbewegingen 
20% mogen groeien wat leidt tot 600.000 vliegbewe-
gingen. Waarschijnlijk is daarvoor een tweede Kaagbaan 
nodig wat weer een groot aantal nieuwe gehinderden zal 
opleveren.

Wat de werkelijke hinderbeperking echt is geweest, 
wordt nu uitgerekend in het kader van een Milieu Effect 
Rapportage (MER) die nodig is om de Aldersafspraken 
vast te leggen in een wet. De bewonersvertegenwoor-
diging verwacht dat er hooguit 10% hinderbeperking 
is geweest. Dat zou met de 50-50 regel tot een groei 
van 5% ofwel 525.000 vliegbewegingen leiden. Dit 
grote verschil van inzicht tussen Schiphol en de bewo-
ners komt ook doordat Schiphol de gehinderden die in 
nieuwe huizen wonen in de gehinderde gebieden niet 
meetelt.

Het antwoord op de vraag of Schiphol verder gaat 
groeien is dus dat het er nu naar uitziet, dat het tot 2020 
ongeveer gelijk blijft aan nu. Daarna zou volgens de 
afspraken een beperkte groei mogelijk zijn. Het zal nog 
een hele klus zijn om die groei in toom te houden. De 
afspraken zijn er, maar de politieke lobby voor groei is 
zeer groot.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol 

namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam

Op donderdag 6 april is er om 20.00 uur een 
Openbare Dorpsraadvergadering in het Dorps-
centrum. 
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Kroniek

Kroniek, periode 1 december 2016 tot 1 maart 2017

Donderdag 1 december
De commissie raadsvoorbereiding van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude behandelt vandaag 
het herindelingsbesluit vanwege een fusie tussen deze 
gemeente met de gemeente Haarlemmermeer. Dorpsraad 
voorzitter Marry Brokking maakt van de gelegenheid 
gebruik om de commissie toe te spreken.

Vrijdag 2 december
Onder de kop ‘Uit honkvast hout gesneden’ een uit-
gebreid interview met de Spaarndamse voetballer van 
sv Spaarnwoude Joey Hoogeboom. Al van jongs af aan 
speelt de 30-jarige Joey bij Spaarnwoude en hij wil daar 
ook absoluut niet weg.

Woensdag 7 december
Fort Benoorden Spaarndam is het toneel van een ten-
toonstelling met als motto ‘Leven op de stelling’.
Het is een onderdeel van een tentoonstelling op ze-
ven verschillende locaties in forten van de stelling. De 
tentoonstelling in Spaarndam wordt geopend door de 
laatste bewaker van het fort Koos Berkhof.

Donderdag 8 december
In de Commissie Bestuur van de gemeente Haarlem 
wordt gesproken over het herindelingsbesluit van de 
gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude. Het college van de gemeente Haarlem wil 
vasthouden aan een gedeelde fusie waarbij Spaarndam-
Oost een onderdeel van deze gemeente wordt. De 
commissie gaat nog verder want zij wil ook dat het hele 
gebied tot aan de A9 onder Haarlem komt te vallen. Dit 
is afgewezen door de wethouder.

Zaterdag 10 december
Volgens het Haarlems Dagblad scoort de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude hoog in het gemid-
delde autobezit in de regio. Met 1,1 auto per huishou-
den staat deze gemeente daarmee op een gedeelde tweede 
plaats met de Haarlemmermeer. Op de eerste plaats staat 
Bloemendaal met 1,2 auto per huishouden.

Zondag 11 december
Uit een melding van Burgernet blijkt dat een 87-jarige 
vrouw in de omgeving wordt vermist. Gelukkig wordt zij 
een kwartier later in goede gezondheid aangetroffen.

Dinsdag 13 december
Bij de inlaagpolder vindt een explosie plaats. De hulp-
diensten rukken massaal uit. Het blijkt om een explosie 
in een auto van een arrestatieteam te gaan. Bij deze ex-
plosie raken twee personen gewond, van wie één ernstig.

De gemeenteraad van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude vergadert gelijktijdig met de gemeenteraad 
van de Haarlemmermeer in Hoofddorp. Enig onderwerp 
op de agenda is het herindelingsbesluit, dat door beide 
gemeenteraden wordt goedgekeurd. Duidelijk is dat de 
naam van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer wordt. 
Beide gemeenteraden noemen de gemeente Haarlem een 
slecht verliezer door hun pogingen om Spaarndam-Oost 
af te splitsen.

Woensdag 14 december
In de Zoete Inval wordt de traditionele vrijwilligers-
avond gehouden. Mevrouw Mart Sloove, vrijwilligster 
van de Zonnebloem in Zwanenburg wint de prijs net 
voor René van Lieshout (Don Bosco Spaarndam) en 
Cees van Essen (Basketbalvereniging Spaarndam).

Een exploitatieovereenkomst over de ontwikkeling van 
het Poldermanterrein tussen Albert Heijn Spaarndam, de 
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Compier 
wordt getekend in het gemeentehuis in Halfweg. De 
eerste definitieve stap in de richting van een nieuwe en 
grotere supermarkt op dit terrein is gezet.

Kroniek

Donderdag 15 december
Een 58-jarige snorfietser raakt een auto op het moment 
dat deze hem wil passeren. De man blijkt te veel gedron-
ken te hebben. Nadat hij lopend met een net gekochte 
fles wodka probeert te ontkomen, wordt hij toch ingere-
kend in de buurt van Penningsveer.

Vrijdag 16 december
Een 25-jarige Spaarndammer is volgens RTVNH op 
13 november zonder enige aanleiding in elkaar geslagen 
bij het Patronaat in Haarlem. Naast blauwe plekken en 
een scheur in zijn oor is zijn knieschijf hierbij uit de kom 
geraakt.

Zaterdag 17 december
Het kerstbiljarten en het maken van kerststukjes in 
het Dorpscentrum trekt aardig wat belangstelling. Veel 
mensen blijven voor het Eetcafé speciaal met gebraden 
kippenbout of gestoofde kabeljauwfilet.

Zondag 18 december
De kerstmarkt onder de kerstboom op het plein voor het 
Dorpscentrum is helaas een teleurstelling. Slechts één 
stand staat er op het plein. Het Dorpscentrum blijft met 
een groot aantal gehaktballen en een pan snert zitten.

Tussen 7.00 en 7.30 uur richten twee jongens van 17-18 
jaar, als ze terug komen van een nachtje stappen in Haar-
lem, vernielingen aan op de Pol. 
Bloemen en bloempotten worden vernield en op de 
passantensteiger worden de terrasstoeltjes en tafeltje in 
het Spaarne gegooid. Ook een volle vuilcontainer, die 
daar een vaste plek heeft, wordt in het Spaarne gegooid. 
Nadat ze zijn aangeroepen door een bewoner zijn ze hard 
weggerend.

Maandag 19 december
Al enige jaren organiseert de activiteitencommissie 
Spaarndam een kerstdiner in de Toerist. Ook deze keer 
is hier veel belangstelling voor. Het is dan ook gezellig 
druk in het eetcafé.

Dinsdag 20 december
De speelplekken in de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude zijn in de afgelopen 2 maanden gereno-
veerd. In Spaarndam zijn met name de plekken bij de 
Westhoff en in de Cornelis Visserstraat opgeknapt.

In de gemeenteraadsvergadering van de Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude haalt een motie van treurnis over 
de houding van de gemeenteraad van Haarlem het niet. 
De gemeenteraad wil zich niet laten verleiden om te 
reageren op wat genoemd wordt het ‘ondemocratisch 
handelen’ van de gemeente Haarlem.

Woensdag 21 december
Een foto van een sfeervolle verlichting in de Baron van 
Fridaghstraat staat in het Witte Weekblad. De verlich-
ting hangt in de vorm van een kerstboom aan een vlag-
genmast.

Donderdag 22 december
Op de voorpagina van het Haarlems Dagblad een foto 
van de leerlingen van de Spaarneschool tijdens een sfeer-
volle lichtjesoptocht vanaf Albert Heijn in de richting 
van de Stompe Toren.

Vrijdag 23 december
Naast de ambulance moet de brandweer omstreeks 11.00 
uur hulp verlenen aan een slachtoffer van een valongeluk 
in de Wolfsenstraat. Het slachtoffer moet door de brand-
weer naar beneden gehaald worden.

Albert Heijn Spaarndam gaat fiks uitbreiden, meldt het 
Haarlems Dagblad. Han Bouwens en Leo Ravenstein 
geven een toelichting op de plannen voor de nieuwbouw 
van de supermarkt op het Poldermanterrein.

Donderdag 29 december
Volgens RTVNH zijn er tot op heden pas twee meldin-
gen van vuurwerkoverlast gemeld in Spaarndam. Hier-
mee staat het dorp onderaan in de lijst van plaatsen waar 
vuurwerkoverlast gemeld is.

Zaterdag 31 december
Vroeg in de ochtend wordt de brandweer opgeroepen 
voor een autobrand bij de Westhoff. De vlammen slaan 
onder de motorkap vandaan. Nadat de brand geblust is, 
blijkt de schade aan de auto aanzienlijk.

Zondag 1 januari
Even na het middaguur wordt de brandweer gewaar-
schuwd vanwege een containerbrand op de hoek van de 
Leen Spierenburgstraat en de Frans Verpoortenstraat. Dit  
blijkt de enige uitruk rond de jaarwisseling te zijn.
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Vrijdag 6 januari
Naast de Adalbertusschool in Spaarndam worden 
kerstbomen ingeleverd. De Milieuraad van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, die deze inzame-
ling organiseert, betaalt ieder kind dat een kerstboom 
inlevert 50 eurocent. Voor menig kind levert dit een leuk 
zakcentje op. In Spaarndam en Haarlemmerliede worden 
er op deze manier 350 kerstbomen afgevoerd.

Uit een rechtbankverslag in het Haarlems Dagblad blijkt 
dat een 22-jarige Spaarndammer een jaar geleden betrok-
ken was bij een vechtpartij in de Pub de Tempelier. De 
Officier van Justitie eist een werkstraf van 180 uur tegen 
deze Spaarndammer.

Zaterdag 7 januari
De Dorpsraad en Ondernemersvereniging geven een 
nieuwjaarsreceptie in het Dorpscentrum. Hier wordt een 
traditie weer in ere hersteld. Aanwezige is ook burge-
meester Jos Wienen van de gemeente Haarlem.

Maandag 9 januari
Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude verwijst in zijn speech 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van deze gemeente naar de 
zwijgende meerderheid. Volgens hem is het jammer dat 
een kleine groep in de sociale media een riool maakt van 
ons land. Een speciaal compliment krijgt Laura Kroon 
met haar muziekschool LaLaLou.

Maandag 16 januari
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de renovatie van 
de Kleine Haarlemmersluis. De afronding van het rond 
1900 gedempte sluisje is vandaag gevierd in bijzijn van 
wethouder Merijn Snoek en de Dorpsraad Spaarndam.

Wethouder Raymond van Haeften onthult op Spaarne-
buiten de eerste steen van het Havengebouw dat uit 46 
appartementen gaat bestaan. Hij kondigt tevens aan dat 
er binnenkort gestart wordt met de bouw van 23 ener-
gieneutrale woningen op dit terrein.

De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude organiseren vanavond een informatie-
bijeenkomst in het Dorpscentrum. Thema is de voorge-
nomen fusie tussen deze twee gemeenten. De belangstel-
ling is redelijk groot.

Dinsdag 17 januari
De Kanaalgraver meldt dat de herstelwerkzaamheden 
aan het dak van Fort Benoorden Spaarndam deze week 
beginnen. De tweede fase start halverwege juli en duurt 
tot oktober van dit jaar.

Woensdag 18 januari
In een twee pagina’s groot artikel in het Haarlems Dag-
blad wordt aandacht besteed aan de bijeenkomst van 
16 januari over de voorgenomen fusie tussen Haarlem-
mermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. In het 
rebelse Spaarndam lijkt de weerstand minder zijn dan 
verwacht.

Donderdag 19 januari
Een rectificatie in het Haarlems Dagblad. De verslagge-
ver had in zijn artikel van 18 januari de tweeling Ingrid 
Vink en Monique van de Valk door elkaar gehaald. 
Ingrid is raadslid van de gemeente Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude en Monique overhandigde een handte-
keningenlijst met steunbetuigingen voor de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude in haar standpunt 
over een fusie.

Kroniek

Zaterdag 21 januari
Volgens het Haarlems Dagblad vinden de ijsmeesters van 
Nova Zembla, Theo van Lieshout en Jan Hofland, het ijs 
van de natuurijsbaan te dun om de baan te kunnen ope-
nen. Het is maar 4,5 centimeter terwijl dit 7 moet zijn.

De Spaarndamse Tineke Kroon heeft haar vertrouwen in 
de mensheid weer terug. Dit meldt het Haarlems Dag-
blad naar aanleiding van het feit dat de eerlijke vinder 
van haar bankpas deze had ingeleverd bij de Rabobank. 

Zondag 22 januari
Vijftien solisten van de Koorschool Sint Bavo zingen 
klassieke aria’s, duetten en liederen in de Oude Kerk. 
Het gaat om jongeren van 12 tot 19 jaar.

Maandag 23 januari
Het Haarlems Dagblad weet te melden dat de ijsbaan 
Nova Zembla voorlopig nog gesloten blijft. Voorzitter 
Pim van Essen geeft aan dat het erom gehangen heeft. 
Echter de dooi heeft roet in het eten gegooid.

Donderdag 26 januari
In het Dorpshuis wordt een informatiemiddag geor-
ganiseerd voor het opzetten van een telefooncirkel in 
Spaarndam. Dit contact kan voor bijvoorbeeld ouderen 
van belang zijn in verband met veiligheid. Organisator 
Nanda van Fysiotherapie Spaarndam zoekt nog vrijwil-
ligers om deze telefooncirkel te bemannen.

Vrijdag 27 januari
Onder de kop ‘Binnen één dag een huis op Spaarnebui-
ten’ gaat het Haarlems Dagblad in op de bouw van 23 
energieneutrale woningen. De verkoop van deze wonin-
gen start op 31 januari.

Zaterdag 28 januari
Café Spaarndam is het toneel van een zogenaamde 
vinylavond. Dj Ziegel draait langspeelplaten op verzoek. 
Dit kunnen eigen platen zijn, maar ze kunnen ter plaatse 
ook uitgezocht worden.

Dinsdag 31 januari
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude treedt het Spaarndamse raadslid 
Ruut van Schie om persoonlijke redenen af. Hij wordt 
opgevolgd door de uit Halfweg afkomstige Leo Kranen-
burg.

In deze gemeenteraadsvergadering gaf wethouder Bob 
Graal aan dat de verlichting bij de toegang tot Spaarne-
buiten nog dit jaar zal worden aangelegd. De aanleg van 
een voetpad is afhankelijk van de ontwikkeling van het 
Poldermanterrein.

Donderdag 2 februari
Uit een artikel in De Haarlemmer blijkt dat de leerlin-
gen van de Spaarneschool zich het lot hebben aangetrok-
ken van de zwerfkinderen op de Filipijnen. Schilderijen 
die zij voor hun leeftijdsgenoten gemaakt hebben, wor-
den geëxposeerd in de Oude Kerk. De stukken worden 
geveild en de opbrengst, 1050 euro, is voor de kinderen 
in Manilla.

Zaterdag 4 februari
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat de 
woningen in de gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude gemiddeld 343.600 euro kosten. De gemeente 
staat hiermee na Bloemendaal en Heemstede op de derde 
plaats in de regio.

Dinsdag 7 februari
De commissie raadsvoorbereiding van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft kritiek op voort-
gang van het project ‘Hartje Spaarndam’. De commis-
sie constateert dat er geen zichtbare voortgang is. Ook 
verbaast het de commissie dat de Dorpsraad Spaarndam 
vanavond geen gebruik maakt van haar recht om de 
commissie toe te spreken. 

Woensdag 8 februari
Het ontwerpbestemmingsplan voor de herinrichting van 
het Poldermanterrein is het onderwerp van een infor-
matieavond in het gemeentehuis in Halfweg. Enkele 

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

di 13 december Theodora Johanna Theresia Hoenderdos - van der Aar (Thea) Spaarndam 89
za 17 december Ruthgeris Johannes Petrus Maria Kroon (Ruud) van Meeuwenstraat 65
di 29 december Joke Tjeertes - Leising Havenplein 71
zo 1 januari Anita Spierenburg Haarlem 64
vr 6 januari Adrianus Franciscus Maria Tel (Ad) Taanplaats 78
za 7 januari Petronella Alida Honderdors IJmuiden 103
di 17 januari Henricus Theodorus de Goede (Henk) Santpoort 80
wo 25 januari Cornelia Bouma - Klomp (Corrie) Haarlem 89
do 16 februari Suleiman Wahidin (John) Visserseinde 67
za 4 maart Ton Ruijgrok Ringweg 82

aanwezige Spaarndammers vinden het jammer dat deze 
bijeenkomst niet in Spaarndam gehouden wordt.

Donderdag 9 februari
Het Haarlems Dagblad pakt uit met een pagina vol 
artikelen over de voorgenomen fusie van de gemeente 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude met de gemeente 
Haarlemmermeer. De tendens van de artikelen is dat de 
bewoners van Spaarndam in meerderheid zouden kiezen 
voor een fusie met de gemeente Haarlem. De zienswij-
zen kunnen nog tot 10 februari worden ingediend.

Vrijdag 10 februari
In de rubriek ‘De derde helft’ in het Haarlems Dagblad 
wordt aandacht besteed aan Marcel van Dijk. Hij is ac-
tief als jeugdtrainer bij sv Spaarnwoude afdeling voetbal. 
Op dit moment traint en coacht hij de selectie onder 
19 jaar.

Zaterdag 11 februari
Laat in de middag moet de brandweer uitrukken voor 

een zwaan die langs de Spaarndammerdijk vast zit in het 
ijs. Het dier blijkt gewond en nadat de brandweer het 
gevangen heeft, wordt het overgedragen aan de dieren-
ambulance.

Zondag 12 februari
In het water aan de Noorderweg worden twee dode kalf-
jes gevonden. Vermoedelijk zijn deze diertjes gedumpt. 
Wie de eigenaar is en wat de doodsoorzaak is, blijkt niet 
bekend.

Woensdag 15 februari
Het Witte Weekblad meldt dat vanaf begin 2018 begon-
nen zal worden met de renovatie van het rioolsysteem in 
Spaarndam-Oost. Er zal een scheiding worden gemaakt 
tussen hemelwaterafvoer en het gemengde riool. Het 
project wordt in 9 fasen uitgevoerd en duurt ongeveer 
10 jaar.

Vrijdag 24 februari
De parkeerplaats op het Sportpark Spaarndam staat deze 
middag weer vol met auto’s en fietsen. De activiteiten-
commissie Spaarndam organiseert een gezellige middag 
met een optreden van ‘De Dekselse Meiden’.

Maandag 27 februari
De ontwikkelingen rond Schiphol zijn het onderwerp 
van een debatbijeenkomst in de Olm in Zwanenburg. Er 
zijn veel leden van Dorpsraden uit de regio aanwezig. 

Dinsdag 28 februari
De gemeenteraad van de Haarlemmerliede & Spaarn-
woude besluit om een krediet van bijna 4 ton te verlenen 
voor de renovatie van de Kerkweg van Haarlemmerliede 
naar Spaarnwoude. Dit gaat plaatsvinden in mei 2017.

Kroniek Het hart van de zaak

Wanneer het gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar 
het voelde net alsof de mist oploste en een mooi zonnetje 
de lucht klaarde, het gevoel dat je hebt net na ziekzijn. 
Herstel gaat vlug en voordat je er erg in hebt, ben je weer 
de oude. Zo ging het ook met het land.

Het dieptepunt was 2017, maar via ‘afslag Groningen’ 
lukte het om uit het dal te komen. Alles is energie, 
andere energie geeft een andere wereld. De kolen-, olie- 
en gaswereld was na Groningen voorbij. Niet een kleine 
voorhoede, maar vrijwel iedereen begreep dat andere 
energie de toekomst had en dat we alles wat nog ‘fossiel 
werd aangedreven’ versneld moesten opruimen. De Gro-
ningers die vanwege decennialange gasboringen hun hal-
ve provincie hadden zien instorten en vóór 2017, zoals 
toen nog gewoon was, stevig in maling werden genomen 
door de politiek, en in het kielzog daarvan, de NAM 
en de Shell, kregen opeens gehoor. Politici die voordien 
gewend waren hun gelijk te halen via de door henzelf 
in het leven geroepen commissies, waarvan overigens 
de goedbetaalde leden uit hun eigen kring afkomstig 
waren, moesten wel door de knieën. Regering en bedrij-
ven betaalden de schades en reduceerden de gasboringen 
aanzienlijk. Groningen veerde op, wat daar kon, moest 
in het land ook mogelijk zijn. Van kiezers losgezongen 
politici hadden de jaren daarvoor vrijwel alle openbare 
diensten aan de markt overgelaten, waardoor het voor 
de kiezer eigenlijk niet meer uitmaakte op welke partij 
ze zouden stemmen, de politiek had zichzelf immers 
buitenspel gezet. Het gevolg was een wirwar aan nieuwe 
politieke partijtjes, waarvan sommige bij de verkiezingen 
in 2017 groter werden dan de oude traditionele volks-
partijen. Chaos en paniek in Den Haag, maar wonderlijk 
snel kwam er toch een coalitie van Groen Links, CDA, 
D’66, SP, Christenunie en de Partij vd Dieren, met een 
stevige 80 zetels. Vooral de Christenunie en de Partij vd 
Dieren hadden via de debatten flink wat kiezers aan zich 
weten te binden, beide kwamen uit op 10 zetels. Gronin-
gen werd daarna de testcase en toen de nieuwe regering 
die klus tot volle tevredenheid klaarde, kwam het besef 
dat het helemaal niet zo moeilijk was om de mensen mee 
te krijgen. De grote frustratie van de afgelopen jaren was 
die vermaledijde marktwerking in zorg, onderwijs en 
volkshuisvesting. Het speerpunt van het kabinet werd 
dus ‘ontmarkten’. Ze hadden er duidelijk zin in en de 
wind mee; besturen van semi-overheidsbedrijven kregen 
anderhalf jaar de tijd om zichzelf op te heffen. De vaak 
megalomane kantoorpanden kregen andere bestemmin-
gen en het geld ging vanaf 2019 direct naar de instel-
lingen. De resultaten logen er niet om: huren werden 
weer betaalbaar, scholen kregen nu eindelijk ruim budget 
voor personeel en middelen en de zorg hoefde ook niet 
meer op een dubbeltje te letten. Opmerkelijk was dat 

2030

de meeste bestuurders, managers niet afvloeiden naar de 
voordien zo bejubelde markt, die kennelijk niet op hen 
zat te wachten, maar uiteindelijk een uitvoerende baan 
vonden bij de instellingen die ze eerder leidden. 
 
2020: de angel was er uit en het echte werk kon begin-
nen.
Spaarndam keek toe, zag hoe de kluit losgetrokken werd 
en de mores in de rest van het land geleidelijk aan ging 
lijken op wat we hier zoal gewend zijn. Hoeveel aanval-
len van ‘De Markt’ hebben we, in de periode dat het 
marktdenken ‘bon ton’ was, niet afgeslagen? Het dorp is 
overeind gebleven en paste wonderwel bij het infrastruc-
turele deltaplan dat de achtereenvolgende kabinetten na 
2017 uitvoerden en waarmee ze wereldwijd faam maak-
ten. Te lang al hadden zogenaamde economische overwe-
gingen het landschap verknald, denk o.a. aan die plaag 
van treurige industrieterreintjes naast steden en dorpen, 
die nu godzijdank bijna allemaal zijn verwijderd. Mens, 
landschap en energie, die drie, het doel was duidelijk en 
de techniek voorhanden. De vaart zat erin, ruim baan 
voor techneuten, ontwerpers, architecten, uitvinders, 
positivo’s en uitvoerders, Nederland ging op de schop. 
In 2025 al, eerder dan gepland, was alle energie schoon.  
Zon, wind en getijden leverden genoeg. Ook het land, 
de dorpen, de steden ademde nieuwe energie. Zo waren 
etniciteit, integratie en discriminatie rond 2017 ‘main 
issues’ in de politiek; ‘dood tij’: niemand wist er raad 
mee. Correcten en Niet-Correcten bevochten elkaar als 
ooit Hoeken en Kabeljauwen. Maar met het veranderend 
tij verloren deze kwesties snel hun gewicht en verdwenen 
naar de achtergrond. Het land bewoog weer, je wilde 
aanhaken, mee met de tijdgeest. We zijn van ver geko-
men, maar hebben het land behouden. We realiseerden 
een gratis landwijd metronet en vrachttransporten door 
een ondergronds magnetisch gangenstelsel. Het autover-
keer nam snel af; we kunnen ons nu bij ‘files’ bijna niets 
meer voorstellen, het meeste woon-werkverkeer gaat 
tegenwoordig immers op de al of niet elektrisch aange-
dreven fiets over de gedeeltelijk overdekte snelwegen. En 
dan Fokker, de onverwachte herstart in 2020 werd een 
groot succes, het bedrijf werd het afgelopen decennium 
wereldwijd koploper met de ontwikkeling van door 
zonne-energie aangedreven vliegtuigen.

Ruimte, daar gaat het nu om, ruimte in het land, ruimte 
in je hoofd. We hebben de tijd mee in dit dorp, iedereen 
begrijpt dat de ruimte om het dorp, de polders en het 
water, bepalend is voor haar karakter. Diezelfde ruimte 
waar we in slechtere jaren voor hebben moeten knokken 
en kijk je nu verder het land in, dan zou je zomaar kun-
nen stellen dat Nederland behoorlijk ‘verspaarndamst’ is.

Jan Zwetsloot
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Het ondernemen is mij met de paplepel ingegoten. 
Mijn moeder komt uit een bloembollenfamilie en 
mijn vader was tot voor kort rietdekker (Peter van 
Thorborg Rietdekkers). Mijn vriend is ondernemer 
bij De Zoete Inval en mijn broer (Niels Thorborg) 
aannemer. Toen kon ik natuurlijk niet achterblijven 
met ondernemen. 

Drie jaar geleden ben ik The Travel Club begonnen in 
Spaarndam. Het reizen heeft altijd in mij gezeten en ik 
ben inmiddels al een jaar of 10 werkzaam in de reisbran-
che. Als reisleidster in Oostenrijk, achter de schermen als 
inkoopster van reizen, en op het reisbureau. Ik merkte 
dat de consument steeds luier werd. Je gaat niet meer 
de deur uit om naar het reisbureau te gaan, maar tijdens 
het speuren op internet zie je al snel door de bomen het 
bos niet meer. Er is zoveel aanbod en voor je het weet 
ben je úren aan het Googelen zonder te vinden wat je 
zoekt. Ik denk dat ik daar de oplossing voor ben. The 
Travel Club is een reisbureau, maar je hoeft niet de deur 
uit om naar mij toe te komen. Nee hoor, ik kom lekker 
naar jou toe wanneer het jou uitkomt. (Misschien heb 
je mij weleens zien rijden in mijn bestickerde Fiatje 500 
uit ’72?) Je geeft bij mij aan wat je wensen zijn en ik ga 
aan de slag. Of dat nu een stedentrip is, vakantie op de 
camping, een weekje zon, cruise of een rondreis door 
Canada. Werkelijk waar, alles kan bij mij. Ik werk samen 
met de grote bekende organisaties als TUI, Corendon, 
Fox reizen, Expedia en noem het maar op. Maar ook met 
de kleine organisaties waar ik reizen mee samenstel die 
net even iets anders dan anders zijn. Juist die afwisseling 
in de verschillende type vakanties/reizen vind ik zo leuk. 
Zelf ga ik graag op wintersport en maak ik regelmatig 
verre reizen. Maar ook Europa vind ik een heerlijke plek 
om vakantie te vieren. Ook ga ik regelmatig op werkreis 
om een nieuwe bestemming te leren kennen of hotels te 
bekijken voor mijn klanten. Tja, iemand moet het zware 
werk doen hè. 

Wie is Ilse Thorborg van The Travel Club en wat doet ze precies?

Veel mensen vragen mij of het niet duurder is om bij 
mij vakantie boeken dan wanneer zij het zelf op internet 
boeken. Het antwoord is heel simpel: nee dat is het niet. 
Je betaalt bij mij evenveel of minder. En je krijgt er bij 
mij een flink portie ouderwetse service bij. De tip om de 
rij bij de Eiffeltoren te omzeilen, dat mooie uitzichtpunt 
waar geen hordes toeristen zitten, of de restauranttip als 
je naar Zuid Afrika gaat. En je hebt altijd iemand om 
op terug te vallen bij vragen of calamiteiten. Ik merk dat 
mijn klanten dat heel fijn vinden in deze tijd van wacht-
rijen en automatische bandjes aan de telefoon.

The Travel Club is niet alleen mijn bedrijf, waar ik mijn 
boterham mee verdien… Boven alles is het mijn grootste 
passie! Wil je je vakantieplannen ook uit handen geven? 
Bel 06-50513567 of mail naar ilse@thetravelclub.nl. 
Altijd vrijblijvend. De vakantievoorpret begint niet op 
Schiphol, nee die begint al bij mij!

www.thetravelclub.nl/ilse

Bedrijvennieuws

50 jaar geleden is de Dorpsraad opgezet, in 1967 
dus. De tijd van flower-power, hippies, Kabouters in 
Amsterdam, enz. Afijn een tijd waarin de mensen zich 
ervan bewust werden dat ze iets te vertellen hadden en 
van zich lieten horen.

Ook in Spaarndam gebeurde dat dus. In het kleine dorp 
onder de rook van Amsterdam en Haarlem gebeurde van 
alles, vooral nieuwbouw voor de eigen kinderen uit het 
dorp, maar ook voor die uit Haarlemmerliede. En later 
voor mensen uit Ruigoord dat ontruimd werd.

We weten niet precies hoe het Dorpsorgaan onstaan is, 
maar logisch lijkt dat de Dorpsraad een spreekbuis naar 
de bewoners wilde. Dat werd het Dorpsorgaan. Nu al 
lang een blad met nieuws uit de Dorpsraad, maar vooral 
veel nieuws van andere activiteiten en initiatieven. Heel 
bijzonder en heel knap dat dit blad al 50 jaar met vaste 
regelmaat en met interessante inhoud verschijnt en bij 
ieder huis terecht komt. Allemaal vrijwilligerswerk!
Elders in dit nummer leest u diverse verhalen van men-
sen met herinneringen en terugblikken op allerlei terrein. 

50 jaar Dorpsorgaan en Dorpsraad Spaarndam

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar

Vroeger was alles beter 12
Willem 13
Balm 14
Opkomst en ondergang van Dorpsraad en Dorpsorgaan? 15
Waren de tijden vroeger beter voor de Dorpsraad? 16
Het medicijn ligt op straat 17
Zijn er nog markante Spaarndammers? 20
Het Dorpsorgaan, een vitale vijftiger! 21
Wat Spaarndam bespaard is gebleven 22
Alleen voor kinderen 24

Inhoudsopgave

Met medewerking van
Peter Balm, Pieter Heiliegers, Jolijt de Jongh, 
Ageeth de Kuijer, Co Loerakker, Wineke Toppen, 
Piet van Reeuwijk, John Schoorl, Rob Spierenburg, 
Rob de Vries en Jan Zwetsloot.

Wij hopen dat zowel het Dorpsorgaan als de Dorpsraad 
nog een lang leven beschoren zal zijn, in welke vorm dan 
ook.

Leendert Borstlap en Marry Brokking

Waarder- en Veerpolder

Landje van Gruijters

Oud Spaarndammer- en Hekslootpolder

Zuid Spaarndammerpolder Houtrakpolder met Ruigoord

Spaarndam Inlaag

Verenigde Binnenpolder

foto Peter van den Klinkenberg foto familie Van der Zon foto Stadsarchief Amsterdam

foto Peter van den Klinkenberg foto Peter van den Klinkenberg foto Willem van Warmerdam

foto Peter van den Klinkenbergfoto Noord-Hollands Archief
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Het Dorpsorgaan bestaat 50 jaar: dat is een hartelijke felicitatie waard. Natuurlijk voldoe ik graag aan het verzoek om 
hier een bijdrage aan te leveren. Het thema is ‘Vroeger was alles beter’. Of dat zo is, laat ik in het midden. Voor sommige 
zaken geldt dat vast en zeker, maar voor andere dingen weer niet. Om die discussie uit de weg te gaan, wil ik graag 50 jaar 
terugkijken op mijn voorgangers. Wie waren de burgervaders en één burgermoeder van Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
in de afgelopen 50 jaar? En voor welke werkzaamheden of karaktertrekken blijven zij in de herinnering? Hier een over-
zicht. 

Vijftig jaar geleden gaf burgemeester Frans Willem Marie baron Van Hövell tot Westerflier 
de voorzittershamer van college en raad over aan Hubertus Maria van Bruggen. De eerste 
wil ik graag noemen vanwege zijn fantastische naam! Beide heren waren lid van de Katho-
lieke VolksPartij, inmiddels opgegaan in het CDA. Ook na zijn aftreden bleef de heer Van 
Bruggen betrokken bij de gemeentelijke politiek. Zo stelde hij een ruil voor: industrieter-
reinen naar Amsterdam en als compensatie grond voor Halfweg. 

Van 1973 tot 1995 stond Franciscus Johannes Ambrosius (Frank) IJsselmuiden (KVP/
CDA) aan het hoofd van deze gemeente. Hij is onder meer bekend geworden als strijd-
bare burgemeester die zich fel verzette tegen de uitbreiding van het Amsterdamse Weste-
lijk Havengebied, de aanleg van de Afrikahaven, ten koste van het grondgebied van zijn 

gemeente. Het woord “tegen” is een 
woord dat deze burgemeester zeker 
kenmerkte. Hij is in 2015 overleden. 

Na deze burgervader kreeg onze 
gemeente kort een waarnemend 
burgemeester, Henk van ’t Kaar (VVD). Hij mocht één jaar de 
scepter zwaaien over onze groene buffer. Na deze waarnemer 
kreeg de gemeente voor het eerst een college dat geheel bestond 
uit dames: burgemeester Ellen van Hoogdalem-Arkema (CDA) 
werd tussen 1996 en 2006 geflankeerd door Martie Vink-van 
Bruggen en Marjan Polderman-Butterman. Tijdens de regeer-
periode van mevrouw Van Hoogdalem vond de besluitvor-
ming plaats van de nieuwbouw van de Adalbertusschool en de 
woningen aan de Ringweg in 
Spaarndam. 

Bert Bruijn van de PvdA trad in de voetsporen van Ellen van Hoogdalem die in 
2006 vervroegd met pensioen ging. Bruin zette zich vooral in voor het zogenaamde 
Groene Schip, een buffer tegen het oprukkende Amsterdam. Eind januari 2013 
stopte hij met het burgemeesterschap om daarna als vrijwilliger actief te worden bij 
ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in de Zimbabwaanse stad Mutare. Helaas is 
hij kort daarna overleden. 

Zelf ga ik de geschiedenis in gaan als laatste kroonbenoemde burgemeester van de 
zelfstandige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Het was voor mij een eer 
en een uitdaging om het samenvoegingstraject, wat uiteindelijk leidt tot de samen-
voeging met Haarlemmermeer in 2019, in goede banen te leiden. Ik ben en blijf 
trots op onze kleine gemeente die groots is als groene buffer! 

Ik feliciteer het Dorpsorgaan nogmaals met dit jubileum en ik hoop dat het nog lang 
blijft bestaan! 
Pieter Heiliegers, Burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Vroeger was alles beter

Van links naar rechts de burgemeesters IJsselmuiden, Van 
Hoogdalem en Bruijn met hun portret

Burgemeester Van Bruggen

Burgemeester Heiliegers

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar

De Van Warmerdammen gaan ver terug in deze con-
treien. Ze hadden land in Spaarnwoude, toen Spaarn-
woude nog doorliep tot ver in wat nu Schalkwijk 
heet. Het waren landbouwers, veeboeren, de meer 
ambachtelijk ingestelde Warmerdammen trokken 
naar Spaarndam. 

Willem, telg uit dit roemruchte geslacht, legt met het 
grootste gemak zijn hele familiegeschiedenis breeduit op 
tafel en niet alleen dat. Het lijkt wel of alles wat de man-
nen en vrouwen Warmerdam de afgelopen honderden 
jaren gezien, gehoord of meegemaakt hebben in Willem 
zit. Altijd waren er wel Warmerdammen, in elke straat of 
buurt heeft ooit wel eens een Warmerdam gewoond. Dat 
is handig, omdat Willem met al die Warmerdammen in 
zich vrijwel de volledige geschiedenis van ons dorp bevat. 

Willem is dan ook prominent lid van de Historische 
Werkgroep. Om de zoveel jaar verschijnt er wel weer een 
interessant boekje over het wel en wee van ‘de Spaarn-
dammer door de eeuwen heen’. Veel verhalen daarin 
komen vrijwel direct uit zijn ‘koker’ en zo niet, is ie 
niet te beroerd een en ander tot in de haarvaatjes uit te 
pluizen. Spaarndam is voor hem een dagtaak, of beter 
nog, een weektaak, eigenlijk gewoon werken, jaar in jaar 
uit. Vakantie is hem een gruwel, een volkomen overbo-
dige bezigheid, tijdverspilling. “Uiterst merkwaardig, die 
algemene behoefte om één of twee keer per jaar ergens 
anders volkomen overbodig te gaan zitten wezen”, is een 
van zijn gevleugelde uitspraken, “en daarbij”, grijnst ie 
verder, “als je tot inkeer komt scheelt het ook nog eens 
heel veel stress en vooral geld”.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons Dorps-
orgaan, of misschien wel omdat hij vond dat het een keer 
moest, heeft Willem ‘eventjes’ alle edities op internet 
gezet. Daarbij ook de ‘Slikkies’, een alternatief dorps-

krantje van zijn ome Chris. Chris van Warmerdam was 
net als neef Willem nu, erg begaan met dit dorp, maar 
was, in tegenstelling tot Willem, meer het ’barricade-
type’. Er was geen Spaarndams onderwerp waarover hij 
niet een (meestal ongezouten) mening had. Zo’n Dorps-
orgaan was hem te mager, had te weinig edities en bood 
hem sowieso te weinig ruimte, dus kwam hij met een 
eigen krantje voor de dag. Het verscheen wekelijks en hij 
schreef het zelf helemaal vol. Ja, over echte Spaarndam-
mers gesproken, Chris was er zeker één en neef Willem 
waarschijnlijk ook.

Willem doet al 28 jaar de redactie van dit krantje. Hij 
schrijft heel soms onder pseudoniem, maar voert vooral 
de regie. De overige leden van de redactie leveren aan 
en dan begint het voor hem. Het is altijd puzzelen, alles 
moet passen binnen een bepaald aantal pagina’s. Het 
komt soms op één woord aan, maar passen zal het. Daar-
naast doet hij de verzending (oud-dorpsgenoten blijven 
graag op de hoogte), onderhoudt de contacten met de 
bezorgers, de uitgever en zo meer. Je kunt gerust stellen: 
zonder Willem, geen Dorpsorgaan. Er zijn altijd wel 
mensen die een stukkie willen schrijven, maar voor het 
hele gedoe, om het uiteindelijk allemaal keurig vorm-
gegeven bij u in de brievenbus te krijgen, zijn weinig 
mensen te porren. Gelukkig, Willem wel. 

“Vroeger had je de dorpsomroeper, de laatste hier was 
Ben Wagenaar”, weet Willem, “Wagenaar was een keer 
z’n trompet kwijt en het gerucht ging dat ie hem in de 
kroeg had moeten inruilen omdat z’n schuld te hoog was 
opgelopen”, meldt hij achteloos, “de man hield van een 
borreltje”. “Dat terzijde”, gaat ie verder, “maar of je nou 
een dorp mèt een omroeper had of zonder, maakte altijd 
al heel veel uit, zo’n man was als een bindmiddel, je was 
op de hoogte en kon er naar handelen en dat Dorpsor-
gaan van ons moet je in dat licht zien”. Ja, Spaarndam 
mag zich, volgens Willem, gelukkig prijzen met onze 
eigen ‘roeptoeter’. 

Het zijn waarschijnlijk zijn Spaarndamse genen, die hem 
bewegen, net als die Chris vóór hem. Gelukkig is Willem 
hier niet enige, die zijn ziel verkocht heeft. We hebben 
hem er nu even uitgelicht, maar het moge duidelijk zijn 
dat op andere terreinen zijn soortgenoten ook keihard 
bezig zijn om het dorp op koers te houden. Tja, Spaarn-
damse genen, wees gewaarschuwd, want als je hier maar 
lang genoeg woont, word je er vanzelf mee ‘besmet’.

Jan Zwetsloot

Willem

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar
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Balm

Vroeger heette ik Balm, want iedereen heette Balm. Mijn vrouw was 
ook een Balm, en mijn kinderen eveneens. Net als mijn buurvrouw en 
de brugwachter. Je hoefde niet na te denken, over een achternaam, 
je was Balm. 

Als Balm was je een Balm, bij geboorte. Je kon wel hopen dat je geen 
Balm was, maar zo werkte het niet. 

Op een dag was je een Balm, en daar moest je het mee doen. Dan 
was iedereen familie van je, direct of indirect. Als je dan een fiets 
kocht, was het een Balm-fiets, en als je een paling ging roken, ging je 
een Balm-paling roken. En er was een tijd dat een Balm-biertje heel 
goed smaakte, in café Balm. 

Een schitterend eerste voetbalelftal, allemaal Balmen, onder elkaar. 
Balm had de bal en gaf ’m niet meer af.

Vroeger heette iedereen Balm, en als je geen Balm heette, dan was 
je geen Balm. Wat je dan wel was, dat maakte niet uit. Je was geen 
Balm. Je keek niet als een Balm. Je liep niet als een Balm. 

Als je geen Balm was, dan was je eigenlijk niemand. Dan ging je er-
gens anders wonen, waar geen Balmen wonen.

Ik heb me weleens afgevraagd: waarom Balm? Dat is geen goeie 
vraag. Dat is geen vraag die een Balm zichzelf stelt. De kracht zit ’m 
in die vier letters, gelijk die B en dan die A en L en M. Je moet eens 
weten hoeveel kracht in zo’n naam zit, zoveel onverzettelijkheid.

Zeg ’t eens heel snel achter elkaar: Balm. Balm. Balm. Balm. Balm. 

Vroeger was alles Balm, maar dat was vroeger.

John Schoorl

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar

Oud genoeg om me de start van Dorpsraad en Dorps-
orgaan te herinneren maar te jong om de ondergang 
van deze fenomenale instituties mee te maken (hoop 
ik). Even terug geblikt in het jubileumnummer van 
25 jaar geleden. Toen mocht ik nog het jubileumom-
slag ontwerpen in meerkleurendruk. Tegenwoordig is 
het een bescheiden tweekleurenomslag, maar wel elk 
jaar een nieuwe tekening. 

Hoe de jubileumeditie van 2017 er uit gaat zien weet ik 
nog niet.

Terwijl vooruitzien toch zo eenvoudig is! Dat blijkt wel 
als je de voorspellingen ziet die een select gezelschap 
25 jaar geleden maakte met betrekking tot ontwikkelin-
gen in en rond Spaarndam. Deze koffiedikkijkers voor-
zagen dat Spaarndam groter zou groeien qua huizen en 
inwonertal. Klopt! Oudere woningen in het oude dorp 
zullen zijn opgeknapt. Klopt!

Maar ook, de Hekslootpolder is inmiddels (deels) be-
bouwd en op Schoteroog staan 14 supergrote windmo-
lens. Klopt niet!!

Over gemeentelijke herindeling wordt niets voorzien. 
Dat geeft te denken.

Ach ja, vooruit kijken is leuk en soms zelfs nuttig. Terug-
zien is niet zo heel erg nuttig (tenzij we er iets van leren) 
maar meestal wel leuk. In ieder geval wordt je nostalgie-
honger er door gevoed.

Want wat was het toch leuk om bezig te zijn met het 
Beschermd Dorpsgezicht of met de aanleg van een vurig 
gewenst fietspad langs de Slaperdijk. Allebei zaken die 
ook vandaag nog er toe doen.

Wat was het toch leuk om in de oude Hulpsecretarie bij 
Coen bezig te zijn met de vervaardiging van het Dorps-
orgaan. Lekker prutsen met die oubollige stencilappara-
tuur, half mislukte pagina´s en die verdomde inkt aan 
je vingers. Daar kan de huidige digitale verwerking toch 
niet aan tippen.

Wat was het toch fijn om in je eigen dorp bij je eigen 
Rabobank aan te schuiven om met Nico Gorter je hypo-
theek af te kunnen ronden. Nu kunnen we nog slechts 
flappen uit de muur halen en moet je voor bankzaken de 
digitale weg bewandelen of naar een ander dorp gaan.

Wat was ie toch mooi, die ouwe Spaarneschool. Maar 
wat was Spaarndam toe aan een nieuwe eigentijdse 
school.

De voorspellers uit het jubileumnummer van 1992 wis-
ten nog dat de remmingwerken in het IJ ‘uit cultuurhis-
torische overwegingen’ zouden worden hersteld. Jammer 
maar helaas! De oude remmingwerken zijn volledig ver-
dwenen. Wel hebben we een fonkelnieuwe Grote Sluis 
gekregen. De dijk in het oude dorp is volledig opnieuw 
geplaveid. Er slingert nu een asfaltlint door het dorp met 
hier en daar een obstakel.

Een verbetering? Ik weet het niet. De oude palingrokerij 
aan het Slikkie is verdwenen. Geen overlast meer van een 
rokende schoorsteen. Een verbetering? Vast wel, maar 
ik mis de kruidige geur van het roken van paling nog 
steeds.

Opkomst en ondergang, als je oud genoeg wordt zal je 
dit soort gebeurtenissen in voldoende mate meemaken. 
Of je dat nou leuk vindt of niet. 
Maar één ding kan ik wel voorspellen: over 25 resp. 50 
jaar zullen de Dorpsraad en het Dorpsorgaan nog steeds 
bestaan (hoop ik).

Peter Balm

Opkomst en ondergang van Dorpsraad en Dorpsorgaan?

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar
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Als we afgaan op de verhalen, die in dit jubileumblad 
staan, kunnen we vaststellen, dat de doelen, die de 
Dorpsraden door de jaren heen nastreefden, dezelfde 
zijn gebleven. En dat geldt zeker ook voor de laatste 
10 jaar van de Dorpsraad, waarvan ondergetekende 
6 jaar voorzitter is geweest (van eind 2009 tot eind 
2015).

Een Dorpsraad staat pal voor haar bewoners en dat uit 
zich voornamelijk om de woon- en leefomgeving van dat 
dorp zo goed mogelijk te bewaken. Ook de Dorpsraad 
Spaarndam heeft zich door de jaren heen sterk betoond 
door de belangen van de bewoners veilig te stellen. En 
voor Spaarndam betekent dat: het dorp zo veilig en 
groen mogelijk houden. De vijanden evenwel kwamen 
van alle kanten: van boven (de vliegtuigen); het verkeer, 
dat steeds intensiever wordt en een aanslag doet op onze 
smalle dijken; diverse plannen tot bouwactiviteiten rond 
de Hekslootpolder en het fort benoorden Spaarndam. 
Dat gold ook voor de nieuwe wijk SpaarneBuiten. Heel 
welkom voor veel Spaarndammers, maar het is naast een 
hele mooie wijk, die goed past binnen de Spaarndamse 
‘contouren’, ook een uitgebreide wijk, dus met de nodige 
problemen rond de ontsluiting. Met name deze taken 

Waren de tijden vroeger beter voor de Dorpsraad?

van de Dorpsraad kostten heel veel energie: want op-
komen voor de bewoners houdt helaas tegelijkertijd in: 
soms dwars voor de plannen van gemeenteraad liggen!
Aangezien Spaarndam ook nog twee gemeentes te ‘be-
dienen’ heeft (Haarlem en Haarlemmerliede & Spaarn-
woude), was de Dorpsraad altijd druk met het opstellen 
van zienswijzen; inspreken op vergaderingen van de ge-
meenteraden en/of op het Provinciehuis. Daarnaast nog 
lobbyen bij gemeenteraadsleden en leden van de Provin-
ciale Staten. Dat is bijna een dagtaak! Gelukkig kon de 
Dorpsraad vaak terugvallen op oud-Spaardammers, die 
de hele historie van Spaarndam in hun hoofd hadden en 
ons op die manier met raad en daad konden bijstaan.
Het heeft, dankzij al die inspanningen, voor het dorp 
veel opgeleverd: het vliegtuiglawaai is min of meer 
beheersbaar geworden (er is overleg -nu via kiesmannen- 
met Schiphol), de Hekslootpolder en het fort benoorden 
Spaarndam zijn (nog) behouden en we kunnen dagelijks 
genieten van het natuurschoon in deze gebieden. Er 
komt geld vrij om het dak van het fort te repareren, zon-
der dat daar nu een huisjespark gebouwd moet worden. 
Ook de Grote Sluis en de dijk zijn mooi opgeknapt.

De dorpsraad is een elitaire club; dat verwijt werd de 
Dorpsraad weleens gemaakt. Een wat makkelijke op-
merking, want het is niet mogelijk om het iedereen naar 
de zin te maken. Ons advies was: ga er zelf inzitten; stel 
jezelf kandidaat, dan zul je merken, dat het zo simpel 
niet is. Toch heeft te weinig nieuwe aanwas er een paar 
jaar geleden toegeleid om onder professionele begelei-
ding een nieuwe Dorpsraad op te richten, waarvan de 
structuur als het ware gedragen wordt door verschillende 
werkgroepen. Het ‘elitaire’ is er vanaf, meer mensen 
voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van hun 
dorp door in die werkgroep te gaan zitten, waar je zelf 
een aandeel aan kunt leveren. Spaarndam: een dorp van 
twee gemeentes. Het kost meer tijd om goed contact te 
houden met afgevaardigden van beide gemeenten, maar 
het leverde wel weer mooie momenten op: twee burge-
meesters bij de muziektent op de Kolk van Spaarndam! 
Ik heb me eens laten vertellen, dat de voorzitter van de 
Dorpsraad zich een keer (als bliksemafleider) posteerde 
tussen de burgemeesters omdat de verstandhouding tus-
sen die twee toen niet al te best was!

Of het vroeger beter was dan nu: ik zou het niet weten. 
Wel weet ik dat deze nieuwe structuur van de Dorpsraad 
veelbelovend is. Heb ik een wens voor het Dorpsorgaan?
Elk kwartaal worden de namen genoemd van hen die 
ons ontvallen zijn. Het zou toch heel mooi zijn als ook 
elk kwartaal de namen worden genoemd van hen die in 
Spaarndam geboren worden!

Wineke Toppen
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Ooit werd een interessant onderzoek gedaan naar de 
hoeveelheid energie van een vijfjarig kind. Een afge-
trainde atleet zou gedurende één dag alle handelingen 
kopiëren van het kotertje. Na nog geen uur springen, 
de trap op, de trap af, schommelen, wippen, kuilen 
graven en hinkelen lag de atleet op apengapen. De 
dag voor de kleuter was nog maar net begonnen. 

Het Spaarndamse grut kon in het begin van de jaren 
zestig van de vorige eeuw alle tomeloze energie kwijt. 
Vooral op straat. Soms, als je op zaterdag een paar dub-
beltjes op zak had, haalde je een patatje mét bij de kar 
van Moos Corver. Slagroomwafels verkocht ie ook. Maar 
voor ons te duur. Natuurlijk wisten we dat die dingen 
heerlijk waren. Dus deed het soms pijn als Corver zijn 
paard Corrie zo’n overheerlijke koele snack voerde. Om-
dat zijn knol het op sommige dagen vertikte om nog één 
stap te verzetten. Corrie wilde de witte patatkraam op 
wielen best helemaal naar Haarlem-Noord sleuren. Zelfs 
met al die irritante zilveren bellen op z’n rug. Maar dan 
alleen als hij nog vóór het stoomgemaal een stevig portie 
zoete vette slagroom kreeg voorgeschoteld.

De calorieën die het puntzakje patat ons opleverde, ver-
brandden wij in een wip. Bijvoorbeeld door te voetbal-
len. Nee, afspraken per telefoon maakten we niet. Het 
woord ‘groepsapp’ zou nog vele decennia op zich laten 
wachten. Wij brachten twee teams op de been door langs 
de huizen van het betreffende spelersmateriaal te gaan. 
Na een halfuurtje ronselen renden we tot etenstijd achter 
een bal aan. Of voor de boze buurman uit, als die pislink 
was geworden omdat we nóg maar eens een bal dwars 
door zijn mooie rododendron hadden gepoeierd. 

Ons dagelijkse partijtje voetbal hielp niet alleen onze 
conditie. De zoon van de boze buurman was een enkele 
keer eerder bij de bal in de tuin dan wij. Dan sjorde hij 

Het medicijn ligt op straat

zijn vangst vast onder de snelbinders van de bagagedra-
ger van zijn fiets en pedaleerde als een bezetene naar 
Haarlem. Aangekomen bij het politiebureau aan de 
Rijksstraatweg leverde hij de in beslag genomen bal in. 
De agenten aldaar zullen het ongetwijfeld net zo’n lul 
hebben gevonden als wij.

Zonder bal klommen we in bomen, deden een paar 
rondjes Hekslootpolder op de step en haastten wij ons 
naar het Binnenpad waar een hele rits huizen werd 
gesloopt. De nog staande muren waren voor ons een 
onweerstaanbare prooi. Als geroutineerde vakmensen 
haalden wij het oude metselwerk neer. We speelden ver-
stoppertje, blikkie trap en rovertje. Wat dat laatste spel 
precies inhield weet ik niet meer. Spannend was het wel. 
En slopend, want ’s avonds om een uur of zeven viel je 
als een blok in slaap. 

De hedendaagse jonge jeugd kampt massaal met zware 
nekklachten. Als gevolg van het onafgebroken gebukt 
koekeloeren naar een beeldscherm. Een kleintje waar-
mee je ook kunt bellen. Of een laptop. Of een tablet. 
In dit geval wordt een klein pc-tje bedoeld. De tweede 
betekenis – een pilletje – slikken ze voor het slapengaan. 
Omdat de diagnose ‘ADHD’ luidde. Ik heb net nog even 
gecheckt: buiten bestaat nog steeds. Ga er eens een paar 
uur spelen. Wie weet helpt het. 

Rob Spierenburg
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Op het paadje naar Albert 
Heijn, kwam ik onlangs 
mevrouw Van der Peet 
tegen. Met de rollator doet 
zij dagelijks even een paar 
boodschappen, loopt ver-
volgens een rondje en blijft 
zo in beweging. Ook me-
vrouw Van den Beldt kun je 
dagelijks tegenkomen, mét 
rollator. Dergelijke ver-

voersmiddelen passen helemaal in het huidige tijds-
beeld. Op Wikipedia lees ik dat de rollator (Zweedse 
uitvinding) in 1987 in Nederland is geïntroduceerd.

Eigenlijk vind ik de markante Spaarndammers waar ik 
tussen 1985 en eind jaren ’90 zoveel gesprekken mee 
voerde, nu terug in de dames Van der Peet en Van den 
Beldt. Beiden al een levenlang woonachtig in ons dorp; 
beiden de kinderen grootgebracht in Spaarndam, beiden 
nu in de herfst van hun leven en nog helder van geest. 
Alleen het bewegingsapparaat werkt niet altijd mee; de 
rollator is dus een prachtige uitvinding!

Ik raakte in gesprek met mevrouw Van der Peet en 
natuurlijk kwamen haar kinderen ter sprake. We hadden 
het over Jan, de oudste zoon, die inmiddels al ruim 30 
jaar met zijn vrouw en twee zonen in Luxemburg woont 
en daar een eigen bloemenwinkel heeft. Jan was in 1985 
de eerste Spaarndammer waar ik in het Dorpsorgaan 
over schreef en die ik zelfs bezocht heb toen. 

Er waren veel ‘In gesprekken met’. Ik voerde ze vaak al-
leen, maar soms ook met Herman Radema of Jan Berk. 

Zijn er nog markante Spaarndammers?

Gerrit van den Beldt stond ons bij met feiten over de 
geschiedenis van die markante mensen, want Gerrit im-
mers wist (bijna) álles over Spaarndam en zijn inwoners. 
Zowel Herman, als Jan, als Gerrit zijn al lange tijd niet 
meer onder ons.
Het waren prachtige gesprekken met die markante 
Spaarndammers, vaak redelijk op leeftijd toen. Dus ja, 
nu, 25 jaar later, zijn velen van hen niet meer in leven. 
Een van hen overleed onlangs: Henk Oud, maar hij 
haalde wel de 90!

In 1985 begon ik aan mijn avontuur met het Dorpsor-
gaan; ruim 30 jaar geleden. Indertijd was dochter Laura 
een peuter, werd kleuter, schoolkind, middelbare scho-
lier, student, kreeg een baan, richtte LaLaLau op (in juni 
de 10e musical) en is – heel wat meer dan ik toen - een 
echte Spaarndammer. Laura, die vroeger meeging naar 
Ome Coen (Van Reijendam), waar we de Dorpsorganen 
stencilden, raapten en nietten en ze voor de distributie in 
dozen deden. Dáár werd zij een echte Spaarndammer.

Spaarndam is veranderd, natuurlijk. Het zou niet goed 
zijn als het stil was blijven staan. Veel nieuwe inwoners 
in nieuwe wijken. Toen was er nog geen Waterwende, 
toen was het voetbalterrein daar nog. Toen nog een Ra-
bobank, nu in dat pand een huisartsenpraktijk. Nog wel 
een busje - de kleine bussen rijden vanaf 1990, daarvóór 
waren er nog grote bussen die over de dijk denderden. 
Helaas is het OV in ons dorp niet meer wat het was en 
vooral voor de ouderen is dat een manco.

De Kolk met de muziektent is er nog steeds, dus ook de 
intocht van Sinterklaas, Koningsdag en de Dodenher-
denking. Altijd een aubade met de twee burgemeesters: 
uit Haarlem maakte ik mee Elizabeth Smith, Jaap Pop en 
Bernt Schneiders, en van Haarlemmerliede c.a. waren er 
Frank IJsselmuiden, Ellen van Hoogdalem, Bert Bruijn 
en Pieter Heiliegers. Ook binnenkort in april weer twee 
burgemeesters tijdens die aubade voor Koningsdag. Maar 
hoe gaat dat straks als we - met wie - samengaan? 
Gelukkig is er ook wat kleur gekomen in ons dorp en 
heeft het plek kunnen bieden aan vluchtelingen; Syri-
sche, Irakese en Afghaanse gezinnen, jonge mensen uit 
Eritrea. Mooi ook dat er dorpsgenoten zijn die zich vrij-
willig inzetten voor hen. Daardoor voelen velen zich hier 
prettig. En zo hoort dat ook. Wonen in Spaarndam moet 
mooi en leefbaar zijn en dat is het ook. En hoewel de 
echte, geboren Spaarndammers bijna zijn uitgestorven, 
is er toch sprake van een ‘nieuwe lichting’. Jonge mensen 
die in dit dorp hun leven gestalte willen geven. Ooit zul-
len zij dan behoren tot de ‘markante Spaarndammer(s)’. 

Ageeth de Kuijer

mevr. Van den Beldt mevr. Van der Peet

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar

Als iemand de vijftigjarige leeftijd bereikt en Abra-
ham ziet, verdient dat uiteraard een felicitatie. Zo ook 
het Dorpsorgaan. Graag wil ik de medewerkers van 
ons plaatselijke nieuwsblad en uiteraard alle Spaarn-
dammers gelukwensen met dit jubileum. 

Sinds 1966 wordt ons dorp elk kwartaal voorzien van 
informatie over plaatselijke gebeurtenissen, activiteiten 
van inwoners, ondernemers, sportverenigingen en maat-
schappelijke organisaties. Daarnaast natuurlijk de onmis-
bare kroniek, de werkzaamheden van de Dorpsraad en 
artikelen die gaan over de historie van ons dorp.

Toen ik een paar jaar waarnemend voorzitter van de 
Dorpsraad was, heb ik er ook een bijdrage aan mogen le-
veren. Hoewel we al lang in het digitale tijdperk zijn be-
land, krijgen we nog steeds het Dorpsorgaan in papieren 
vorm thuis in de brievenbus. Ik hoop dat dat voorlopig 
zo blijft, want zeg nou zelf, het is toch heerlijk om onder 
het genot van een kop koffie met een Dorpsorgaan in de 
hand te genieten van alle Spaarndamse nieuwtjes? 

In de afgelopen halve eeuw schijnen er 236 num-
mers van het Dorpsorgaan te zijn verschenen. Hoe het 
uiterlijk er in het begin uitzag, weet ik niet want toen 
woonde ik nog niet in Spaarndam. Ik vermoed dat daar 
in de loop der jaren wel het een en ander aan zal zijn 
veranderd. Het Dorpsorgaan gaat immers met zijn tijd 
mee. Als je alle nummers bij elkaar brengt, heb je als het 
ware een vijftigjarige geschiedenis van Spaarndam en dat 
is heel waardevol. Voor onszelf en voor ons nageslacht. 

Bij het doorbladeren van oude nummers zal menigeen 
worden bevangen door een nostalgisch gevoel. Het is 
leuk om terug te kijken en goede herinneringen op te 
halen. De neiging bestaat daarbij om het verleden te 
verheerlijken en te denken dat vroeger alles beter was. 

Dat is natuurlijk niet het geval. Elke tijd heeft zijn 
eigen positieve en negatieve kanten, zijn eigen proble-
men en mooie gebeurtenissen. Vroeger waren er in ons 
dorp minder huizen, minder auto’s en meer groen. Het 
polderlandschap was vrijwel onaangetast. Nu hebben 
we meer inwoners, comfortabeler woningen, krijgen we 
een prachtige supermarkt en hebben we meer sportver-
enigingen. Begrijpelijkerwijze onthouden we vooral de 
leuke gebeurtenissen en koesteren we de mooie herinne-
ringen. Onze vroegere koningin Juliana, die ik altijd zeer 
bewonderde, sprak eens tijdens een tv-interview de wijze 
woorden: “Er is nooit een goede oude tijd geweest”. Dat 
was zeer treffend. Zonder het verleden te verheerlijken, is 
het uiteraard wel belangrijk van vroegere fouten te leren 
en het in de toekomst beter te doen. 

Het Dorpsorgaan, een vitale vijftiger!

Daarom is het goed onze eigen geschiedenis te ken-
nen en deze af en toe op de voorgrond te plaatsen door 
prachtige fototentoonstellingen en interessante Spaarn-
damse geschiedenisboekjes. We moeten onze historie 
koesteren en overdragen aan jongeren. Daaraan levert 
het Dorpsorgaan een belangrijke bijdrage, waarvan we 
van harte mogen genieten, zonder te denken dat alles 
beter was in “de goede oude tijd”. 

Ik wens het Dorpsorgaan een sprankelende toekomst 
toe, waarin het ons op eigentijdse wijze van informatie 
voorziet en de samenbindende rol blijft vervullen voor 
onze dorpsgemeenschap, die dan hopelijk niet meer door 
gemeentegrenzen wordt gescheiden in Oost en West.

Rob de Vries
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Laten we eerlijk zijn, Nederlander is een nivellistisch 
land. ‘Steek je je kop boven het maaiveld uit, dikke 
kans dat ie wordt afgehakt’, is dan ook een typisch 
Nederlandse zegswijze. Het gemak, de vanzelfspre-
kendheid en de vaart waarmee men vanaf de jaren 
50/60 nieuwbouwwijken uitrolde over vrijwel het 
gehele land had dat effect: iedereen in hetzelfde huis, 
aan dezelfde straat in een zelfde wijk. Dat heel veel 
Spaarndam nog in redelijk originele staat bewaard is 
gebleven en met kop en schouders boven de omgeving 
uitsteekt, mag dan ook een klein wonder heten. Haar-
lem ligt nog steeds op afstand. Noem het een wonder, 
maar noeste vlijt van dorpsgenoten, doorzettingsver-
mogen en liefde voor het dorp maakten dat wonder 
wel mogelijk.

Neem de Hekslootpolder, de weilanden tussen Vondel-
weg en Spaarndam. Dat dit dorp niet, net als het voor-
malige Schoten, is opgeslokt door Haarlem danken we 
aan het voortbestaan van dit unieke gebied. Prachtwijken 
zouden er komen aan de andere kant van de Vondelweg. 
De plannen lagen klaar, projectontwikkelaars stonden in 
de startblokken, maar de inderhaast opgerichte Vereni-
ging tot behoud van de Hekslootpolder wist dit te voor-
komen. Na een heroïsche strijd wisten zij uiteindelijk de 
instanties te overtuigen van de natuurlijke waarde van dit 
gebied. Toch, met de tijd veranderen ook instanties, de 
vereniging zal dus alert moeten blijven.

Dan het Vlinderplan. In de 60-tiger jaren stond Spaarn-
dam- Oost op papier in de steigers, Spaarndam- West 
zou moeten volgen. De bouwplek werd snel gevonden. 
De nieuwe wijk zou worden neergezet op het Landje 
van Gruijters en het gebied er omheen tot de ijsbaan en 
noordelijk de liniewal. De verdeling van het dorp over 
onze beide gemeenten werd een van de redenen voor 
de oprichting van de dorpsraad om voor het dorp in 
zijn geheel te kunnen optreden. Want het dorp was ‘not 
amused’. Ook deze aanval op het karakter van het dorp 
werd afgeslagen. In dit verband moeten we toch wel één 

Wat Spaarndam bespaard is gebleven

van de ‘rondetafelridders’ noemen, die deze periode on-
afgebroken op de barricade stond voor de belangen van 
ons dorp: Chris van Warmerdam. Hij zat in de gemeen-
teraad van Haarlem en wist zodoende in een heel vroeg 
stadium wat de gemeente in de zin had met Spaarndam. 
Hij sprong op tijd in de bres, ‘ze snapten er elders toch 
helemaal niets van’. Het was een originele man, barstens-
vol ideeën over het wel en wee van het dorp. In eigen 
beheer en parallel aan het Dorpsorgaan gaf hij een door 
hemzelf volgeschreven dorpskrantje uit: Het Slikkie. 
Onlangs zijn alle Slikkies door neef Willem op internet 
gezet, interessant en leuk om nog eens na te lezen.

Nog steeds waren de bulldozers nooit ver weg en zou-
den zomaar enthousiast alles, ook de dijkhuizen, bij het 
Visserseinde tot aan de Nieuwe Rijweg met de grond 
gelijk maken. Het nieuwe plan was om de grond dan op 
te hogen tot dijkniveau, zodat daarop nieuwbouw plaats 
kon vinden. Tja, u raadt het al, ook dit plan sneuvelde, 
Chris en zijn kornuiten waren tegen, dus Haarlem kon 
het wel vergeten. De drang vanuit Haarlem om koste 
wat het kost overal waar mogelijk in en om Spaarndam 
nieuwbouw te plegen is de laatste jaren enigszins getem-
perd, het is zelfs zo dat zij de unieke positie van het dorp 
in de omgeving geleidelijk aan erkennen.

De Dorpsraad en het Dorpsorgaan 50 jaar

Nu het Recreatieschap. In 1967 kwamen zij op de prop-
pen met het fascinerende idee om ten behoeve van ‘de 
toerist’ alle huizen en bedrijven aan de noordzijde van de 
IJdijk te slopen. De toeristen zouden dan, terwijl zij het 
dorp passeerden,een mooi uitzicht hebben op het IJ.
Gek genoeg namen de bureaucraten, de bestuurders, de 
planologen en iedereen die daar omheen zit, het idee 
serieus en de mannen met de sloophamer waren bij wijze 
van spreke al onderweg. Zelfs de meest idiote plannen 
vinden altijd wel een uitvoerder. Als er toen vanuit het 
dorp geen actie was ondernomen, zaten we nu met een 
half dorp. De net opgerichte dorpsraad heeft hier, uiter-
aard na veel gesteggel, een stokje voor kunnen steken. 
Het dorp als toeristische trekpleister, het Recreatieschap 
heeft al veel pogingen in die richting ondernomen. Zo 
was er in de jaren 90 een plan om boven op Fort-Zuid 
een modernistische glazen koepel te plaatsen en een Van 
der Valk hotel neer te zetten, met daarnaast een hoge to-
ren. Er moest een prachtig watersportcentrum verrijzen 
en ach, de infrastructuur zou zich vanzelf wel aanpassen. 
De Stichting Krayenhof en de Vrienden, door dorpsge-
noten bliksemsnel in het leven geroepen, hebben deze 
megalomane plannen weten te voorkomen en een meer 
geëigende bestemming voor het fort gerealiseerd. 
Van der Valk redde het niet in Spaarndam, ‘maar’, zo 
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redeneerde het schap, ‘we hebben nog een fort in de aan-
bieding, Fort- Noord’. En ja, Landal zag daar wel brood 
in en met Velsen aan hun zijde dacht het schap het dit 
keer wel voor elkaar te kunnen boksen. Weer stuitte ze 
op weerstand vanuit het dorp. Dit keer bundelde het 
verzet zich onder de naam ‘Vrienden van de Forten’. 
In de plaatselijke bladen hebben we de afgelopen jaren 
de strijd kunnen volgen. Het was bij tijd en wijle een 
adembenemend en uitputtend gevecht, maar uiteindelijk 
is het De Vrienden gelukt om Landal buiten te sluiten.

Je vraagt je zo langzamerhand af wat er van dit dorp zou 
zijn geworden wanneer alle bovengenoemde projecten 
waren uitgevoerd. 
Waarschijnlijk zou achter de moderne ‘Gruijterswijk’ 
en het geheel vernieuwde opgehoogde Visserseinde, 
zo tussen Landal en Van der Valk, nog net iets van het 
oude dorp zichtbaar zijn: de Kolk, de Taanplaats en een 
stukje Pol. Toeristen moeten eten en willen kopen, dus 
souvenirshops en fast-food gelegenheden zouden het 
straatbeeld bepalen. Ook aan de Nieuwe Rijweg, immers 
de snelste route tussen Landal en de uitspanning bij Van 
der Valk, zouden uitbaters van dergelijke bedrijven hun 
tenten opslaan. Voor de wat ‘sjiekere’ eethuizen was de 
inmiddels lege noordzijde aan de IJdijk de uitgelezen 
plek; denk aan grote vlonders op het IJ, waarop ‘De 
Vakantieganger’ zijn spareribs, satés of hamburgers kon 
nuttigen. Het restant groen om het dorp zou metamorfe-
ren in grote parkeerterreinen.

Tja, zo kan het ook, het is maar net waar je van houdt, 
we zouden dan prima passen in het rijtje Volendam, 
Marken, de Efteling enz.
Voorlopig wonen we nog in het echte Spaarndam en zijn 
de bewoners voldoende eigenwijs om, als het nodig is, in 
de geest van Chris van Warmerdam, het karakter van het 
dorp overeind te houden.

Jolijt de Jongh en Jan Zwetsloot
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´Alleen voor kinderen´
Negen jaar oud was ik in 1973 en we woonden in Bennekom, 
bij Wageningen. Mijn vader was landbouwingenieur en hij 
had ons kinderen juist verteld dat we naar Lelystad zouden 
verhuizen, zijn werk bij een onderzoeksinstituut achterna.
Mijn moeder ´deed de binnenboel´, ze zeemde de ramen aan 
de binnenkant, en uit de radio klonken de ´Arbeidsvitami-
nen´, met muziek die haar fluitend en zingend deed wer-
ken. Ik speelde op de groene Heugaveld-tapijttegels, met de 
vleugen haaks op elkaar, en bouwde met Lego ons nieuwe huis 
zoals dat nog moest verrijzen op de opgespoten zandvlakten 
van ´Het Nieuwe Land´ dat Oostelijk Flevoland heette. En 
Dimitri van Toorn zong:

Dit is een lied alleen voor kinderen; Het is gisteren gemaakt; Om-
dat ze morgen uitgespeeld zijn; Een trappenhuis wordt nu hun 
speelplaats; Een lied voor kleine zielige vogels; Die als kinderen 
zijn vermomd; Wier vleugels men heeft kortgeknipt; Hun gezang 
is haast verstomd…

Weemoed kent geen leeftijd. In spreidstand stond ik boven de 
opengevouwen, hagelnieuwe landkaart van Flevoland. Almere 
was nog de bodem van een meer. De Oostvaardersplassen een 
witte vlek waarin ´NOG TE REALISEREN´ stond. En nergens 
en nooit meer, hebben we zo fantastisch gespeeld als in Lely-
stad, Dimitri ten spijt:

Diediediediediedaidaidam…

Inbreken
Na vele omzwervingen kwamen we vijftien jaar geleden thuis 
in Spaarndam. Onze jongste kinderen werden er als authentie-
ke Spaarndammertjes aan de stokoude Ringweg geboren. Wij, 
hun ouders, waren import tussen de oude buren die er eerder 
waren komen wonen. Maar we wilden geen forensenyuppen-
van-buiten zijn en wilden inbreken in de oude bolwerken.
Gelukkig waren we student geweest en wisten we hoe mak-
kelijk dat was: aanpassen en meedoen. Dus werd mijn vrouw 
lid van de Dorpsraad en werd ik brandweerman en lid van de 
Oude Kerk. We werden lid van Schaatsvereniging Nova Zem-
bla - omdat volgens onze buurvrouw ´iedereen´ dat was. Ik 
leerde er de jongste Spaarndammertjes schaatsen, we kwisten 
en feestten mee tijdens de Feestweek, en we Avondvierdaags-
den wat af. Koninginnedag werd weer zoals het bedoeld was. 
Ik bouwde mee op, en liep de bladen Oranjebitter uit. De 
programma´s volgden we, en de verslagen lazen we, in de nog 
maar 35e editie van het Dorpsorgaan.

Beet
Onze jongste en ik zaten met de benen over de rand van de 
Westkolk-kade. Hij had net zijn hengel en ik vertrouwde hem 
nog niet alleen. We vingen voorns met oranje vinnen, gron-

Vroeger was alleen beter, voor wie de kinderen van vandaag niet meer kent

dels - schitterend van lelijkheid - en een baars, met verticale 
donkere strepen over de flanken. In de polder bloeide het gele 
koolzaad dat was overgewaaid uit de Flevopolders, waar het 
gebruikt was voor de ontginning die alweer lang achter de 
rug was. We zaten daar te vissen in het decor dat de opa van 
zijn moeder al in 1915 had geschilderd, toen hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog uit Rotterdam was komen fietsen om een 
gemobiliseerde vriend te bezoeken die in het Fort Benoorden 
Spaarndam gelegerd was. Het decor waarin we visten, hing 
daarom ook in onze keuken, naast de geschilderde vissoorten 
die onze Noordzee rijk is. 
De jongste was wat dieper gaan liggen en ving een scharretje 
van de brakke bodem. Over de ophaalbrug liep een school-
pleinvader die een vriend geworden was. Hij zag ons, hield stil, 
bekeek het tafereel en riep: ´Mooier dan dit wordt het niet, 
Piet!´ En Boudewijn de Groot zong Willem Wilmink na:
Vol sombere doemgedachten, kwam ik in een straat, waar meisjes 
samen speelden, we raakten aan de praat. Mijn sombere visioe-
nen, van een wereld die verging, vervaagden bij die kinderen, 
tot een herinnering. Want die meisjes met lieve ogen, en met hun 
prachtig haar, ze zien de dingen anders, ze spelen alleen maar met 
elkaar - en ze zullen de kinderen baren, voor de komende duizend 
jaar.

Touwtje uit de deur
Kinderen spelen altijd, hebben altijd gespeeld en zullen altijd 
spelen. Kinderen speelden toen in Auschwitz, en nu tegelij-
kertijd in de idiotie van Aleppo en op de idyllisch besneeuwde 
Spaarndammerdijk. Een stok en een steen; zand en water; 
een klosje garen – het allerminste is genoeg. Het enige wat 
volwassenen hoeven te bieden voor een zoete herinnering aan 
vroeger, is een vredig thuis en wat echte liefde.
Tegenwoordig is alles beter. Vroeger, vijftig jaar geleden, aten 
we smerig zoute andijvie uit de Keulse pot. Vroeger was de 
deken van acryl. De douche een paar hete druppels. Maakte 
de geiser de keukenramen zeiknat. Moest de was op maandag 
- tot de vellen erbij hingen. Was de woonkamer stikheet en de 
slaapkamer ijskoud. Kwam je ´s zondags niet verder dan altijd 
dat rondje door datzelfde stukje bos. Stonk het naar oude, 
natte hond. Ging die lieve tante met ´K´ altijd dood. Zaten 
we tijdens verjaardagen in een kring kaas-met-zilveruitjes te 
vermalen. Ging het over Den Uyl, de USSR, en al die rechten 
waar iedereen toen recht kreeg. Als kinderen wisten we niet 
hoe snel we weg moesten komen. Maar: er hing wel een touw-
tje uit de deur…
Steeds weer dat gezeur, over dat touwtje uit de deur. Gelukkig 
maakt het de kinderen niets uit. Zij hebben de toekomst en 
kennen het gelogen verleden niet. Zij lopen evengoed ach-
terom.
Vroeger was alleen beter, voor wie de kinderen van vandaag 
niet meer kent. Lees de kronieken in het Dorpsorgaan er maar 
op na.

Piet van Reeuwijk, Ringweg, Spaarndam

In de week van 14 t/m 18 november zijn wij met onze 
gasten naar de winkelweek in Schalkwijk gegaan. Dit is 
een initiatief van de regio die, in samenwerking met het 
winkelcentrum, onze gasten uitnodigt voor een dagje 
shoppen. De rolstoelen staan klaar, er wordt gezorgd 
voor koffie en een lunch. De gasten maken veelal thuis 
al een boodschappenlijstje en samen met een vrijwilliger 
gaan ze hun favoriete winkels langs. 

Woensdag 30 november 2016: de tweede inloop-
koffieochtend voor vrijwilligers is een feit! En wat voor 
een: maar liefst 16 vrijwilligers gaven acte de présence. 
We waren te gast bij de familie Goebert aan de dr. W. 
Nijestraat nr. 1. Henk werd weinig rust gegund: zat hij 
net weer op zijn stoel te genieten van zijn kopje koffie, 
ging de bel weer en tja. Henk had een duidelijke taak ... 
weer een stoel van boven halen, maar hij deed het met 
een gulle lach. Ans had zich helemaal uitgeleefd in de 
keuken en heerlijke baksels gemaakt. Het was een heel 
gezellig ongedwongen samenzijn. 
Wij hebben het jaar 2016 afgesloten met 3 bezoeken aan 
Resto van Harte. Dit is een restaurant dat wordt gerund 
door vrijwilligers die maar liefst 120.000 maaltijden per 
jaar koken. Het is bedoeld voor buurtbewoners die voor 
een klein bedrag kunnen aanschuiven. De kok is wisse-
lend, waardoor eten uit allerlei (ook verre) landen wordt 
aangeboden. Dit is altijd een verrassing. Wij als Zon-
nebloem afdeling kregen van de Riki Stichting vouchers 
aangeboden en zijn in november en december driemaal 
met een aantal gasten en vrijwilligers in Parkwijk gaan 
dineren. Het was erg gezellig met elkaar en het eten was 
heerlijk!

Via een grappige omweg werd ik als voorzitter van de 
Zonnebloem Spaarndam benaderd om met een aantal 
gasten deel te nemen aan een Kerstbingo op zondag 
18 december 2016, georganiseerd door 2Contact, een 
callcentre aan de Prins Hendrikstraat in Haarlem. 
Hoewel het kort dag was, vond ik het toch wel leuk om 
onze gasten van deze bingo te laten genieten. Allereerst 
waren er natuurlijk chauffeurs nodig en gelukkig kreeg ik 
van drie van hen een positieve reactie: dank hiervoor! Dit 
betekende dat 10 gasten konden worden uitgenodigd. 
Nou, dat was geen probleem. De zondag schijnt toch 
voor veel gasten wat stilletjes te zijn. 
Voorts kreeg ik van Riet Wempe een enthousiaste reactie, 
dat zij wel als vrijwilliger mee wilde gaan, dank Riet!
Het was een heel gezellige middag bij 2Contact: en-
thousiaste medewerkers, een heerlijk kopje koffie of thee 
met Weihnachtsstol, een drankje en een hapje en niet te 
vergeten prachtige prijzentafels. 
Uiteindelijk ging iedereen wel met een prijsje naar huis. 
In de kersttijd zijn enkele vrijwilligers in kleine groepjes 
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met gasten naar diverse tuincentra geweest. De tuincen-
tra zijn dan prachtig in kerstsfeer gebracht en dit zijn 
dan ook sfeervolle en gezellige uitstapjes geweest.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2017
Op 12 januari 2017 werd van 13.30-16.00 uur in 
de sfeervolle Sint Adalbertuskerk aan de Ringweg in 
Spaarndam de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden van 
onze Zonnebloem afdeling Spaarndam e.o.

Hiermee werd tevens ons Jubileumjaar ingeluid. Dit jaar 
bestaan wij namelijk 10 jaar als zelfstandige Zonnebloem 
afdeling. Om 10.00 uur verzamelden wij als bestuur, 
en niet te vergeten als belangrijke spil: Karin Duwel en 
Theo van Lieshout, aan de Ringweg om de kerkzaal om 
te toveren tot een gezellig soort grote huiskamer. Een be-
langrijk gedeelte werd gereserveerd voor het orkest: Ken-
nemer Harmoniekapel ‘Oud Goud’, welk orkest werd 
vertegenwoordigd door 46 muzikanten. Ans Captein, 
onze vroegere penningmeester, maar nog steeds actief 
binnen ons bestuur, speelt klarinet in dit orkest en zij 
had haar mede-orkestleden zo enthousiast gekregen om 
bij ons op te treden. Ook de vrijwilligers waren mooi op 
tijd om een en ander voor te bereiden. De cakes werden 
aangesneden, de kaas en worst op schalen gedaan en de 
zoutjes en drankjes klaargezet. Om 13.30 uur arriveer-
den de gasten. Het werd een volle kerkzaal, al met al zo’n 
kleine 130 personen. Eenieder kreeg een kopje koffie 
met heerlijke door de vrijwilligers zelfgebakken cake: een 
succes. Daarna snel door naar een drankje en een hapje, 
want om 14.30 uur begon het orkest te spelen. Wat was 
dat geweldig, de gasten genoten en zongen uit volle borst 
mee. Na een korte pauze werd nog veel meer muziek 
gemaakt. Ook de inwendige mens werd niet vergeten.
Om 16.00 uur ging eenieder voldaan huiswaarts. Het 
was een zeer geslaagde middag. 
Met dank aan de vrijwilligers van de kerk, onze eigen 
vrijwilligers en de chauffeurs.

Joke van Bakel

Ons Dorp
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Dit is de allereerste nieuws-
brief van de ‘Historische 
Werkgroep Spaarndam’. 
4 keer per jaar zal de nieuws-
brief worden opgenomen 
in het Dorpsorgaan. Via de 
nieuwsbrief willen wij u infor-
meren over de diverse activi-
teiten.

HWS. Na de viering van 
het 700-jarig bestaan van 
Spaarndam in 1985, is in 
1986 de HWS opgericht door 
dorpsgenoot Gerrit van den 
Beldt.

De HWS is een werkgroep 
die valt onder de ‘Stichting 
Spaarndam 700 jaar’, en heeft 
als doel de geschiedenis van 
het dorp Spaarndam levend 
te houden door Historische 
kennis en verhalen te verga-
ren en te archiveren. Daartoe 
organiseert de werkgroep 
iedere vijf jaar een Historische 
tentoonstelling met daaraan 
gekoppeld de uitgave van een 
boek.

De HWS bestaat uit een ac-
tieve groep van vrijwilligers 
die ieder op zijn/haar niveau 
een bijdrage leveren aan de 
instandhouding van de ge-
schiedenis van Spaarndam. 

De HWS heeft de afgelopen 
jaren veel materiaal gekregen 
van polders die horen bij de 
Gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude. Dat zijn de 
Houtrakpolder, Inlaagpolder, 
de Verenigde Binnenpolder 
en Ruigoord. 

In de nieuwsbrief zullen wij 
een overzicht geven van de 
voorbije en komende activi-
teiten, ook zullen wij korte 
verhalen of anekdotes uit de 
geschiedenis van Spaarndam 
vermelden.

OPEN MONUMENTENDA-
GEN 2016

Dit jaar was u tijdens de lan-
delijke Open Monumentenda-
gen op zondag 11 september 
2016 harte van welkom in 
het monumentale Gemeen-
landshuis (of Rijnlandshuis) 
198 mensen bezochten toen 
dit bijzonder mooie pand aan 
de Spaarndammerdijk 23, 
waar de HWS een werkruimte 
heeft. Hiervoor bedanken wij 
Rijnland voor de gastvrijheid.

De rondleidingen werden ver-
zorgd door Willem van War-
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merdam, Wim Koelman, Rosé 
van de Sluijs en als aspirant 
Martien van Woerkom van de 
HWS, de ondersteuning vanuit 
Rijnland werd gedaan door 
Eggo Tiemens, Erfgoedbe-
heerder van Rijnland.
Het was een geslaagde dag. 
Hebt u het gemist? In 2017 
zijn de open Monumentenda-
gen in het weekend van 9 en 
10 september. houd 2017 in 
de gaten.

Het Gemeenlandshuis in 
Spaarndam was de vergader-
plaats van het bestuur van 
Rijnland en het woonhuis was 
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voor de opziener. Bekende 
waterstaatkundigen als Cru-
quius, Brunings en Conrad 
hebben in dit huis gewoond. 
Op het terrein staat o.a. een 
reparatiewerkplaats. Vroeger 
was de Spaarndammerdijk de 
zwakste schakel in de zeewe-
ring en daarom had het hoog-
heemraadschap, bij dreigend 
overstromingsgevaar, die 
ruimte nodig voor de werk-
lieden en hun gereedschap. 
Het gereedschap, dat ooit 
werd gebruikt door Personeel 
van Rijnland is nog terug te 
vinden op de zolder van het 
Rijnlandshuis. Het iconische 
beeld van Hansje Brinker in 
Spaarndam staat symbool 
voor ons waterbeheer.

Rondleidingen over het terrein 
en door het gebouw zijn op 
aanvraag mogelijk.

Enkele kronieken uit 
Spaarndam 700

19 februari 1285 Graaf 
Floris V geeft toestemming 
om de dam in het Spaarne 
te herstellen en regelt het 
beheer. De eerste dam was 
omstreeks 1220 aangelegd bij 
een nederzetting van enkele 
boerderijtjes die de naam 
‘Spaarne’ droeg en waar-
schijnlijk in de elfde eeuw was 
gesticht. De eerste dam in het 
Spaarne was door een storm 
of door opstandige Kennemers 
vernield zodat het IJ gedu-
rende enkele jaren weer vrij 
spel had. Door de zorg voor 
de dam en de sluizen kwam 

de plaats Spaarndam vanaf 
1285 tot ontwikkeling. De 
doorgaande schepen moesten 
in Spaarndam tol betalen aan 
de grafelijkheid.

1328 Er is sprake van een ka-
pel in Spaarndam, deze stond 
op de hoek van de Westkolk 
en de IJdijk en behoorde bij 
de St. Bavokerk op de Grote 
Markt in Haarlem.

1492 De Kolksluis wordt her-
steld en vergroot.

De Houtrakpolder
Bij de inpoldering van het IJ 
en de aanleg van het Noord-
zeekanaal ontstond de Hout-
rakpolder. In 1873 werd de 
Houtrakpolder drooggemalen. 

De vette en de voedzame 
zeeklei van de polder was 
bijna een eeuw lang de voe-
dingsbodem voor aardappels, 
suikerbieten en graan. In de 
jaren zestig van de vorige 
eeuw verdween het oostelijk 
deel van de polder onder het 
zand van ‘Joop den Uyl’, een 
twee tot vier meter dikke laag 
zand, genoemd naar de toen-
malige Amsterdamse wethou-
der Economische Zaken J.M. 
den Uyl. Het zand was nodig 
om het gebied bouwrijp te 
maken voor de uitbreiding van 
de Amsterdamse haven. 

Het andere deel van de Hout-
rakpolder werd opgekocht 
en ingericht als recreatiege-
bied. In dit deel verwijzen 
alleen nog de rechthoekige 

verkaveling, de enkele stuk-
ken boerenbouwland tussen 
het bos en de nog niet ge-
sloopte boerderijen naar een 
rijk agrarisch verleden van de 
Houtrakpolder.

Wist u dat:
 - De HWS een beeldbank 
heeft? http://historische-
werkgroepspaarndam.nl

 - De HWS rondleidingen 
verzorgt door het dorp en in 
het Rijnlandshuis?

 - Dat Rosé vd Sluijs een 
beeldje van Hans Brinker 
gemaakt heeft en dat een 
kopie van dit beeldje voor 
€8,95 te koop is;

 - Dat wij op de woensdag-
avonden in het dorpshuis 
bezig zijn met het archive-
ren van de stukken?

 - Dat wij jaarlijks op de 
kunstmarkt staan?

Dit waren enkele activiteiten 
wetenswaardigheden van de 
HWS.
Hoe u de HWS kunt steu-
nen zullen wij in de volgende 
nieuwsbrief laten weten. 

GEZOCHT: gegevens over de 
Voorstelling nabij Spaarndam 
(stelling van Amsterdam).
Zie daarvoor de bijdrage van 
Wim Koelman namens de 
HWS elders in dit Dorpsor-
gaan.
 
Veel leesplezier.

De redactie,
Martien van Woerkom en 
Henk Jonker.
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Wat is dat: de Telefooncirkel? Annemarie van Leen-
Janssens kan daar meer over vertellen. Zij is de initia-
tiefneemster en één van de coördinatoren.

“Ik ben vrijwilliger bij de Telefooncirkel in Haarlem 
Oost en dacht op een gegeven moment: waarom heb-
ben we dit niet in Spaarndam? Ik woon hier en waarom 
zullen mensen die hier wonen het ook niet fijn kunnen 
vinden.”
Op mijn vraag wat het dan is, de Telefooncirkel, legt An-
nemarie uit dat je door meedoen aan de Telefooncirkel 
elke dag even contact hebt met iemand. “De begeleider 
belt de eerste deelnemer, deze belt de volgende deelne-
mer enzovoort. De laatste deelnemer belt de begeleider 
weer en dan is de cirkel rond. Zo weten we dat iedere 
deelnemer wakker is. En iedere deelnemer heeft een ge-
zellig praatje van een minuut of vijf gehad met iemand. 
Een leuk begin van de dag toch?!”
Dat lijkt mij ook. Het mooie is dat je als deelnemer 
weet dat er naar je omgekeken wordt, iemand weet dat 
je weer wakker bent geworden. Annemarie vertelt dat ze 
indertijd elke dag contact had met haar moeder, maar ze 
realiseert zich dat dat niet voor iedereen zo is. Daarom is 
de telefooncirkel zo fijn. 

Voor wie is de Telefooncirkel? 
De Telefooncirkel is voor iedereen die er behoefte aan 
heeft. Dat kan iemand zijn die alleen woont of kinderen 
van een alleenstaande ouder. Ook als iemand net uit het 
ziekenhuis thuis komt en nog niet zo mobiel is, kan de 
telefooncirkel een tijdje een prettig contact zijn. Als de 
mantelzorger van iemand met vakantie is, kan de Tele-
fooncirkel het dagelijks contact zijn. 
Mevrouw Annie van de Kamp is één van de eerste deel-
nemers. Zij heeft zich opgegeven omdat zij alleen woont 
en haar kinderen niet in de buurt wonen. Zij heeft goede 
contacten in de buurt, zelfs iemand die de sleutel heeft. 
“Stel dat ik val.... Nu weet ik dat iemand mij iedere dag 
belt. Voor mijn kinderen is het ook een geruststelling. 
En het is wel gezellig, elke dag een praatje met iemand.” 
De coördinatie heeft de naam en het telefoonnummer 
van een zogenaamde sleutelpersoon. Daarnaast ook een 
lijstje van namen en telefoonnummers (vaak de kinde-
ren) die in geval van nood gebeld kunnen worden.

Hoe werkt het?
Dit vraag ik aan Wim Pijnaker, vrijwillig begeleider bij 
de Telefooncirkel. Wim vertelt: “Ik begin 8.45 uur om 
de eerste deelnemer te bellen en heb een praatje met die 
mijnheer of mevrouw. Deze belt daarna de volgende 
deelnemer van de lijst, enzovoort. De laatste deelnemer 
belt mij, zodat duidelijk is dat iedere deelnemer iemand 
heeft gesproken.” Maar stel dat iemand de telefoon niet 

De Telefooncirkel in Spaarndam is van start

opneemt wat gebeurt er dan? Als iemand niet opneemt, 
belt de deelnemer Wim. Hij belt dan de opgegeven sleu-
telpersoon van degene die niet opneemt. Als hij bij deze 
persoon ook geen contact krijgt belt hij de coördinator. 

Als Wim dienst heeft bij de Telefooncirkel, is dat van 
8.45 tot 9.30 uur. Dan belt de laatste deelnemer hem als 
afsluiting. Alleen als er iets gebeurt, wat zelden het geval 
is, duurt zijn dienst langer. Wim doet dat 7 dagen achter 
elkaar. Hoe meer vrijwillige begeleiders hoe minder vaak 
je dienst hebt. 

Meedoen?
De Telefooncirkel Spaarndam heet deelnemers van harte 
welkom. Ook vrijwilligers kunnen er nog bij.

Opgeven kan bij Annemarie: 
telefoon: 06 401 97 933 of via de mail: avanleen@live.nl
De website is in opbouw.

Marry Brokking

Ons Dorp

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het
overlijden van Ton, uw komst naar zijn afscheid

en uw donatie aan De Hartstichting.
 

Coby Ruijgrok-Leuring 
Jeannette en Huib

Els en Ron
Ab en Coby
Irma en Tom

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dankbetuiging

Advertentie
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Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
123 11-12-2016 10:31 Velserbroek Reanimatie (AED inzet)
124 14-12-2016 18:13 Spaarndam Ongeval buiten letsel (explosie)
125 22-12-2016 19:30 Haarlem Brandgerucht
126 23-12-2016 23:03 Spaarndam Ass. Ambu (Til Assistentie)
127 24-12-2016 04:01 Beverwijk Aflossing
128 26-12-2016 17:50 Velserbroek Brandgerucht
129 31-12-2016 05:32 Spaarndam Brand wegvervoer
123 11-12-2016 10:31 Velserbroek Reanimatie (AED inzet)
124 14-12-2016 18:13 Spaarndam Ongeval buiten letsel (explosie)
125 22-12-2016 19:30 Haarlem Brandgerucht
126 23-12-2016 23:03 Spaarndam Ass. Ambu (Til Assistentie)
127 24-12-2016 04:01 Beverwijk Aflossing
128 26-12-2016 17:50 Velserbroek Brandgerucht
129 31-12-2016 05:32 Spaarndam Brand wegvervoer
123 11-12-2016 10:31 Velserbroek Reanimatie (AED inzet)
124 14-12-2016 18:13 Spaarndam Ongeval buiten letsel (explosie)
125 22-12-2016 19:30 Haarlem Brandgerucht
126 23-12-2016 23:03 Spaarndam Ass. Ambu (Til Assistentie)
127 24-12-2016 04:01 Beverwijk Aflossing
128 26-12-2016 17:50 Velserbroek Brandgerucht
129 31-12-2016 05:32 Spaarndam Brand wegvervoer
1 1-1-2017 01:44 Spaarndam Containerbrand (ondergronds)
2 11-2-2017 16:34 Spaarndam Dier in nood

Brandweer Spaarndam
Het werk in de periode 1 december t/m 28 februari

Terugblik 2016
In 2016 werd de Spaarndamse brandweer in totaal 
129 opgeroepen voor brand en hulpverlening. Hiermee 
was dit het drukste jaar voor het korps tot nu toe. Di-
verse automatische meldingen en een stormdag hebben 
aan deze hoge aantallen inzetten een bijdrage geleverd.

Nieuwe collega’s (6) gezocht!
Ondanks de twee nieuwe collega’s die ons brandweer-
korps sinds begin dit jaar zijn komen versterken zijn wij 
op zoek naar nog 6 mensen. Dit om ook in de toekomst 
hulp te kunnen blijven verlenen.
Indien jij geïnteresseerd bent, kunt je contact opnemen 
met onze ploegchef Maarten Derkzen van Angeren, 
telefoon 06-31 94 41 24, 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

Het Dorpscentrum

Van het stichtingsbestuur
Vanaf 6 september 2016 is de heer Jan Bönker toe-
getreden tot ons bestuur. Hij zal ons met zijn ruime 
ervaringen met de WMO, zijn werk met betrekking tot 
re-integratie, en op beheer- en personeelsgebied met raad 
en daad bijstaan. Welkom Jan! 

Omdat enkele bestuursleden deze zomer 2017 gaan 
aftreden, is het bestuur wel weer dringend op zoek naar 
een technische man (of vrouw) als bestuurslid, maar ook 
een secretaris en/of een penningmeester. Wilt u eens 
rondkijken in uw omgeving of wellicht bent u zelf geïn-

Ons Dorp

teresseerd? Informatie is te vinden op onze website.
Nieuwe oproepkrachten voor achter de bar zijn van harte 
welkom. Zie de advertentie op de website.

Hartje Spaarndam
Het Dorpscentrum volgt de ontwikkelingen rondom 
Hartje Spaarndam nog steeds met belangstelling. Ook 
staat het Dorpscentrum open voor allerlei ideeën en sug-
gesties. Als het zo ver is, dan zullen wij uiteraard met al 
onze gebruikers overleggen wat eventuele eisen en wen-
sen zijn, en zal er een programma van eisen opgesteld 
worden. De Dorpsraad is de instantie die op regelmatige 
basis contact heeft over het project met de gemeenten 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem. 

Van de Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is op zoek naar vrijwilligers die 
ideeën hebben voor leuke activiteiten én die uiteraard 
mee willen helpen met de organisatie van deze activitei-
ten. De Historische Werkgroep heeft al toegezegd een 
aantal activiteiten te willen (helpen) organiseren.
Op 11 maart doet het Dorpscentrum weer mee met de 
actie NLdoet van het Oranje Fonds, de actie om met 
elkaar en de buurt een grote klus te klaren. Wij doen dit 

jaar ook weer mee met een grote Voorjaarsschoonmaak. 
Afhankelijk van wanneer dit blad verschijnt, kunt u 
zich nog opgeven via www.nldoet.nl, of achteraf kijken 
op deze site of op onze website voor leuke foto’s. Zeer 
aanbevolen.
Overigens is het Dorpscentrum altijd op zoek naar 
vrijwilligers die toezicht willen houden in de sporthal en 
sportzaal bij trainingen en wedstrijden, zoals zaalvoetbal. 
Ook is er altijd wel iets te repareren in het Dorpscen-
trum. Wanneer er meerdere vrijwilligers zich aanmelden 
kan er uiteraard een schema gemaakt worden. Hoe meer 
handen, hoe lichter het werk!
Wie wil op dinsdag- en vrijdagmiddag koffie en thee 
schenken voor een zeer actieve en creatieve ouderenclub? 
Daar kunnen overigens best nog meer deelnemers bij. Er 
worden o.a. spelletjes gedaan, gekaart, en gehandwerkt. 
Gewoon aanschuiven vanaf 14.00 uur.
Loopt u gerust eens binnen in ons gezellige Dorpscen-
trum voor een kopje koffie en een praatje.
Voor meer informatie: 
telefoon 023-539 0811
e-mail info@dcspaarndam.nl; 
website www.dcspaarndam.nl
facebook www.facebook.com/dorpscentrum-spaarndam

“Mijnheer de burgemeester van Haarlem, meneer de 
burgemeester van Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
kinderburgemeester Dave, dames en heren, jongens en 
meisjes, dorpsgenoten: namens de Commissie Konings-
dag Spaarndam heet ik u van harte welkom op deze 
Koningsdag. Vandaag feliciteren wij Koning Willem 
Alexander met zijn verjaardag en wensen hem en zijn 
familie een feestelijke dag toe!”
Zo begon de toespraak op 27 april 2016. Nog even en 
we mogen dezelfde woorden weer uitspreken vanuit 
de muziektent op het mooiste plekje van Spaarndam. 
Dezelfde plaats, dezelfde datum, dezelfde tijd en groten-
deels dezelfde woorden. Ook het programma laten we 
traditiegetrouw hetzelfde met een optocht, de aubade en 
de spelenkermis. En de kleur van de dag blijft uiteraard 
oranje. Ook tijdens de Dodenherdenking op 4 mei zul-
len wij ons houden aan de aloude protocollen en blijft 
het programma gelijk. De bezoeker zal geen verschillen 
bemerken.
Toch is er het één en ander veranderd in de Commissie 
Koningsdag Spaarndam. Want ondanks dat het ons niet 
lukt onze naam te wijzigen bij de Kamer van Koophan-
del (en we dus officieel nog steeds de Commissie Konin-
ginnedag zijn), is er toch wel wat gewijzigd.
Jarenlang hebben wij onder het vertrouwde bewind van 
voorzitter Monique Blom gestaan. In 2004 kwamen 
Monique en ik in het bestuur van de CKS en in de afge-

Commissie Koningsdag Spaarndam

lopen 10 jaar voerde zij de taak van voorzitter uit. Vorig 
jaar liet zij een droom uitkomen, de droom van een 
ijswinkel op de dijk: Diga. Dit is natuurlijk geen Spaarn-
dammer ontgaan en we halen er allemaal graag een 
ijsje. Dit zorgde er echter wel voor dat Monique moest 
stoppen met haar voorzitterschap. Ook onze secretaris 
Marieke gaf aan haar laatste jaar in te gaan. Tijd dus voor 
verandering en vernieuwing. 
Daarom stellen wij graag het vernieuwde bestuur aan u 
voor: Laura Kroon – Voorzitter, Noortje Pijnaker – Se-
cretaris, Pieter Meima – Penningsmeester, Nick van der 
Zwet – Materiaalbeheer, Joke van Bakel – Inkoop en
Pepijn Lagerwey – Muziek. Marieke Mulder zal ons dit 
seizoen nog bijstaan en neemt daarna afscheid van de 
commissie. Intussen werken we aan een nieuwe website 
en houden we u ook via onze facebookpagina (www.
facebook.com/koningsdagspaarndam) op de hoogte.
Uiteraard kan Koningsdag Spaarndam niet bestaan zon-
der de vele vrijwilligers, waar wij ieder jaar een beroep 
op mogen doen. Bent u nog geen vrijwilliger, maar kunt 
u ons op Koningsdag een paar uurtjes ondersteunen? 
Vul dan het contactformulier in op onze website (www.
koningsdag-spaarndam.nl), kom langs op de vrijwilli-
gersavond (11 april) of neem contact op met één van de 
bestuursleden. Wij hopen u allen te ontmoeten!

Laura Kroon
voorzitter Commissie Koningsdag Spaarndam

Ons Dorp
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Stichting fonds voor urgente noden - Rabobank 
Stimulerungsfonds – Bosselaarsfonds - J.C.Ruigrok 
Stichting - Dinamofonds - Prins Bernardcultuur-
fonds -Meerlandenfonds - Studiefonds Plus - Fonds 
voor Cultuurpaticipatie - Schipholfonds- Schuurman 
Schimmel van Ouderen Stichting

Ziet u door de bomen het bos niet meer en bent u als 
inwoner van Spaarndam, Haarlemmerliede of Spaarn-
woude op zoek naar het juiste fonds voor uw vereniging, 
school, comité of instelling, dan willen wij het

Spaarndamfonds
opgericht 1993

een fonds voor de dorpsgemeenschappen
Spaarndam-Haarlemmerliede-Spaarnwoude onder uw 

aandacht brengen!

Het fonds is ontstaan in 1993 op initiatief van beheer-
ders en voormalig directeur van de Rabobank te Spaarn-
dam. Uit de rente- en Crowdfundings opbrengsten van 
het bijeengebrachte kapitaal kunnen de leden van de 
Stichting gelden ten goede laten komen aan de dorps-
gemeenschappen van Spaarndam, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.

Spaarndamfonds

Hiertoe kunnen verenigingen, scholen, instellingen, 
kerkgenootschappen en andere groeperingen een aan-
vraag voor donatie bij het Spaarndamfonds indienen.
Het fonds vergadert 1 x per kwartaal. Waar mogelijk 
dient zo’n aanvraag voor de eerste werkdag van een 
kwartaal in het bezit te zijn van de secretaris.

De criteria voor het verkrijgen van donaties kunt u vin-
den op de website van ons fonds (www.spaarndamfonds.
nl), tevens vindt u daar een aantal voorbeelden waarbij 
wel/geen bijdrage wordt verleend.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie neem dan 
contact op met een van de bestuursleden:

P. de Vries, voorzitter
P.A. Alsema, secretaris
Th. M. Jukes, penningmeester
M.C. Bouff, lid
F.B.M. van den Haak, lid
G. Jägers, lid
M.J.P. Vink, lid

Correspondentie kan worden gericht aan:
post@spaarndamfonds.nl
of
Stichting Spaarndamfonds
T.a.v. de heer P. Alsema (secretaris)
Pruimenboomplein 78
1971 RE IJmuiden

Ons Dorp

Winterworkshops in KC de Kolk een groot succes

Net als vorig jaar organiseerde KC de Kolk in januari 
en februari een serie workshops. Met deze workshops 
behoudt de Kolk haar aantrekkingskracht ook in de 
stille wintermaanden.

Vier gerenommeerde kunstenaars begeleidden met verve 
meer dan 30 deelnemers in hun vaak eerste schreden op 
het pad van de kunsten.

In de workshop modelboetseren o.l.v. beeldhouwster Ike 
van Cleeff werd gewerkt met een mannelijk naaktmodel. 
Een geweldige ervaring voor de deelnemers die volgens 
van Cleef na deze ervaring voortaan met andere ogen 
naar de beeldhouwkunst zullen kijken.

Sieradenmaker Brigit Daamen leidde een groep van 
zeven deelnemers in het ‘ruimtelijk vilten’. De prachtige 

zachte wol, de schitterende kleuren en de vakkundig 
begeleiding zetten de deelnemers aan tot vrijuit experi-
menteren.

Heel bijzonder was ook de workshop Etsen o.l.v. Cees 
Smit wiens werk kort geleden nog te zien was in de 
galerie. Voor de meeste deelnemers was dit een eerste 
kennismaking met deze techniek. 

De serie werd afgesloten met de workshop beeldhouwen 
in speksteen o.l.v. Johanna van Steen. In een wolk van 
steenstof werkten maar liefst 13 mensen vol enthousi-
asme aan hun werkstuk. Aan het eind van alle workshops 
konden de deelnemers trots en tevreden naar huis met 
een voor velen geheel nieuwe ervaring en een verrassend 
mooi werkstuk op zak.

Nienke Vallentgoed

Museum Stoomgemaal Halfweg

Geopend van begin april tot eind oktober op woensdag 
13:00 - 16:00 uur en op zaterdag 10:00 - 16:00 uur.

Draaidagen
Op onderstaande dagen is Museum Stoomgemaal Half-
weg geopend van 10.00 - 16.00 uur. 

De stoommachine wordt rond 11.30 uur gestart.

Zaterdag 8 en zondag 9 april (Museumweek)
Zaterag 13 en zondag 14 mei (Gemalendag)
Zondag 18 juni (Dag van het Kind)
Zondag 16 juli (Draaidag)

Ons Dorp
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LaLaLau, muziek en theater, 
viert momenteel haar 10e sei-
zoen, met als hoogtepunt de ju-
bileummusical ‘LaLaLau’s feestje’ 
op 3 juni in Theater de Luifel in 
Heemstede.

In 2006 werd LaLaLau opgericht en werden de eerste 
theaterworkshops gegeven. Er werd een popkoor in 
Spaarndam opgericht; er werden enkele groep 8-musicals 
geschreven en voor het jubileum van Jeugdvereniging 
Don Bosco werd de musical ‘Frikisalsa’ gemaakt.

In 2008 stond de eerste officiële LaLaLau-musical op 
de planken; de musical ‘Lumi’ waarin een gepest meisje 
haar zelfvertrouwen terug won. In 2009 werd de musical 
‘Level 8’ gespeeld, waarin de gameverslaafde Marijn in 
een gamewereld verdween. Een jaar later gingen we terug 
naar school in de musical ‘Les 4, blz. 28’. In 2011 werd 
er gedroomd van een toekomst als artiest in ‘Later, als ik 
een ster ben’. In 2012 vierden we het 5-jarig jubileum 
met ‘Laat me maar’ over heimwee als je op kamp bent. 
Het jaar erna bezongen we de liefde voor de papa’s en 
de mama’s in ‘Lastig joh, ouders’. In 2014 maakten we 
een reis door de tijd in ‘Leefjetijdmachine’. De lastige 
vraag over wat je later wil worden, werd het thema van 
‘Leeuwentemmer of astronaut’ in 2015 en in 2016 
stond opnieuw ’Level 8’ op de planken. Deze keer in een 
2.0 versie, aangepast naar de huidige tijd van iPads en 
‘etherdiscipline’. In het 10e jaar, in 2017, komen al deze 
verhalen voorbij in de musical ‘LaLaLau’s Feestje’, waar-
bij ook oud-leerlingen uitgenodigd worden het podium 
nog eens te betreden. 

De visie van LaLaLau is in al die jaren niet veranderd. In 
een ontspannen en veilige sfeer wordt nog steeds gewerkt 
aan zang, dans en spel. Die veilige sfeer zorgt ervoor 
dat de kinderen durven te spelen, durven te zingen en 

LaLaLau bestaat 10 jaar!

durven te dansen. Onbewust wordt daarbij gewerkt aan 
sociale vaardigheden, waarbij de kinderen naar elkaar 
luisteren en kijken, elkaar complimenteren en met elkaar 
communiceren. Er is ruimte voor het ontplooien van 
hun fantasie, persoonlijkheid en zelfvertrouwen. Zelfs 
de dingen waar ze misschien onzeker over zijn, worden 
uiteindelijk vol overgave op het toneel tentoongesteld. 
Ontdekken dat je iets kan geeft een heerlijk gevoel. En 
het grote applaus na afloop zorgt voor vlinders in je buik!
En hoe denken de kinderen daar over? Waarom gaan ze 
iedere week met plezier naar de musicalles en oefenen ze 
zo hard voor de grote voorstelling?

Jessie (12 jaar): “Ik ga elke week met plezier naar La-
LaLau, want ik hou heel erg van dansen en zingen en 
acteren. En ik vind het ook leuk om te improviseren met 
kleine toneelstukjes.”
Lotte (5 jaar): “Ik ga graag naar LaLaLau, want ik vind 
alles daar leuk.”
Bouke (10 jaar): “Ik vond het leukste jaar ‘Level 8’, omdat 
daar het stukje van etherdiscipline in zat.”
Lisa (7 jaar): “Ik vind het leuk, omdat het leuk is.”
Ilse (10 jaar): “Ik heb zin in de uitvoering, want dan speel 
ik Iris.”
Hidde (7 jaar): “Ik vind zingen het leukste, want daar hou 
ik het meeste van.”
Roos (9 jaar): “De leukste herinnering is de cupsong, omdat 
het gewoon goed lukte.”
Nienke (11 jaar): “Ik vind LaLaLau heel leuk, omdat ik 
heel erg van toneelspelen hou en ik heb ook heel veel zin in 
de musical.”
Melody (7 jaar): “Ik wil heel graag met LaLaLau beroemd 
worden. Want Laura geeft goed les. Wat we op vrijdag doen 
vind ik super leuk, omdat ik heel erg van dansen en zingen 
hou.”
Soraya (13 jaar): “Ik vind LaLaLau super leuk, omdat ik 
door LaLaLau vroeger musicals leuk ben gaan vinden en 
nu nog steeds. Ik vind de vrijdag altijd super leuk en altijd 
lachen.”
Nynke (10 jaar): “Ik vond de musical ‘Level 8’ het leukst, 
want de liedjes zijn zo leuk.”
Lola (7 jaar): “Ik vind het leuk omdat ik op LaLaLau zit 
en elke vrijdag zing ik en dans ik.”
Jeffrey (12 jaar): “LaLaLau blijft leuk, omdat het mijn 
passie is en ik acteren en zingen super leuk blijf vinden.”

Schrijf het dus alvast in de agenda: ‘LaLaLau’s feestje’ 
- Zaterdag 3 juni Theater de Luifel in Heemstede.

Tot dan!
Laura Kroon

LaLaLau

Ons Dorp

Op 11 januari was het 99 jaar geleden dat gronden 
van de Schotervlielanden, de Gruyterspolder, de Oud 
Spaarndammerpolder en de Velserbroekpolder ge-
deeltelijk in bezit werden genomen door het Rijk: de 
Stelling van Amsterdam had behoefte aan een plaat-
selijke versterking want de Positie bij Spaarndam zou 
een zwakke schakel zijn bij een eventuele oorlog. 

Dankzij het onderzoek van onze dorpsgenoot Joop de 
Vries (overleden 20 mei 2016) weten we, dat in de Eerste 
Wereldoorlog fort Benoorden Spaarndam bemand was 
met 3 officieren, 11 onderofficieren en 163 manschap-
pen en fort Bezuiden Spaarndam had dezelfde bezetting. 
In totaal waren er dus 354 mannen in de forten gehuis-
vest. 
Diverse foto’s staan op de beeldbank van de HWS met 
militairen die ingekwartierd waren bij particulieren, b.v. 
001970, 002036 en 002037. (beeldbank www.histori-
schewerkgroepspaarndam.nl) 
In de zomer van 1918 waren ongeveer 340 werklieden 
ingezet voor de aanleg van de voor-Stelling bij Spaarn-
dam.

Gezocht: gegevens over de voor-Stelling bij Spaarndam

Het moet wel gigantisch druk geweest zijn rond en in 
Spaarndam door de aanvoer van materialen en materieel, 
brandstoffen en personeel. Slechts enkele bouwvakkers 
kwamen uit Spaarndam en een paar anderen hadden 
een kosthuis in het dorp kunnen vinden. De overigen 
kwamen en gingen dagelijks naar huis. 

In juli 1918 waren bij de Hollandse Betonmaatschap-
pij ongeveer 150 werklieden aan de slag. De werktijden 
waren 6.30 uur tot 12.30 uur met 30 minuten schaft en 
13.30 uur tot 17.30 uur. ’s Zaterdags: 5.30 uur tot 12.00 
uur met 30 minuten schaft. Een werkweek bedroeg dus 
535 uur. De meeste werklieden kwam uit Amsterdam en 
Haarlem, de overigen woonden in Beverwijk, 
Schoten en Velsen.

Heel veel is achterhaald maar wat is nog te vinden in de 
familiealbums en de verhalen in de families?
Misschien zijn er antwoorden op:
1. Hoe zag het werkterrein er uit?
2. Werd het beton centraal gedraaid en met smalspoor 

vervoerd, of ging de betonmolen mee naar de vol-
gende bunker?

3. Werden zand, cement en grind over water/ de weg 
aangevoerd en zo ja: waar dan gelost en hoe werd het 
verder vervoerd?

4. Er werd met stoom geheid. Bekend is dat, door slech-
te brandstof, slechts 7 palen per dag werden ingeheid, 
met de juiste brandstof was dat eerder 25 stuks. Hoe 
was de aanvoer van de (houten) palen en de kolen?

5. Werd ’s nachts de stoommachine onder stoom gehou-
den door een wacht?

6. Was er een centrale schaftgelegenheid of moest men 
maar zich behelpen? Er was immers een pauze tussen 
12.30 uur en 13.30 uur, middagslaapje?

7. Bij wie waren die werklieden in de kost in Spaarndam: 
er waren al militairen ingekwartierd!

8. Hoe was het vervoer geregeld van huis v.v., het zal 
behoorlijk druk geweest zijn ’s morgens vroeg en 
’s avonds laat, meer dan 300 man lopend, op de fiets, 
boot, trein?

9. Profiteerden de uitbaters, ’s zaterdags, als er uitbetaald 
was?

Mogelijk zijn de antwoorden, foto’s en/of tekeningen bij 
de lezers bekend. 
U kunt uw reactie opsturen naar de Historische Werk-
groep Spaarndam, p.a. Ringweg 22, 2064 KK.
Bellen mag natuurlijk ook: 023-537 27 79. 

Namens de Historische Werkgroep Spaarndam, 
Wim Koelman, historischewerkgroep@gmail.com of
naar Wim Koelman: ceeweekaa@live.nl

De gearceerde gronden welke in bezit zijn genomen door de 
Staat der Nederlanden op 11 januari 1918

Ons Dorp
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Van het jaarlijks samenzijn voor senioren rond Kerstmis 
op 19 december is weer gretig gebruik gemaakt. Bij het 
welkomstwoord van Greet Spigt is zij zeer verbaasd op de 
grote opkomst; helaas zijn er weer enkelen onderons ons 
ontvallen, maar ondanks dat: geniet van deze middag en 
zij wenst ons een smakelijk eten!
Een indruk van het menu: voorgerecht: kleine broodjes 
met kruidenboter, fijne vleeswaren en een kop soep; 
hoofdgerecht: gepofte aardappel, boontjes omringd met 
speklapje, stukje biefstuk, sukadelapje met garnering van 
peer; nagerecht: karamelijs, slagroom, appeltaart, witte 
chocolade, kerstblaadjes en als afsluiting koffie of thee.
Na deze gangen hebben de twee medewerkers van de 
Rabobank een zakelijk praatje gehouden en een kleine 
loterij gehouden met leuke prijsjes.
Ja, de tijd loopt door, inmiddels vier uur. Greet richt 
haar dankwoord in het bijzonder aan Riet Hagemeijer 
voor het knipwerk van de dennenboompjes ter versiering 
van de eettafels; “u mag ze meenemen voor de kerst-
boom thuis”.
Alle medewerk(ster)s, vrijwilligers en chauffeurs bedankt 
voor jullie inzet. Ook dhr. Magnum, welzijnswerker, en 
Meerwaarde: bedankt voor uw steun.

Niek Molenaar

Senioren kerstmiddag in De Toerist

Wij zijn in onze gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude met ongeveer 30 vrijwilligers (inclusief bestuur) 
en organiseren regelmatig leuke activiteiten voor onze 
gasten. 
Een aantal van onze gasten vindt het fijn om af en toe 
(meestal één keer per maand) een bezoekje te krijgen. 
Door een tekort aan bezoekvrijwilligers kunnen wij 
helaas niet aan alle verzoeken voldoen. Vandaar onze 
oproep. Ook bij het mede-organiseren van activiteiten 
kunnen wij uw hulp gebruiken. Het kan ook zijn dat uw 
voorkeur uitgaat naar een bestuurstaak.

Voor informatie en/of aanmelding kunt u bellen met:
Joke van Bakel voorzitter 8888780 / 06 29305111
Wim Pijnaker secretaris 5383155
Anita Werner 2de secretaris 5390397 / 06 51787720
Ancilla Köhler penningmeester 5490729

Zonnebloem zoekt vrijwilligers

Op de seniorenmiddag van 24 februari, georganiseerd 
door mevr. G. Spigt in de sportkantine van sv Spaarn-
woude, is het een gezellige drukte, zeg maar gerust een 
volle bak!

Een muzikaal optreden van ‘De Dekselse Meiden’ staat 
ons te wachten. Het ensemble bestaat uit een accorde-
oniste en circa 20 dames geheel gekleed in de stijl van 
hedendaagse interieurverzorgsters.

Na het welkomstwoord van mevr. G. Spigt, barst het 
tumult los in de vorm van een openingslied gebaseerd op 
het doen en laten van de dames: de stofdoeken, plu-
meaus, sponzen en andere schoonmaakartikelen worden 
op een bepaald ritme getoond aan alle aanwezigen: een 
bijzonder openingslied.
Vele liedjes uit de dertiger jaren zijn ten gehore gebracht 
en afgewisseld met een pauze, waarin een hapje en een 
drankje is aangeboden.

Na het dankwoord van mevr. Spigt aan de ‘meiden’, 
vrijwilligers, chauffeurs en Meerwaarde, gaat een ieder 
om 16.00 uur voldaan huiswaarts.

Niek Molenaar

Seniorenmiddag van 24 februari

Op donderdag 6 april is er om 20.00 uur een 
Openbare Dorpsraadvergadering in het Dorps-
centrum. 
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