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Afscheid van de zomer
Het afscheid was wel wat hardhandig! De herfst liet zich 
niet onbetuigd en gaf dit duidelijk aan met veel regen 
en wind. Maar we kunnen wel terugkijken op een heel 
aardige zomer. Een aantal dorpsactiviteiten heeft daarvan 
geprofiteerd: de kunstmarkten hadden 5 maal op een rij 
redelijk tot heel mooi weer. Daar kwamen dan ook veel 
mensen op af. Ook het Kunstcentrum De Kolk profi-
teert hiervan mee en verrast bezoekers met een mooie 
tentoonstelling. In Oost zijn het “De Waterbazen”, 
die met hun expositie konden rekenen op een aardige 
opkomst.

Het laatste nieuws is dat de ministerraad heeft ingestemd 
met de fusieplannen rond het herindelingsvoorstel van 
de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Het 
wetsvoorstel moet nog wel ingediend worden bij de 
Tweede Kamer.

Maar geniet u vooral van dit Dorpsorgaan met leuke 
interviews en verhalen. Voor u het weet is het kerst en 
heus: er staat al een vooraankondiging in voor de Mee-
ZingKerst in Spaarndam op 15 december. Noteren vast!

De volgende openbare vergadering is 
op dinsdag 21 november aanstaande. 
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Vanuit de kroeg bereikte ons het bericht dat de Dorps-
raad zou zijn ‘ingestort’ vanwege het vertrek van haar 
duo-voorzitters. Dat is natuurlijk Borrelpraat. De 
dorpsraadleden vormen gezamenlijk het bestuur van de 
Dorpsraad en kiezen uit hun midden een voorzitter. Al 
eerder is vermeld dat de zittende dorpsraadleden ervoor 
hebben gekozen de voorzittersrol niet direct in te vullen 
maar de taken te verdelen. Dat is heel goed mogelijk in 
de nieuwe structuur van de Dorpsraad. Sinds de hernieu-
wing in 2015 vormen de portefeuillehouders het gezicht 
naar buiten. Zij zitten de werkgroepen voor en leggen 
verantwoording af op de levendige en soms enerverende 
openbare dorpsraadvergaderingen. Zo wordt het vele 
werk in het belang van ons dorp beter verdeeld over 
meer mensen dan in de oude dorpsraad van vóór 2015 
het geval was.
De werkgroepleden maken geen deel uit van de Dorps-
raad maar hebben een belangrijke ondersteunende 
rol aan de Dorpsraad. Zo worden nog steeds bergen 
werk verzet door een grote groep mensen in het belang 
van ons dorp. De uitspraak als zou de Dorpsraad zijn 
‘ingestort’ doet dan ook ernstig te kort aan de zittende 
actieve dorpsraadleden en aan alle werkgroepleden die 
zich nog altijd enorm inzetten om het op te nemen 
voor ons dorp. Ook gaat zo’n opmerking voorbij aan de 

uitbreiding van werkgroepen die momenteel plaatsvindt 
en aan de belangstellende potentiële kandidaten voor de 
Dorpsraad. 

De penningmeester blijft zijn activiteiten uitvoeren tot 
2018, zodat ook daar geen sprake is van ‘instorting’. 
De zittende dorpsraadleden stellen voor dat eventuele 
nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap eerst een 
tijdje meedraaien in de werkgroepen. Dat is een goede 
manier om kennis te maken met het reilen en zeilen van 
de Dorpsraad en het voorkomt teleurstellingen op een 
later moment. 

Ook bereiken ons wel eens geluiden dat de Dorpsraad 
de gemeenten meer zou moeten ondersteunen. Daarmee 
zou de Dorpsraad een soort van ‘uitvoerend verlengstuk’ 
worden van de gemeenten. Maar daar is de Dorpsraad 
niet voor opgericht. Dat is natuurlijk ook niet mogelijk, 
omdat wij nu eenmaal van doen hebben met twee ge-
meenten en daarbovenop nog een recreatieschap waarin 
diverse buurgemeenten een rol spelen. Wie hierover na-
denkt, beseft maar al te goed dat verschillende gemeen-
ten verschillende besluiten nemen op verschillende mo-
menten en dat zij dan het belang van ons dorp als geheel 
nog al eens uit het oog verliezen. Dan is het goed dat 
er een Dorpsraad is die het opneemt voor het dorp als 
geheel en daarbij een rechte rug laat zien aan onze beide 
gemeenten evenals aan onze buurgemeenten. Dat vergt 
tijd en energie en soms een lange adem. Het is goed dat 
nieuwe kandidaten voor de Dorpsraad dit beseffen en 
ook dat vele handen het werk verlichten waardoor we er 
met elkaar plezier aan kunnen beleven. En belangrijker 
nog is, dat wij allemaal beseffen hoe waardevol het is dat 
zo veel mensen zich nog altijd actief blijven inzetten voor 
ons mooie dorp. Een woord van dank is hier zeker op 
zijn plaats! 

De Dorpsraad verwelkomt een aantal nieuwe werkgroep-
leden, waarover meer in de aparte stukjes van de werk-
groepen. 

Jolijt de Jongh

Verkeer
De afgelopen maanden heeft de werkgroep verkeer de 
volgende activiteiten ondernomen.

•	 Aan de concept bestemmingsplannen voor het Polder-
man terrein en Rijnlandhuis zijn enkele wijzigingen 
voorgesteld om de ontsluiting en veiligheid te verbe-
teren.

•	 Overleg is gevoerd en gaande met de Gemeente H&S 
over het structureel oplossen van enkele knelpunten 
en onveilige situaties (nabij Grote Sluis, Lagedijk/ 
Lageweg, Spaarndammerdijk. Gelet op de aard van 
de overlast en onveilige knelpunten is H&S verzocht 
deze problemen nog voor het afronden van de herin-
deling af te ronden en niet te wachten tot alle bouw-
activiteiten klaar zijn.

•	 Een verzoek is ingediend om het verkeersbesluit 
volgens het bestemmingsplan woongebied Spaarne 
Buiten van juni 2013 uit te voeren. 

•	 Met het College van Haarlem is overleg gevoerd om 
samen met hun collega’s van H&S bovengenoemd 
besluit te ondersteunen. Dit betreft het uitbreiden van 
de werking van de flitspaal, verlaging van de status van 
de wegen naar het dorp, terugdringen van het sluip-
verkeer en het verder verbeteren van de veiligheid. 
Deze aanvullende maatregelen zullen worden getoetst 
op draagvlak bij de direct betrokkenen.

•	 Rijnland heeft enkele percelen grond bij de Kerklaan, 
welke bestemd zijn voor een parkeerterreintje, ver-
kocht. Gemeente Haarlem is echter in overleg om 
deze bestemming alsnog te realiseren.

•	 Overleg met de bewoners over het autoluw maken van 
de Kolk wordt voorbereid. Dit in samenhang met de 
aanleg van een parkeerterreintje bij de Kerklaan.

•	 Met verkeersambtenaren en de politie zijn aanvul-
lende maatregelen besproken om de snelheid van 
het verkeer op de dijk en overlast te verlagen. Meer 
drastische stappen zijn gewenst, ook op aandringen 
van bewoners. Twee bewonersgroepen zijn opge-
richt op het Visserseinde en Spaarndammerdijk. Het 
geduld van deze (en andere) bewoners raakt op. Men 
moet voor de veiligheid van met name voetgangers en 
wandelaars vrezen. 

•	 De werkgroep volgt nauw, samen met de werkgroep 
Ruimtelijke Ordening, de ontwikkelingen rond ons 
dorp. Met name de plannen van het Recreatieschap, 
zoals grootschalige recreatie parken en evenementen, 
kunnen rekenen op bijsturing door de werkgroepen. 

Meer details worden gepresenteerd tijdens de komende 
openbare dorpsraad vergadering. Indien u opmerkingen 
of vragen heeft kunt u terecht bij de werkgroep.

Rik Stapel, Simone Jay, Jan van Lieshout 

Bestuurlijke herindeling
Wat zou het mooi zijn als alle Spaarndammers op één en 
hetzelfde bestuur konden stemmen zodat de besluiten 
van dat bestuur in beide dorpsdelen op elkaar afgestemd 
zouden zijn, bijvoorbeeld voor het verkeer, de ruimtelij-
ke ordening, de WMO, de leefbaarheid en de veiligheid 
op ons dorp. 
Wat zou het mooi zijn als die gemeente er één zou zijn 
waar we regelmatig komen voor onze voorzieningen zo-
als scholen, ziekenhuizen, uitgaansleven en winkelen en 
bijvoorbeeld het station en als we ook daarover konden 
meebeslissen.

De gemeente Haarlem voorziet daarin en ons oude 
dorpsdeel maakt er al deel van uit. Deze gemeente is ze-
ker niet zaligmakend, maar ze zal zichzelf voorlopig niet 

De volgende openbare vergadering is 
op dinsdag 21 november aanstaande. 

De portefeuillehouders zullen dan weer verant-
woording afleggen over de afzonderlijke portefeuil-
les. En natuurlijk hopen wij dan ook op verkiezin-
gen voor nieuwe kandidaten.Verkiezingen

De Dorpsraad voert al gesprekken met diverse 
nieuwe kandidaten en hoopt dat er deze keer weer 
eens echte verkiezingen kunnen komen. Ingezete-
nen van Spaarndam die de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt en staan ingeschreven in één van 
de bevolkingsregisters van onze gemeenten kunnen 
zich daarvoor aanmelden bij de zittende dorps-
raadleden tot 17 oktober aanstaande. 
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opheffen en ze heeft bovendien laten zien dat ze het wil 
opnemen voor ons dorp als gemeenschap. Ze heeft dat 
laten zien door bijvoorbeeld de subsidies aan ons Dorps-
centrum en aan diverse Spaarndamse verenigingen, ook 
als zij in Haarlemmerliede gevestigd zijn. Zij heeft dit 
laten zien door de bescherming van de Groene Buffer 
in onze directe omgeving, zelfs wanneer de gemeente 
Haarlemmerliede ons daarbij in de steek liet. En zij heeft 
dit laten zien door vrijstelling te verlenen van de flitspaal 
aan ook de inwoners van Spaarndam Oost. 

Daarom blijven wij het opnemen voor één dorp onder 
Haarlem. Wij voelen ons daarbij gesteund door de beide 
debatavonden en de peiling van de Dorpsraad onder de 
Spaarndamse bevolking. Wie in detail wil weten hoe we 
dat bij de provincie gedaan hebben raden we aan eens te 
kijken op de site van de provincie bij de commissie EEB 
van 12 juni jongstleden. In de wandelgangen consta-
teerden wij dat er stevig gelobbyd was door met name 
de gemeente Haarlemmermeer voor een plekje aan het 
Noordzeekanaal en ook voor het begeerde inwoneraantal 
van 150.000 inwoners waarin Spaarndam in het niet zal 
vallen. Na een stevige discussie besloot de provincie het 
verzoek van de Dorpsraad om een referendum te houden 
in Spaarndam, te negeren en het advies van de gemeen-
ten Haarlemmerliede ca. en Haarlemmermeer te volgen. 
Als gevolg daarvan ligt voor ons nu de volgende stap bij 
het Rijk. Ons dorp is het waard.

De werkgroep Bestuurlijke herindeling verwelkomt 
voorts Jilt Sietsma en Jurriën van Run in haar midden. 
Wij zijn blij met hun deelname, omdat we hen kennen 
als betrokken Spaarndammers en ook omdat zij beiden 
in Spaarndam Oost wonen zodat de verdeling van werk-
groepleden over beide dorpsdelen in evenwicht is. 

Jolijt de Jongh, Rob de Vries, Hein Koger, Jilt Sietsma, Jaap 
van Putten en Jurriën van Run, met dank aan Carsten 

Thöne voor de hulp bij de presentatie.  

Recreatieschap en Ruimtelijke Ordening
Zoals eerder al bericht, wordt er momenteel hard ge-
werkt aan de restauratie van het dak van Fort Noord. Dit 
is het geval dankzij een financiële bijdrage van de provin-
cie, waarvan akte! Terwijl de uitvoering van de restauratie 
van het dak in volle gang is, heeft het Recreatieschap 
Spaarnwoude het besluit over de uiteindelijke invulling 
van de plannen bij Fort Noord twee jaar uitgesteld. Dit 
is het geval omdat de Raad van State een voor ons gun-
stige uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan 
Spaarnwoude. De pleiters voor de Groene Buffer zijn in 
het gelijk gesteld: naast recreatie moet nu ook de na-
tuur de bescherming krijgen die het verdient. Dat geldt 
ook voor Fort Noord. Daarom moeten de plannen ook 
voor Fort Noord veranderen en worden aangepast aan 

de uitspraak van de rechter. Wij zijn blij dat de rechter 
dit zo heeft besloten, waardoor nu veel mensen kunnen 
blijven genieten van de natuur in dit gebied. De Dorps-
raad bedankt de Stichting Vrienden van de Forten van 
Spaarndam en de vereniging Behoud de Hekslootpolder 
voor hun enorme inzet hiervoor. 

Ook voor de ruimtelijke ordening komt er veel op ons 
af. Naast de aanpassing van de bovengenoemde bestem-
mingsplannen wordt er hard gewerkt aan een plan voor 
een nieuw winkelcentrum met woningen op het Polder-
manterrein, waar nu Albert Heijn in een tijdelijke winkel 
zit. Ook voor het Rijnlandhuis, formeel Gemeenlands-
huis genoemd, worden plannen gemaakt voor klein-
schalige ontwikkelingen. De plannen zijn veelbelovend, 
maar vragen ook wat aanpassingen. De Dorpsraad volgt 
de ontwikkelingen met belangstelling en neemt het op 
voor het verkeer en de kleinschaligheid van de ontwik-
kelingen, passend binnen het dorp. We kijken daarbij 
vooruit en hebben een zienswijze ingediend waarin we 
de gemeente Haarlemmerliede vragen om de nieuwe ge-
meente formeel te verplichten tot een financiële bijdrage 
voor de verkeersafwikkeling van de Lageweg/ Lagedijk. 
Het instrument van het bestemmingsplan is hiervoor 
heel geschikt.
 
Wij vertrouwen erop dat de gemeente Haarlemmerliede 
ca. de mening van de Dorpsraad deelt dat het in het be-
lang van de dorpsgemeenschap is om de reeds bestaande 
en toekomstige knelpunten in de infrastructuur op te 
lossen. De Dorpsraad is en blijft dan ook bereid om in 
samenspraak met de bewoners de analyse van knelpun-
ten en mogelijke oplossingen constructief te ondersteu-
nen.

Jolijt de Jongh, Jurriën van Run, Wil van Warmerdam, 
Sophie van Run, met dank aan Ziegel Ziegelaar, Chris 

Bunner, Johan Stuart, Eef van Huijssteden, Peter Davids en 
de werkgroep verkeer voor hun inhoudelijke inbreng. 

Ja, u leest het goed. We hebben de rechtszaak bij de 
Raad van State over het bestemmingsplan Spaarnwoude 
gewonnen! De rechter heeft uitgesproken, dat naast re-
creatie ook de natuur bescherming verdient in de Groene 
Buffer en dat hiervoor regels en onderhoudsplannen 
moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen. 
Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor Fort Noord. Zie 
hierover de stukken van de werkgroep Recreatieschap 
en Ruimtelijke Ordening van de Dorpsraad. Wij willen 
langs deze weg ook de andere groeperingen bedanken die 
ons hierin van het begin tot het einde hebben gesteund. 

Rechtszaak gewonnen!

Na een dienstverband van 14 jaar heeft onze beheerder 
Milco de Böck afscheid genomen van het Dorpscen-
trum. In goed onderling overleg is het dienstverband per 
1 september jl. beëindigd. Het bestuur bedankt Milco 
voor zijn jarenlange inzet.
Na het vertrek van Milco heeft een oude bekende, Rob 
Vlaanderen, de functie van beheerder overgenomen. Rob 
is sinds 21 augustus jl. parttime in dienst van de Stich-
ting Dorpscentrum Spaarndam. Wij wensen Rob veel 
succes.
In het nieuwe seizoen hanteren we weer zoveel mogelijk 
de normale openingstijden, maar afwijkingen worden 
altijd bekend gemaakt via de deur, website en facebook. 
Alle gebruikers, verenigingen en clubs zijn weer welkom 
op hun vertrouwde uren.
Wegens gebrek aan belangstelling is de workshop ‘Een 
krachtig leven …. NU’ van Stanley Kolader van De 
Werktafel helaas niet doorgegaan. Deze wordt op een 
later moment in het najaar gehouden. Houdt u de publi-
caties en de website in de gaten! 
Info: www.dnmunlimited.nl. tel.: 06-53891992.

Het Dorpscentrum

Zoals eerder aangegeven kunt u bij ons terecht voor o.a. 
de volgende activiteiten:
•	 op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur voor een spel-

letje of handwerken;
•	 op de donderdagmiddag is er valpreventie en Beter 

Bewegen voor ouderen;
•	 op de donderdagavond vanaf 17.30 uur samen eten, 

de zgn. ‘donderdaghap’;
•	 op de vrijdagmiddag wordt er om de week geknutseld 

door Cobie Bruin; Cobie zoekt nog vrijwilligers die 
haar willen helpen met de knutselactiviteiten;

•	 op vrijdagavond vanaf 19.00 uur kunnen kinderen 
terecht voor de Freebees. 

Wilt u zich opgeven voor een activiteit of meer infor-
matie hebben over de activiteiten (bijv. voor tijden en 
contactpersonen), kom dan even langs in het Dorpscen-
trum, stuur een mail naar info@dcspaarndam.nl of bel 
ons even op tel. 023-5390811. Neem ook eens een kijkje 
op onze facebookpagina of onze website: www.dcspaarn-
dam.nl !

Het bestuur

De vereniging Behoud de Hekslootpolder heeft vele 
natuurinventarisaties beschikbaar gesteld, de Stichting 
Natuurbehoud Fort Benoorden en de groep Verontruste 
Spaarndammers hebben ons mentaal gesteund, evenals 
Ziegel Ziegelaar. De Dorpsraad Spaarndam financierde 
een deel van de rechtszaak, evenals het Milieufonds en de 
Vereniging Behoud de Hekslootpolder. Nogmaals dank 
aan ieder die de moed had volhardend te blijven. U ziet 
maar weer: de aanhouder wint.

Namens de Stichting Vrienden van de Forten,
Jolijt de Jongh en Mary Scholtemeijer

MeeZingKerst Spaarndam

Inmiddels traditioneel wordt ook dit jaar weer de Kerst-
zang gehouden op vrijdag 15 december om 20.00 uur 
(de kerk is open vanaf 19.30 uur) in de pittoreske en 
sfeervolle Oude Kerk, Kerkplein 2, te Spaarndam.

De met elkaar te zingen kerstliederen worden op het or-
gel begeleid door Jeroen Kiel met muzikale medewerking 
van de X-Mas Angles, onder leiding van Peter Duval 
Slothouwer. Als gastspreker zal Burgemeester J. Wienen 
aanwezig zijn.
Het kerstevangelie zal worden voorgelezen door kinderen 
van de Sint Adalbertusschool. Het initiatief is om beide 
basisscholen om een muzikale bijdrage te gaan vragen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het weer een sfeervol en 
hartverwarmend begin van de kerstdagen gaat worden.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De toegang is gratis. De collecte bij de uitgang is voor de 
onkosten die gemaakt zijn voor deze samenkomst.

Schrijft u de datum vast in uw agenda: 
vrijdag 15 december 2017.

Vooraankondiging Dorpskerstzang

Dankbetuiging

Wij willen u allen bedanken voor de belangstelling, de 
lieve kaartjes en het medeleven 

na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omi

Maria Johanna Wempe
Rietje

“Ik heb jullie allemaal éven lief ”

Kinderen
kleinkinderen en

achterkleinkinderen
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Kroniek

Kroniek, periode 1 juni 2017 tot 1 september 2017

Kroniek

Vrijdag 2 juni
Voor Hartje Spaarndam dringt de tijd volgens het 
Haarlems Dagblad. Het college van de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude wil daarom een krediet 
beschikbaar stellen voor de verdere ontwikkeling van de 
plannen. De gemeenteraad zal hierover op 27 juni een 
besluit nemen.

Zaterdag 3 juni
Om vier uur in de ochtend komt een aantal inwoners 
een luilaktraining doen. Beat the Box organiseert deze 
training op het terrein van Sportpark Spaarndam.

Dinsdag 6 juni
Vroeg in de avond is de Kerklaan korte tijd afgesloten. 
De oorzaak is het feit dat een grote boom vlak naast de 
Oude Kerk door de storm is afgebroken.

Woensdag 7 juni
Omdat Rob de Vries ten tijde van Koningsdag met 
vakantie was, kon hij niet aanwezig zijn bij de uitreiking 
van de Koninklijke Onderscheidingen. Vandaag wordt 
dat goed gemaakt en ontvangt Rob alsnog het lintje.

Donderdag 8 juni
Voor de derde keer in korte tijd is er afgelopen nacht een 
auto opengebroken, deze keer op het Talesiuspark. Op-
vallend is dat dit iedere keer in de nacht van woensdag 
op donderdag gebeurt.

In het Dorpscentrum organiseert Buurtpreventie Spaarn-
dam in samenwerking met de gemeente Haarlemmer-
liede een instructieavond ‘Alert in de Wijk’ met name 
voor de deelnemers aan de WhatsApp-groep. Helaas valt 
de belangstelling iets tegen.

Zondag 11 juni
Vanaf zeven punten start de Rabo Fietsdag. Op basis 
van het aantal deelnemers kunnen verenigingen en 
organisaties hun kas spekken. Vanuit Spaarndam zijn er 
zes verenigingen/organisaties die meedoen. Het meeste 
geld ontvangt de Klaverjasclub van sv Spaarnwoude die 
350 euro bij elkaar fietst. 

In de Melchiorstraat organiseren enkele buurtbewoners 
een Jeu de Boulestoernooi. Het weer werkt in ieder geval 
mee. Burgemeester Pieter Heiliegers gooit samen met 
Renée de Groot en Hans Koehoorn de eerste bal.

Dinsdag 13 juni
Vandaag is de eerste dag van de avondvierdaagse. De 
start is vanaf het Sportpark Spaarndam. De wandeltocht 
is weer een succes, vooral ook door de inzet van veel 
vrijwilligers.

Woensdag 14 juni
De informatie van de gemeenten Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude over de komende fu-
sie werd regelmatig aan de inwoners gegeven via de krant 
‘Natuurlijk Verbonden’. 
Vandaag de laatste editie, omdat volgens burgemeester 
Pieter Heiliegers vanaf heden het HC-nieuws in de hele 
gemeente zal worden verspreid.

Het Haarlems Dagblad meldt dat het provinciebestuur 
vindt dat Spaarndam gewoon meegaat in de fusie met de 
gemeente Haarlemmermeer. Dit bleek op 12 juni in de 
Statencommissie Bestuur.

Donderdag 15 juni
Op het Sportpark Spaarndam is het vanavond heel druk. 
Het eerste voetbalteam van Spaarnwoude speelt een 
beslissende wedstrijd voor eventuele promotie naar de 
derde klasse van de KNVB. Door de 2-0 overwinning 
schrijft het team geschiedenis. Nog nooit eerder speelde 
dit team in deze hogere klasse.

Vrijdag 16 juni
In de komende vijf weken is er in het Kunstcentrum De 
Kolk een tentoonstelling van de schilder Wim Jansen en 
de kunstenares Saskia Peschar (keramiek).

Zaterdag 17 juni
Don Bosco Spaarndam houdt de inmiddels traditionele 
boodschappenactie bij Albert Heijn. Hiermee worden 
boodschappen verzameld voor het zomerkamp in Ka-
pelle. De inwoners kunnen de vereniging ondersteunen 
door de boodschappen voor hen te kopen.

In de avond wordt de brandweer gewaarschuwd van-
wege een bermbrand bij het evenemententerrein aan de 
Ringweg. Gelukkig blijkt dat het slechts om een kleine 
brand gaat.

Woensdag 21 juni
In het gemeentehuis in Halfweg worden de veteranen 

uit de gemeente in het zonnetje gezet. Dit vanwege 
veteranendag. Het aantal veteranen dat hiervan gebruik 
maakte is maar heel klein.

Vanaf vandaag kunnen de jongeren van 7 tot en met 13 
jaar zich digitaal inschrijven voor Bouwdorp Spaarndam. 
Dit vindt deze keer plaats van 23 tot en met 26 oktober 
op het evenemententerrein.

Donderdag 22 juni
Vanaf vandaag is er op drie dagen in de week een 
tentoonstelling genaamd ‘De Waterbazen’ in de tim-
merloods bij het Rijnlandshuis. Het is een initiatief van 
Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 
Haarlemmermeermuseum De Cruquius en de Vereni-
ging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk

Zaterdag 24 juni
Volgens een nieuwsbericht van NH-nieuws verhuist de 
roeivereniging De Stern van IJmuiden naar Spaarndam. 
Dit ondanks de bezwaren van stichting Vrienden van de 
Forten van Spaarndam die de procedure bij de Raad van 
State verloren.

Zondag 25 juni
Op het Sportpark Spaarndam houdt de honk- en soft-
balvereniging Spaarnwoude een softbalmix-toernooi. 
Hierbij zijn veel deelnemers die deze sport normaal niet 
bedrijven.

Maandag 26 juni
Het tennistoernooi van TV Spaarndam is volgens het 
Haarlems Dagblad een goed podium voor jongere spe-
lers. Het weer was voor de 329 deelnemers geen spel-
breker. Alleen op donderdagavond was er wat vertraging 
door onweer.

Dinsdag 27 juni
Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Halfweg wordt 
het bestemmingsplan voor de herinrichting van het 
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Polderman terrein goedgekeurd. Naast een grotere su-
permarkt komen er 7 geschakelde woningen en is ruimte 
voor 5 bouwkavels.

Daarnaast besluit de gemeenteraad een krediet vrij te 
maken voor de uitwerking van de plannen voor Hartje 
Spaarndam. Het gaat om een bedrag van 605.000 euro.

Woensdag 28 juni
Ondanks een lichte regen kan de Spaarneschool van-
daag haar sportdag houden op de velden van Sportpark 
Spaarndam. De 90 kinderen van groep 4 t/m 8 verma-
ken zich uitstekend.

Donderdag 29 juni
Volgens het Haarlems Dagblad hoopt de gemeenteraad 
van Haarlemmerliede & Spaarnwoude dat de gemeente 
Haarlemmermeer een tekort van 7 miljoen bij zal leggen 
voor Hartje Spaarndam. Dit geld is nodig als het Leef-
baarheidsfonds hier geen geld voor beschikbaar stelt.

Dinsdag 4 juli
Voor het tweede jaar op rij wordt er om de WaterWende 
Golf Masters gespeeld. Aan dit toernooi nemen 22 heren 
uit voornamelijk WaterWende, deel. De winnaar mag 
een jaar lang “het groene jasje” dragen.

Woensdag 5 juli
In het Haarlems Weekblad een interview met de huurder 
van een gedeelte van het Rijnlandshuis. Volgens hem 
zou de vestiging van een horecabedrijf in de kettingloods 
voor veel overlast zorgen. Ook maakt hij zich zorgen om 
de verkeersveiligheid.

Donderdag 6 juli
In het Rijnlandshuis is een inloopbijeenkomst over de 
plannen voor de herinrichting van het terrein rond het 
Gemeenlandshuis (Rijnlandshuis).

In de kantine van Sportpark Spaarndam is vanavond 
een bijeenkomst van sportverenigingen uit de gemeente 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude. De gemeente heeft 
vooraf aan deze bijeenkomst contact gehad met een 
groot aantal van deze verenigingen. Het onderwerp is het 
sportbeleid ook gezien de komende fusie met de Haar-
lemmermeer.

Woensdag 12 juli
Volgens het Haarlems Dagblad staat de gemeente Haar-
lemmermeer niet garant voor een tekort voor Hartje 
Spaarndam als het Leefbaarheidsfonds geen bijdrage 
zal doen voor dit project. Deze gemeente zou alleen de 
toezegging hebben gedaan om de subsidieaanvraag bij 
dit fonds te ondersteunen.

Vrijdag 14 juli
Vroeg in de avond krijgt de brandweer een melding van 
een paard dat langs de Inlaag in de sloot ligt. Ter plaatse 
blijkt het dier al zelf weer op de kant te zijn gekomen.

Zaterdag 15 juli
De politiek in Haarlem heeft volgens het Haarlems Dag-
blad kritiek op het functioneren van de Veiligheidsregio 
Kennemerland. Dit gaat met name om het functioneren 
van de brandweer. 
Spaarndam is een van de zorgenkindjes door een onder-
bezetting. De wettelijk vastgelegde aanrijtijden worden 
hierdoor overschreden.

Zondag 16 juli
Op de Kolk vindt het inmiddels traditionele NK Pon-
derslaan plaats. Helaas werkt het weer niet echt mee. 
Veel maakt dat niet uit voor de deelnemers. Zij worden 
immers meestal toch wel nat.

Woensdag 19 juli
Het Haarlems Weekblad meldt dat de gemeente Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude geld beschikbaar heeft ge-
steld voor de vervanging van een kunstwerk in de Floris 
Balthasarstraat. 
Het oude kunstwerk van Jan Jacobs Mulder moest ver-
vangen worden vanwege de veiligheid. 

In het Haarlems Dagblad een artikel over de renovatie 
van het Boezemgemaal in Spaarndam. De oude diesel-
motoren zijn uit het pand gehesen en nieuwe elektrische 
motoren zijn daarvoor in de plaats gekomen. Tijdens 
deze hele renovatieperiode draait het gemaal op halve 
kracht.

Zaterdag 22 juli
Per traditie vertrekken vandaag de leden van Don Bosco 
Spaarndam naar het kamp. Een grote groep ouders en 
familieleden zwaaien de jongeren uit op de parkeerplaats 
bij het NS station Halfweg. Het zal de komende week 
weer rustig zijn in het dorp.

Op de Westkolk is vandaag de eerste van de vijf kunst-
markten van dit seizoen. Mede door de weersomstan-
digheden is het een geslaagde markt. In de Oude Kerk 
is een optreden van koor Canto met veel verschillende 
genres.

De komende maand is er in het Kunstcentrum De Kolk 
een tentoonstelling van betaalbare kunst van Simone 
Huy. Dit is vooral ook als aanvulling op de kunstmark-
ten op de Kolk.

Vrijdag 28 juli
Als onderdeel van de Haarlemse vaardagen bezoekt de 
vloot Spaarndam. Daar is een speurtocht uitgezet voor 
de deelnemers.

Zaterdag 29 juli
De 16-jarige atlete Anna Roelofs behaalde vandaag een 
zilveren medaille op het European Youth Olympic Festi-
val in Hongarije. 
Samen met drie andere atletes veroverde de Spaarndamse 
de medaille op de 4 x 100 meter estafette.

In Spaarndam is de rust weer voorbij. De bijna 100 
jongeren van Don Bosco zijn weer teruggekomen. De 
ouders en familie verwelkomden deze jongeren op het 
NS station Halfweg/Zwanenburg.

Vrijdag 4 augustus
Veel bewoners hadden het al voorspeld. Een automobi-
list botst in de nacht op de bloembak bij het de Zijka-
naal C weg ter hoogte van de afslag bij de hockeyvereni-
ging. En dat terwijl er niet eens alcohol in het spel was.

Zaterdag 5 augustus
Opnieuw moet de brandweer uitrukken voor een paard 
dat in de sloot ligt langs de Inlaag. Tijdens de voorbe-
reiding om het paard eruit te halen, komt het dier al op 
eigen kracht weer uit de sloot.

Woensdag 9 augustus
Het Haarlems Weekblad besteedt uitgebreid aandacht 
aan de zilveren medaille die de Spaarndamse atlete Anna 
Roelofs heeft gehaald op het European Youth Olympic 
Festival.

Zaterdag 12 augustus
Vandaag is de laatste van de vijf kunstmarkten op de 
Westkolk. Dit jaar heeft het weer in ieder geval geen 
roet in het eten gegooid. Alle vijf markten konden op de 
geplande data plaatsvinden.

Woensdag 16 augustus
Op de voorpagina van het Haarlems Weekblad wordt 
aandacht besteed aan de tentoonstelling ‘De Waterbazen’ 
in de timmerloods van het Rijnlandshuis.

Vanaf de A9 komt een melding dat er weer een paard in 
de sloot langs de Inlaag ligt. Het blijkt een koud kunstje 
om het dier op de kant te krijgen.

Maandag 21 augustus
Misschien wat voorbarig, maar bij de scholen hangen 
al weer spandoeken met de waarschuwingstekst dat de 
scholen weer zijn begonnen. Voorbarig om dat dit pas 
over 2 weken het geval is.
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Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:

do 15 juni René van Kampen Duitsland 61
vr 30 juni Cornelis Gerardus Maria Meekel (Kees) Haarlem 59
di 4 juli Maria Johanna Wempe (Rietje) Spaarndam 89
zo 16 juli Rudolf Klaas Verkade (Ruud) IJmuiden 65
zo 13 augustus Tijn Wempe (zoon van Johan en Gabrielle Wempe) Gorinchem 16

Kroniek Het hart van de zaak

Je ging tóch naar het zuiden. Moedig. En nu je weer 
terug bent, blijft het een mooie herinnering, dat is zeker: 
blauwe luchten, blauw water, brandend zand, schuilen 
voor de zon, Zuid-Europese avonden, flaneren langs 
de boulevard,wijn, vis, wat fruit, en daarna wanneer, 
als laatste, alleen de krekels nog tjirpen, de bonus: een 
zwoele nacht. Dat dit buitenland nog bestaat is opmer-
kelijk, het hele jaar immers lees je over de teloorgang 
van bijna alles onder de grote rivieren. Dat begint al 
bij Brabant, waar de drugscriminelen de boel schijnen 
te hebben overgenomen. In België wemelt het van de 
jiadisten, de Fransen gaan altijd maar met pensioen 
(en wij maar betalen), de Sahara stoot door tot diep in 
Spanje, Italië bezwijkt onder een vloedgolf aan toeristen 
in het noorden en Afrikanen in het zuiden. En dan dat 
arme Griekenland, waar onze euro nog maar steeds niet 
wil gedijen. Zou het? Of is het allemaal ‘fake-news’? 
Waarschijnlijk niet. Er zal wel iets van waar zijn, maar de 
zon, het blauwe water en die krekels trekken zich er niks 
van aan, dat snapt iedereen. Zo goed, dat menigeen zijn 
mooie harde euro graag een paar weken laat verwelken in 
het zonnige zuiden.

Dat is één, maar het gaat verder. Terwijl onder de knoet 
van de Europese Centrale Bank, ter wille van onze stijve 
euro, de zuidelijke landen willens en wetens gedisci-
plineerd moeten worden naar onze in beton gegoten 
normen, rukt, tegen de keer in, het zuiden op. Hoeveel 
merken olijfolie en pasta’s staan er niet in de schappen 
bij Albert Heijn? Daar kunnen onze aardappelen en 
gehaktbal nog maar moeilijk tegenop. Ga op een mooie 
zaterdag eens naar de Grote Markt: een kwart van de 
kramen is gevuld met kostelijke mediterrane spijzen. 
Lunchen met een stokbroodje, een drup olijfolie, een 
tikkie zout en peper en daarbij een bordje pomodoro 
afgedekt met mozzarella en verse basilicum is nu bijna 
net zo gewoon als een uitsmijter spek. En dat, terwijl 
de lucht hier veelal ‘laag hangt en de zon langzaam in 
grijze veelkleurige dampen wordt gesmoord’ (met dank 
aan Nijhof ). Hoe je het ook wendt of keert, we worden 
mediterraner. Het leeft lekkerder, lichter, losser wellicht. 
Hoe verhoudt Spaarndam zich tot deze ‘way of life’? Dat 
valt niet tegen, je zou zelfs kunnen stellen dat wij hier, 
in de lage landen, trendsetters kunnen zijn. Ga maar na, 
hoewel de bouwstijl puur Hollands is, komt de vorm 
van ons dorp redelijk overeen met eeuwenoude klassieke 
stedenbouwkundige maatstaven: een baai, een plein, 
een boulevard (de Pol), nauwe steegjes, waar, tussen de 
huizen in, moeiteloos waslijnen aan katrolletjes kunnen 
worden bevestigd, en in ons historisch centrum (centro 
storico) , een ‘cattedrale’, waarvan overigens de deuren, 
zeker tijdens de zomermaanden, in verband met plotse-
ling opkomende devotie en de dagelijkse beschikbaar-

Zuidelijk

heid voor de biecht, altijd open dienen te staan. Met een 
beetje goede wil schuiven we dus zo aan. En dan hebben 
we ook nog de Mooie Nel, die met de komst van de on-
volprezen strandtent Loef, aan de overkant van de plas, 
zomaar de allures kreeg van een Como- of Gardameer: 
na het water je laven aan de smakelijke gerechten die de 
‘famiglia’, madre, padre en figlio Dalhuizen graag voor je 
bereiden.

Je hoeft dus niet meer naar het zuiden, het zuiden komt 
vanzelf wel naar ons. Daar moet uiteraard iets tegenover 
staan. Wat dacht u van ophouden met zeuren over hun 
gedoe met die euro en toegeven dat het onding, dat wij 
hen hebben opgedrongen, een vergissing was.
Zij de zon en het goede leven en wij, als troost, de euro, 
dat zou een goede deal zijn. De vele eurootjes die daarna 
naar het zuiden rollen, doen dat dan met veel enthousi-
asme en geheel en al vrijwillig.
Europa zou er van opknappen.

Jan Zwetsloot

Dinsdag 22 augustus
Beter laat dan nooit. In het Haarlems Dagblad een inter-
view met de Spaarndamse atlete Anna Roelofs vanwege 
haar zilveren medaille op de 4 x 100 meter estafette.

Woensdag 23 augustus
In een paginagroot artikel gaat het Haarlems Weekblad 
uitgebreid in op de activiteiten rond het 10-jarige jubi-
leum van Kunstcentrum De Kolk. Deze vinden plaats 
vanaf 2 september. 

Donderdag 24 augustus
In Spaarnebuiten wordt het startschot gegeven voor fase 
4 van het bouwproject op dit terrein. Wethouder Ray-
mond van Haeften plaatst een schoorsteen op het dak 
van één van de 23 woningen die in één dag gebouwd 
worden. In het Haarlems Dagblad een interview met één 
van de nieuwe bewoners van deze unieke woningen.

Zaterdag 26 augustus
Het lijkt wel een traditie te worden op zaterdag. Laat 
in de middag is er weer een paard in de sloot langs de 
Inlaag terecht gekomen. Deze keer moet de brandweer 
wel helpen om het dier op de kant te krijgen.

Maandag 28 augustus
Door een 8-1 overwinning tegen de directe concurrent 
RCH/Pinguins behaalt het Softbal Dames 1 team van 
Spaarnwoude het kampioenschap in de landelijke vierde 
klasse.

Donderdag 31 augustus
Ook het Haarlems Dagblad komt met een uitgebreid 
artikel over het 10-jarige jubileum van Kunstcentrum De 
Kolk in de maand september.
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Langs de Lagedijk tussen Spaarndam en Haarlemmer-
liede staat sinds een paar jaar een gekleurd bordje met 
Dynamique erop. 
Als je daar links of rechtsaf slaat, rij je door het 
houten hek bij watersportcentrum Dynamique naar 
binnen. Als je daar nog nooit geweest bent, kom dan 
eens in een weekend bij ons langs. We zijn elk week-
end in het watersportseizoen open voor enthousiaste 
watersporters. 

De ondernemers
Dynamique en sinds deze zomer ook paviljoen Loef zijn 
de bedrijven van de familie Dalhuisen. Kirsten, Quirijn 
en oudste zoon Jelle werken fulltime in de beide bedrij-
ven. Onze jongste zoon Christiaan studeert nog.

Wij zijn als gezin in december 1997 in Spaarndam 
komen wonen op de Spaarndammerdijk 85. En we wo-
nen daar nog steeds met veel plezier. Onze jongens zijn 
opgegroeid in Spaarndam en we voelen ons na bijna 20 
jaar Spaarndam helemaal ‘thuis’ in het dorp. 
Kirsten werkt, naast haar ondernemerschap ook nog 
steeds, met veel plezier, als parttime gymnastiekdocent 
op een middelbare school in Amstelveen. 

De historie van de bedrijven
Skibaan Sigi Moser
In december 1998 is de basis gelegd voor de huidige 
bedrijven. Quirijn werkte toen samen met een vennoot 
vanuit de toenmalige skibaan Sigi Moser als organisa-
tor van sportieve evenementen. Door de bouw van de 
indoorhal Snowplanet werd die constructie echter al 
heel snel ontbonden. De eerste jaren hebben we daarom 
gezworven van locatie naar locatie. De golfbaan, de 
diverse maneges, Snowplanet en ook diverse sportaccom-
modaties elders in het land boden ons een basis voor de 
bedrijfsuitjes die wij organiseerden. Qua activiteiten ging 
het in die tijd vooral om inline skaten, zeskampen, team-
opdrachten, boogschieten en teambuildingstrainingen.

Watersportcentrum Dynamique en Paviljoen Loef

Uiterton
Voor een meerdaags teambuildingstraject voor KPN 
boekten we in 1999 de toenmalige Uiterton als locatie. 
Toen we hoorden dat deze locatie te koop kwam, hebben 
we direct een plan ingediend bij het Recreatieschap en 
de gemeente. Gelukkig werd ons plan voor ‘een sportieve 
herberg’ met 4 andere plannen geselecteerd door het 
Recreatieschap en de gemeente. Na 5 jaar bestemmings-
planperikelen waren alle andere kandidaten afgehaakt 
en waren wij als enige kandidaat nog geïnteresseerd. 
Vanaf 2005 zijn we de locatie gaan huren en langzaam 
aan het opbouwen. In 2007 en 2008 hebben we veel 
geïnvesteerd in de locatie zodat we een kwalitatief goed 
product konden bieden aan de diverse groepen die bij 
ons sportieve evenementen boekten. Sinds 2016 zijn we 
erfpachter geworden van wat inmiddels uitgegroeid is tot 
watersportcentrum Dynamique.

Spaarneboot
In 2008 heeft een stagiair voor ons een afstudeerproject 
gedaan met als resultaat de aanschaf van een 10 meter 
lange tuindersvlet. De stagiair Martijn van Dam werd 
ook direct mede-eigenaar van deze boot. Met de Spaar-
neboot hebben we jarenlang groepen rondgevaren door 
Haarlem en tevens deed de boot dienst als taxi-boot 
tussen onze locatie en het Recreatiegebied Schoteroog. 
Daar doen we sinds 2008 veel sportieve activiteiten met 
onze groepen. 

In 2009 werd Martijn van Dam vennoot in het hele 
bedrijf Dynamique en tot 2015 hebben we heel goed sa-
mengewerkt. Door privéomstandigheden moest Martijn 
helaas in 2015 ander werk gaan zoeken. Hij heeft dat 
gevonden als bedrijfsleider van de Klimmuur Amsterdam 
centraal.

Vakantiekampen 
In 2010 organiseerden we ons eerste vakantiekamp in de 
zomervakantie. Onder de noemer ‘klimkamp’ hadden 
we 24 kinderen vijf dagen inclusief overnachten op onze 
locatie. Vanaf 2010 groeiden de aantallen kinderen en 
het aantal kampen steeg ook gestaag. Inmiddels orga-

niseren we 4 à 5 kampen per zomervakantie met 24 tot 
34 kinderen. Naast het klimmen bieden we ook water-
sportkampen en een combinatiekamp van klimmen en 
watersport. 

Voor de watersportkampen hebben we veel zeil- en 
windsurfmateriaal aangeschaft. Dat lag de eerste jaren 
buiten de zomervakantie ongebruikt in de stallingen. Al 
vrij snel na het eerste watersportkamp bedachten we dat 
het voor veel mensen interessant zou kunnen zijn als ze 
met een abonnement of strippenkaart in de weekenden 
bij ons zouden kunnen watersporten met dit materiaal. 
Vanaf 2011 weten steeds meer mensen in de weekenden 
onze locatie te vinden voor een dagje of paar uurtjes 
zeilen, windsurfen, suppen of kanovaren. 

Paviljoen Loef op Schoteroog
Onze locatie ‘watersportcentrum Dynamique’ op de 
Laars 14 is vrij klein met weinig parkeerplaatsen en 
zonder horecavergunning. Vandaar dat we al snel inte-
resse kregen in een uitbreiding op Schoteroog aan de 
overkant van onze locatie. We hebben jarenlang heen en 
weer gevaren met de grotere groepen die dan sport- en 
spelactiviteiten deden op Schoteroog. Met paviljoen Loef 
op Schoteroog kunnen we deze groepen makkelijker ont-
vangen. Gratis voldoende parkeerplaatsen, een grotere 
ontvangstruimte. En met de professionele keuken van 
Loef worden de barbecues en buffetten nog beter.

Horeca met een groot zwemvlot
Loef blijft het hele jaar open, zo is het huidige plan. En 
niet alleen voor groepen die een sportieve activiteit heb-
ben geboekt, ook losse bezoekers die iets willen eten of 
drinken zijn van harte welkom.
Of we de avondopening in de wintermaanden vol gaan 
houden, is niet helemaal zeker. Voor feesten en partijen 
is het paviljoen in ieder geval het hele jaar te boeken. 
Met een kaart gebaseerd op de mediterrane keuken en 
een mooie selectie van bieren en wijnen gaan we een 
heerlijk vakantiegevoel creëren. 

Door alle brede rietzones langs de oevers van de Mooie 
Nel is het water van de Mooie Nel voor zwemmers lastig 
toegankelijk. Aan de 25 meter lange aanlegsteiger van 
Loef ligt een groot vlot. Dat zal niet alleen gebruikt gaan 
worden door gasten die willen zwemmen, ook ‘loungen 
en chillen’ is op het grote vlot mogelijk. Tevens is het 
mogelijk een kano, supplank of sloep bij Loef te huren. 
Wij brengen het materiaal dan vanaf Dynamique naar 
de overkant zodat klanten ook vanaf Loef kunnen gaan 
watersporten.

Op de heuvel van Schoteroog kunnen kinderen straks 
ook het hele jaar door mountainboarden en 
grassleeën. Staand of zittend op een soort skateboard met 
terreinbanden rollen de kinderen (of volwassenen) dan 
de helling af. Puur plezier verzekerd.

Festiviteiten
De laatste crowdfundactie via het platform “Doorgaan.
nl” heeft duidelijk gemaakt dat er nu al veel interesse is 
voor het vieren van feesten en partijen bij paviljoen Loef. 
Bijvoorbeeld huwelijksgroepen en jubilea zijn van harte 
welkom. De locatie met het prachtige uitzicht over de 
Mooie Nel, en onze ervaring met evenementen zorgen 
ervoor dat we voor veel partijen interessant kunnen zijn. 

Provincie Noord Holland steunt het initiatief
De provincie Noord Holland heeft aan Dynamique een 
flinke subsidie verleend omdat zij meende dat Schoter-
oog en de Mooie Nel wel een openbare horeca- en recre-
atievoorziening konden gebruiken. Tot op heden zijn er 
vooral (watersport)verenigingen die een plekje hebben 
veroverd aan de Mooie Nel. Nu is er dus ook een pu-
bliektoegankelijke voorziening. Door het hechte samen-
werkingsverband hebben we samen met de Koninklijke 
roei- en zeilvereniging Het Spaarne en de Reddingsbri-
gade Haarlem het lastige vergunningentraject succesvol 
doorlopen. “We zijn veel dank verschuldigd aan onze 
buren van ‘Het Spaarne’. Zonder de bestuurlijke ervaring 
van deze vereniging was deze ontwikkeling niet gelukt”.

Familie Dalhuisen

Bedrijvennieuws Bedrijvennieuws
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Voor iedereen een luisterend oor
Vrijwel elke Spaarndammer kent haar en ook in onze 
omgeving is ze geen onbekende: Truus Bijl op de 
Westkolk. Voor velen gewoon “tante Truus”! In haar 
museumhuis vol met snuisterijen is iedereen welkom en 
kan rekenen op een kop koffie en cake met slagroom. 
Dat geldt ook voor mij. Op donderdagavond 20 juli 
heb ik haar opgezocht voor een kort interview in het 
Dorpsorgaan. Enige maanden geleden is ze door een val 
van een trappetje in de lappenmand terechtgekomen, 
maar gelukkig is ze nu bijna geheel hersteld en is de pijn 
minder geworden. Aan belangstelling heeft ze in die pe-
riode geen gebrek gehad en daar is ze heel dankbaar voor. 
Truus vindt het ook best wel leuk in de belangstelling te 
staan en daarom werkt ze graag mee aan een interview.

Wel of geen echte Spaarndamse?
Truus is 82 jaar geleden geboren in Enkhuizen en 
volgens sommige dorpsgenoten zou ze dan geen echte 
Spaarndamse zijn. Nou, daar is zij het niet mee eens. 
Ze woont sinds 1937 in Spaarndam toen haar vader 
als scheepsschilder ging werken bij Stapel, omdat de 
scheepswerf in Enkhuizen werd gesloten. Truus voelt 
zich na zo’n lange periode Spaarndamse in hart en 
nieren. Het dorp betekent alles voor haar. “De Westkolk 
is mijn wereld!”, aldus Truus. De Kolk is een warm bad 
en ze gaat daar nooit meer weg. Waarom ze zo gehecht is 
aan Spaarndam, kan ze niet onder woorden brengen. Als 
ze van huis is geweest en Nova Zembla in zicht is, wordt 
Truus helemaal blij.

Familie
Truus is 52 jaar getrouwd geweest met Wim Bijl, die na 
een lang ziekbed helaas in 2009 is overleden. Ze heeft 
drie zonen (Wouter, Ivo en Richard) en twee kleinzoons 
(Anthoni en Leroy). De kleinkinderen zijn van Ivo. Geen 
van allen wonen ze in ons dorp. Ook haar man was 
minder gehecht aan Spaarndam en gaf een paar keer aan 
te willen verhuizen. Voor Truus was dat onbespreekbaar. 
“Dan ga je maar alleen”, zei ze. “Ik blijf hier!”

Liefde voor de medemens
Vele mensen komen bij Truus langs voor een praatje 
of gewoon om hun hart te luchten. De sleutel zit in de 
voordeur en iedereen kan binnenlopen. Volgens Truus is 
dat altijd zo geweest. In het verleden vergaderden vereni-
gingen bij haar in de huiskamer en kwamen de kapelaans 
uit Haarlemmerliede, die in Spaarndam de mis moesten 
doen, bij haar brood eten. Truus is een toevlucht voor 
haar medemensen. Die betekenen veel voor haar. Truus 
wil later niet het gevoel hebben dat ze voor niets heeft 
geleefd. Overigens blijft alles wat ze in haar gesprekken 
hoort, geheim. Ze is er dankbaar voor dat mensen hun 

Truus Bijl-Kenter

lief en leed aan haar toevertrouwen. Dankbaar is ze ook 
voor wat medemensen op hun beurt weer voor haar 
doen. Dat heeft ze gemerkt tijdens haar ziekteperiode. 
Dorpsgenoten boden hulp en verzorgden haar hond 
Snoet. Helemaal top!

Verzamelen
Haar huis is net een museum. Met verzamelen is Truus 
al tijdens haar verkeringstijd begonnen. Samen met Wim 
ging ze naar rommelmarkten. Dat vonden ze gewoon 
leuk. Zo langzamerhand is er een hele verzameling ont-
staan. Ze heeft geen specialisatie, maar religieuze voor-
werpen (vooral Mariabeeldjes) hebben een prominente 
plaats in het speciale “Roomse hoekje”. Verder heeft ze 
maar liefst 400 beren in het berenhok in de tuin. Vaak 
nemen mensen iets voor haar mee en dat stelt ze erg op 
prijs. Zo blijft haar verzameling maar groeien en wordt 
het museum steeds voller.

Wat betekent het geloof voor haar?
“Zonder Onze Lieve Heer kan ik niet”, zegt Truus. Het 
katholieke geloof is alles voor haar. Ze is Rooms en dat 
mogen ze weten. Aan haar geloof moeten ze niet komen. 
Toch wil Truus te zijner tijd worden begraven op het 
protestantse kerkhof bij de Oude Kerk. Gewoonweg 
omdat ze het dorp niet wil verlaten, maar daarnaast is ze 
ook wel oecumenisch gezind.

Hobby’s
Truus houdt veel van lezen en dat kan van alles zijn. Nu 
is ze bezig met een boek over Wim Sonneveld. Ze is een 
grote fan van deze cabaretier en vooral het lied “Het 
Dorp” vindt ze prachtig. Dat moeten ze ook op haar be-
grafenis laten spelen, geeft ze aan. Op vakantie hoeft ze 
niet. Tot 1998 is ze 14 keer in Spanje geweest, maar dat 
was omdat haar man dat wilde. Truus bleef alleen maar 
verlangen naar haar geliefde Spaarndam.

Levensmotto
“De deur staat altijd open!”, is de leidraad in het leven 
van Truus. Ze hoopt dat ze in de tijd die haar nog gege-
ven is, er kan zijn voor haar medemensen. Wij hopen dat 
met haar. Wat moet Spaarndam zonder tante Truus?

Rob de Vries

Verscheidene jaren geleden heb ik geprobeerd om het 
Sintermaartenlied van Spaarndam op te schrijven. Het 
lukte niet helemaal.

Later kreeg ik het boek ‘Drie baarsjes en een ham’ als 
cadeau, maar daar staat het niet in zoals ik het vroeger 
zong.

In oktober 2010 heb ik in het Dorpshuis een paar 
mensen gevraagd of zij het hele lied kenden. Niemand 
van hen kende het helemaal. Sommigen zongen zelfs 
een ander lied. Mevrouw A. Hartendorp kwam nog het 
verst, maar ook zij kende het hele lied niet. Ik vermoed 
dat dit lied niet meer in zijn geheel in Spaarndam gezon-
gen wordt. Ik ben nu vrijwel zeker dat ik de juiste tekst 
weer weet.

In de vijftiger jaren werd de zevende regel niet gezongen. 
Deze regel hoort er wel in anders rijmt het niet. Ik heb 
het opgeschreven zoals het gezongen werd.

Het is mijn indruk dat de kinderen het lied niet meer 
helemaal kennen of een ander lied zingen. Ik wil dat het 
Sintermaartenlied van Spaarndam in ere hersteld wordt.

H. Spelten, Amsterdam

Sintermaarten wat is het koud
Geef me een turfje of een hout

Of een vullisvaatje
Dan ben je mijn beste maatje

De koeien dragen horens
De kerken dragen torens
De torens dragen klokken
De meisjes dragen rokken

De jongens dragen broeken
Al in die donkere hoeken

Daar bakken ze pannekoeken
Pannekoeken in de pan

Alle jaren weer an
Hier woont een rijkman

Die veel geven kan
Veel kan hij geven
Zalig zal hij leven

Zalig zal hij sterven
De hemel zal hem erven

God zal hem lonen
Met honderdduizend kronen

Met honderdduizend lichtjes an
Daar komt Sintermaarten an
Sintermaarten had een koe

Die moest naar de slager toe
Was ie vet of was ie mager

Evengoed moest ie naar de slager
Geef me een appel of een peer

Dan kom ik het hele jaar niet meer

Sintermaartenlied van Spaarndam

Ook het seizoen 2017-2018 kent een zeer divers afwisse-
lend programma met veel aandacht voor kindervoorstel-
lingen.

8 oktober: Openingsconcert door Camerata RCO.
21 oktober: Monsterlijk mooi, door Poppentheater 

Fatsnerran 3+ (zaterdag 15.00 uur).
22 oktober: Pianoduo Beth & Flo. Klassieke muziek 

met een vleugje theater. Zo leer je van 
klassieke muziek houden!

29 oktober: De Krekel en de Mier, door verhalenver-
teller Peter Faber 6+ (13.30 uur).

5 november: Zanggroep To the Point met Rhytm & 
Roots.

12 november: Theaterdiner Flor d’Amor (17.00 uur).
19 november: Peter & Peter spelen en zingen hun CD! 

Singersong writers Peter Cammermans en 
Peter Duval Slothouwer.

De Oude Kerk concerten gaan weer van start

26 november: Soul of Gospel, de kerk gaat swingen tot 
in de toren!

10 december: Kerstconcert Camerata RCO.
17 december: Divertimento Strijkorkest (11-18 jaar) 

met de Busquitos.

Alle concerten/voorstellingen beginnen om 15.00 uur op 
zondag, tenzij anders vermeld!
Voor een aantal voorstellingen/concerten is reserveren 
noodzakelijk! Welke dat zijn, de toegangsprijzen en de 
Cultuur & Culinair arrangementen, kijk hiervoor op: 
www.vriendenoudekerk.nl.

Kom en geniet van al dit moois in de Oude Kerk!

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

Ons Dorp
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In deze derde nieuwsbrief kij-
ken we terug op de afgelopen 
periode. 

In de maanden juli, augus-
tus en september was in het 
Rijnlandshuis de tentoonstel-
ling “Waterbazen” te zien. De 
expositie werd georganiseerd 
door Rijkswaterstaat, in sa-
menwerking met het hoog-
heemraadschap van Rijnland, 
het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, het 
Cruquius Museum en de Ver-
eniging Vrienden van de Grote 
of St.-Bavokerk. De expositie 
vond plaats op drie locaties: 
in de Bavokerk in Haarlem, in 
Museum Cruquius in Cruquius 
en in het Rijnlandshuis in 
Spaarndam.

Centraal in Spaarndam ston-
den de activiteiten van de 
begin 19de-eeuwse Rijnlandse 
opzieners Christiaan Brunings 
en Frederik Willem Conrad. 

Samen met een aantal vrijwil-
ligers hebben de leden van de 
HWS de bezoekers in Spaarn-
dam ontvangen, rondleidingen 
en vaartochten verzorgd en 
hier en daar hand- en span-
diensten verricht. 
Tot half augustus hadden 300 
bezoekers de tentoonstelling 
in Spaarndam bezocht. En 
ook het varen was een groot 
succes.

Kunstmarkten 2017
Ook dit jaar stonden wij weer 
op de jaarlijkse kunstmarkt. 
Dit jaar niet bij Tante Truus op 

de stoep, maar bij de familie 
Wiegand. Op de eerste dag 
waren niet alle kramen bezet 
en mochten wij van de organi-
satie een echte kraam gebrui-
ken. Hiervoor onze hartelijke 
dank.
Bezoekers kwamen langs met 
vragen als “Mijn opa of oom 
heeft hier gewoond, kunt u 
ons hierover vertellen?.”

Informatie
In de vorige nieuwsbrief vroe-
gen wij u om informatie over 
twee foto’s: een foto van een 
boerderij en een foto van de 
dikke bandenrace 1985. De 
boerderij is herkend als de 
boerderij “Brabantia”, aan de 
Zijkanaal-C weg.
Iedereen bedankt voor zijn of 
haar informatie. 
Wist u dat: De HWS een 
beeldbank heeft? www.histori-
schewerkgroepspaarndam.nl
Wij ook op facebook te vinden 
zijn, onder historische werk-
groep Spaarndam?

de redactie,
 Martien van Woerkom

Advertentie
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Overzicht uitrukken
Nr. Datum Tijd Plaats Melding
14 3-6-2017 19:56 Spaarndam Brand Wegvervoer
15 4-6-2017 00:43 Spaarndam Brand Wegvervoer
16 6-6-2017 00:37 Haarlemmerliede Ongeval Buiten Materieel
17 6-6-2017 17:02 Haarlem Stormschade
18 6-6-2017 17:13 Haarlem Stormschade
19 6-6-2017 17:26 Haarlem Stormschade
20 17-6-2017 21:57 Spaarndam Brand
21 20-6-2017 21:14 Halfweg Dier te water
22 21-6-2017 05:32 Amsterdam Brandmelding OMS
23 21-6-2017 17:39 Amsterdam Brandmelding OMS
24 24-6-2017 11:02 Haarlemmerliede Brand Wegvervoer
25 6-7-2017 18:57 Haarlem Brandmelding OMS
26 8-7-2017 10:16 Haarlemmerliede Dier te water (vee)
27 9-7-2017 13:27 Halfweg Dier in nood (Middel HV) (Vee)
28 10-7-2017 06:48 Amsterdam Brandmelding OMS
29 11-7-2017 05:15 Amsterdam Brandmelding OMS
30 14-7-2017 19:42 Spaarndam Dier te water (vee)
31 2-8-2017 04:41 Boesingheliede Brand Industrie (Zeer grote brand)
32 5-8-2017 07:48 Spaarndam Dier te water
33 12-8-2017 14:49 Spaarndam Dier te water (vee)
34 16-8-2017 17:12 Spaarndam Dier te water
35 26-8-2017 13:29 Spaarndam Dier in nood
36 27-8-2017 13:47 Spaarndam Dier in nood (vee)
37 28-8-2017 05:59 Lijnden Brand Industrie (2de peloton)

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

Ons Dorp

Bijzondere uitrukken
Afgelopen 3 maanden stonden vooral in het teken van 
hulp bij te water geraakte dieren. In veel gevallen zijn 
paarden met mankracht weer in de wei geholpen.

Eind augustus werd de Spaarndamse brandweer samen 
met vele andere posten uit Kennemerland en Amster-
dam-Amstelland gevraagd te assisteren bij een zeer grote 

brand in diverse loodsen in Lijnden. Op onze Facebook 
en website is over deze inzet meer te vinden.

Op zoek naar de ideale bijbaan?
Naast je werk (betaalde) vrijwilliger worden en iets doen 
voor de samenleving? Wij vinden het belangrijk dat 
mensen en dieren in nood geholpen worden en vragen 
hiervoor jouw hulp.

Ter versterking van brandweer Spaarndam zijn wij op 
zoek naar 10 nieuwe postleden!

Indien jij geïnteresseerd bent, kunt je contact opnemen 
met onze ploegchef Maarten Derkzen van Angeren, tele-
foon 06 – 319 44 124, of e-mail naar info@brandweer-
spaarndam.nl.

Uiteraard mag je ook gewoon binnenlopen op onze oefe-
navond. Elke donderdag staat vanaf 19.00 uur de koffie, 
thee en fris klaar.

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

Maarten Derkzen van Angeren

Advertentie

Advertentie
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Sinds maart 2017 houd ik, Famke Scheerder, een poli 
orthopedie in het Medisch Centrum de Sluis aan de 
Ringweg 32 in Spaarndam.

F.J.M. Scheerder

Orthopedisch Chirurg
AVE Orthopedische Klinieken

Afspraak: 035-6223260 

Zie s.v.p. ook www.ave-orthope-
discheklinieken.nl

“Mijn doel is om specialistische zorg dichter bij huis 
aan te bieden en om een nauwere samenwerking met de 
huisarts en de fysiotherapeut te creëren . Zodat ortho-
pedische zorg beter bereikbaar is voor iedereen die het 
nodig heeft.”

Ik heb altijd al een passie voor sport gehad en heb zelf 
dan ook van jongs af aan veel aan sport gedaan, met 
name tennis, hardlopen, roeien en skiën. Mijn pas-
sie voor sporten en bewegen heeft er toe geleid dat ik 
geneeskunde ben gaan studeren en daarna was de keuze 
voor de orthopedie snel gemaakt.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten 
door middel van het herstellen en/of teruggeven van hun 
mobiliteit, zodat zij langer de dingen kunnen doen waar 
zij van houden of hun favoriete sport/activiteit kunnen 
blijven uitoefenen, geeft mij enorm veel voldoening en 
bevestigt mijn liefde voor het vak orthopedie.

Poli Orthopedie Spaarndam

Mijn opleiding geneeskunde en specialisatie tot ortho-
pedisch chirurg heb ik beide volbracht aan het VUmc in 
Amsterdam. Na mijn specialisatie ben ik mij verder gaan 
specialiseren in Sydney, Australië. Onder leiding van 
prof. Leo Pinczewski (wereldberoemd om zijn uitsteken-
de resultaten bij de operatieve behandeling van voorste 
kruisbandletsels en de orthopeed die verreweg het meeste 
onderzoek heeft verricht naar de behandeling van voorste 
kruisbandletsels) heb ik mij verder gespecialiseerd in de 
behandeling van sportletsels van de knie.
Daarna heb ik in één van de beste orthopedische kli-
nieken van Sydney meegedraaid met een team van 7 
orthopeden met ieder hun eigen superspecialisatie, onder 
leiding van dr. John Rooney. Hier heb ik mij verder 
gespecialiseerd in de algemene prothesiologie van heupen 
en knieën, voet- en enkelchirurgie en kijkoperaties van 
schouder en knie.

Tevens heeft de persoonlijke en zeer gespecialiseerde zorg 
in de privésector in Australië mij erg aangesproken en 
dat wil ik voortzetten bij AVE Orthopedische Klinie-
ken, waar ik per 1 maart 2017 als orthopedisch chirurg 
werkzaam ben.

Aandachtsgebieden:
•	 Algemene orthopedie
•	 Heup- en knieprothesen
•	 Voorste kruisbandcorrecties
•	 Voet- en enkelchirurgie
•	 Arthroscopische chirurgie schouder/knie/enkel

Ons Dorp

Tijdens de kunstmarkt lanceerde Illustrator Eric 
J. Coolen (was winnaar kunst- en cultuurprijs de 
Olifant en ontving de Penning van Verdienste) een 
‘klare lijn verjaardagskalender’ met daarin zijn verza-
melde werken van Spaarndam, aangevuld met diverse 
nieuwe illustraties. 

De kalender werd mede mogelijk gemaakt door Café 
Spaarndam, restaurant de Kolk en De Kapper Spaarn-
dam. De kalender was al heel gauw uitverkocht, tot 
teleurstelling van velen. 

Voorwoord door Tante Truus
Schreven burgemeesters en wethouders in eerdere 
Coolenkalenders het voorwoord, in de Spaarndamka-
lender werd dit gedaan door niemand minder dan Tante 
Truus. In 2015 werd ‘onze’ Spaarndamse Tante Truus 
door omroep Max uitgeroepen tot meest inspirerende 
oudere van Nederland.

Band met Spaarndam
Al vanaf zijn kindertijd is Eric veel in Spaarndam te 
vinden en heeft hier veel voetstappen staan en creativiteit 

Spaarndam in klare lijnkalender

opgedaan. Zo werd in 1999 de muziekformatie waar 
Eric deel van uit maakt, het Ampzing Genootschap, op-
gericht in Spaarndam en had het Genootschap zijn eerste 
optredens in Spaarndam. Daarom is café Spaarndam 
naast café Koops de thuishaven van de Ampzingers. Eric 
is dus geen vreemde voor Spaarndam en is hier dan ook 
regelmatig te vinden.

Restaurant de Kolk heeft permanent drie grote akoes-
tische wandpanelen van Eric in de zaak hangen. Op de 
panelen prijken Spaarndamse dorpsgezichten. 

De Kapper Spaarndam is inmiddels 23 jaar de kapper 
van het Coolengezin en won in 2007 de taalprijs de 
Ampzing Genootschap Stalen Moer. Ook hier is werk 
van Eric in de zaak te vinden.

Vanwege het succes van de kalender is overgegaan tot 
een herdruk en kan ‘De Spaarndam in klare lijnkalen-
der’ weer besteld worden. Deze kost 10,00 euro en is te 
bestellen op www.ericjcoolen.nl. De kalenderillustraties 
zijn tevens los verkrijgbaar.

Patty-Lou Middel-Leenheer

Wist u dat er iedere dinsdagavond een groep van rond 
15 personen met en tegen elkaar badmintont in het 
Dorpscentrum?
Nee? Dan stellen we ons even aan u voor:
Wij zijn een gezellige, maar ook fanatieke club badmin-
tonners, tussen de 30 en 70 jaar, die nog best wat leden 
kan gebruiken. Centraal staat het ‘spelletje’, maar niet 
onbelangrijk is het samenzijn en het plezier. Na afloop 
drinken we soms een glaasje en ‘shuttelen’ kort door de 
actualiteiten.

Badmintonnen in het Dorpscentrum

Even uitproberen of u de shuttle nog aan kunt? Dat kan!
Dinsdag 5 september begint het nieuwe seizoen en we 
spelen van 20.45 tot 22.15 uur.
Het seizoen loopt van september tot en met eind juni, 
dus 10 maanden.
De contributie bedraagt slechts 115. – euro, inclusief 
shuttles. Voor nieuwkomers is de eerste maand gratis.
Meer vragen? Neem contact op met:
Wineke Toppen 023-5383205 / 06-4020857) of met 
Mary Schouten 023-5276167 / 06-33746312.

Na de succesvolle jubileummaand september, waarin 
het tienjarig bestaan van Kunstcentrum De Kolk werd 
gevierd, exposeert Peter Balm daar zijn schilderijen. 
Hij was de eerste exposant ooit in De Kolk.
En volgens de huidige voorzitter, Johanna van Steen, is 
het een goed idee om Balm weer als eerste te laten expo-
seren in de nieuwe cyclus van 10 jaar.
De tentoonstelling van grotendeels nieuwe schilderijen, 
aangevuld met werk van beeldhouwer John de Koning is 
vanaf zaterdag 14 oktober te bezoeken. De vaste ope-
ningstijden zijn op de zater- en zondagen van 12.00 tot 
17.00 uur. De looptijd van deze expositie is 5 weken. 

Komt dat zien !

Volgende 10 jaar voor Kunstcentrum De Kolk

Ons Dorp
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Op 12 mei 2017 zijn we met een klein groepje naar een 
optreden geweest van Karin Bloemen in de Stadsschouw-
burg in Velsen. Het was even lastig om op het balkon te 
komen: geen lift. Maar het wervelende optreden van Ka-
rin heeft dit helemaal goed gemaakt. Vooral de typetjes 
van een Russisch meisje en een Engelse schooljuffrouw 
waren ronduit hilarisch en dat werkte behoorlijk op de 
lachspieren. Een heerlijk avondje uit. 

Vrijdag 19 mei zijn wij, Nelleke en Ans, met 5 man-
nelijke gasten en 3 vrijwilligers een visje wezen eten bij 
“De Kop van de Haven” in IJmuiden. Een mannendagje 
dus, want daar was ook om gevraagd. Het was koud 
en winderig, maar dat mocht de pret niet drukken. In 
het restaurant hadden we van tevoren plaatsen gereser-
veerd bij het raam. En dat was maar goed ook! Het was 
er beredruk. De mannen hebben heerlijk gegeten en 
genoten van elkaars gezelschap en het uitzicht. Na het 
eten hebben we een kort bezoekje gebracht aan ‘Ship’, 
het informatiecentrum over de nieuwe sluizen in IJmui-
den, waarvan de bouw in volle gang is. De heren vonden 
het erg interessant. Na een pittig kopje koffie zijn we 
huiswaarts gegaan.
Het was een vermoeiende middag, maar de mannen heb-
ben genoten. En daar ging het om!

Rabo Fietsdag. Wat een mooi weer!! Het is zondag 
11 juni 2017 en voor vandaag staat de Rabo Fietsdag 
gepland. Een groots opgezet evenement, georganiseerd 
door de Rabobank IJmond waarbij leden van een “club” 
geld bij elkaar kunnen fietsen voor hun afdeling. Wij, als 
afdeling Spaarndam e.o., zijn graag te porren voor een 
financieel extraatje om hiermee leuke dingen te kun-
nen doen voor onze gasten. Voor elke 25 km die wij als 
vrijwilliger fietsten kregen wij van de Rabobank € 10,- 
en voor de fietsroute van 50 km werd € 15,- uitgekeerd. 
Het was een prachtig uitgezette route, waarbij je de be-
schrijving en de pijlen nauwelijks nodig had omdat je ge-
woon achter de meute aan kon fietsen. Je kreeg een appel 
mee en werd onderweg nog verwend met muziek op elke 
stempelplaats en een versnapering in de vorm van koffie, 
thee, frisdrank of ijs. Er zat een bonnetje aan je stempel-
kaart, dat je kon inleveren voor een gratis consumptie, 
maar dan moet je wel opletten!! Bij molen De Zandhaas 
was een komisch trio gestationeerd, dat eenieder enkele 
gezonde tips meegaf: vooral niet teveel bewegen vandaag, 
dat is zeer ongezond en lekker chocola en dergelijke eten. 
Wees trots op de (uitdijende) lijf. Volgend jaar weer. 

Resto VanHarte. In de maanden mei en juni zijn we 
maar liefst zes keer met een klein groepje gasten naar 
Resto VanHarte in Parkwijk geweest om aldaar te ge-
nieten van de zeer bijzondere en smaakvolle maaltijden 
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die worden voorgeschoteld. De eettafel als bindmiddel 
in de wijk. Sociale cohesie was het streven, toen Fred 
Beekers in 2005 in Den Haag startte met de eerste Resto 
VanHarte: restaurants waar mensen voor een klein prijsje 
kunnen eten, maar nog veel belangrijker: buurtgenoten 
ontmoeten. De restaurants worden “gerund” door vrij-
willigers, de kok is in dienst. Wij krijgen deze restaurant-
bonnen aangeboden door de Riki Stichting en zijn daar 
heel blij mee. Onze gasten genieten erg van het eten en 
van de gezelligheid met elkaar. Anneke, bedankt voor het 
organiseren van alle “etentjes”.

Vandaag, 8 juni 2017, zijn wij bij elkaar gekomen voor 
onze vijfde inloop-koffieochtend voor onze vrijwilligers 
van de Zonnebloem. Wij proberen dit tweemaandelijks 
te organiseren en elke keer bij iemand anders thuis. Het 
is erg leuk om op deze manier met elkaar in gesprek te 
zijn over alles wat ons bezighoudt: vrijblijvend en gezel-
lig. De zesde inloop-koffieochtend vond plaats op 17 juli 
2017 in de prachtige tuin van Anneke Hilbers. Het was 
heel mooi weer en de hobby van Anneke is het kweken 
van vele soorten fuchsia’s, die deze ochtend op hun 
mooist waren! Anneke legt haar ziel en zaligheid in de 
tuin, dat kun je wel zien. Het was wederom gezellig en er 
borrelen ook heel leuke ideeën op. We blijven hier zeker 
mee doorgaan. 

Friendship Sports Centre (is in programma van Ivo 
Niehe geweest)
Donderdag 15 juni 2017: vandaag staat een sportief uit-
stapje naar het Friendship Sports Centre in Amsterdam 
Noord op het programma. Het mooie sportcomplex is 
specifiek gericht op ouderen en mensen met een beper-
king. De gasten konden kiezen uit verschillende activi-
teiten, zoals zwemmen, jeu de boules spelen (zittend), 
aangepaste fitness of zitvolleybal. Het Friendship Sports 
Centre is een initiatief dat tot stand is gekomen uit de 
droom van Dennis Gebbink. Zijn zoon Myron, die een 
motorische handicap heeft, was niet op zijn plaats bij 
een reguliere voetbalclub en Dennis besloot om zelf een 
voetbalclub op te richten voor kinderen en jongeren met 
een beperking. De club gaat Only Friends heten. Met 
inzet en steun van ruim 150 vrijwilligers en 50 stagiaires, 
wordt sporten 7 dagen in de week mogelijk gemaakt. 
Om 9.30 uur kwam een grote bus voorrijden op het 
parkeerterrein naast de Adalbertusschool. Dat was nog 
een hele toer in ons kleine dorp. Om te keren moesten 
wij uitwijken naar het einde van het dorp. Onze groep 
bestond uit 31 deelnemers: gasten en vrijwilligers. De 
stemming zat er al direct goed in, er was ook een zekere 
spanning. Bij aankomst werden wij al opgewacht door 
enkele vrijwilligers van het centrum met koffie en lek-
kers. Vervolgens kregen wij uitleg over de diverse sport-
onderdelen en werden wij in groepjes verdeeld. Er was 
gekozen voor zwemmen, jeu de boules en fitness en… 
het was fantastisch: de faciliteiten, de begeleiding, echt 
geweldig. Het was vooral belangrijk dat je plezier had 
in wat je deed, prestatie is niet belangrijk. Vervolgens 
kregen wij een rondleiding door het zeer ruim opgezette 
gebouw. Alles is ruim vanwege rolstoelen en ook alle 
sanitair is daarop aangepast. Na alle “inspanningen” wer-
den wij uitgenodigd voor een heerlijk, zeer uitgebreide 
lunch, bereid en geserveerd door vrijwilligers al dan 

niet met een beperking. Zelfs de advocaat en slagroom 
ontbrak niet. En toen weer de bus in om rond 16.00 uur 
weer aan te komen in onze thuishaven, waarbij ik niet 
onvermeld wil laten dat hier weer onze eigen vrijwilligers 
klaar stonden om onze gasten weer naar huis te brengen. 
Wat een super geslaagde dag! Riki Stichting: onze dank 
is GROOT dat uw stichting deze dag mogelijk heeft 
gemaakt. 

Momenteel zijn wij bezig met de Zomerhartenwensen 
actie. Dat wil zeggen dat wij proberen een hartenwens 
van onze gasten te vervullen. Zo heeft een gast een 
bezoek gebracht aan Action, gaat een andere gast naar 
Dierenpark Hoenderdahl, wordt er een boottochtje 
gemaakt, geluncht met uitzicht op zee, het Rijksmuseum 
bezocht en een dagje naar Volendam georganiseerd. 
Voor de Fam. De Rooij ging een speciale wens in vervul-
ling. Zij hebben op 9 en 10 juli een bezoek gebracht aan 
hun zoon in België. Het vervoer ging met de Zonne-
bloemauto, die door hun zoon Cas werd gereden. De 
nacht brachten zij door in een speciaal Zorghotel. Het is 
helemaal gegaan zoals zij hadden verwacht.

Wij hebben weer genoeg plannen de komende maanden: 
theaterbezoek, Artis, Museumbezoek. Maar wij kijken 
ook zeker uit naar de viering van ons 10-jarig jubileum 
als zelfstandige Zonnebloem afdeling op vrijdag 6 okto-
ber 2017 in de mooie en gezellige Adalbertuskerk. Het 
allerbelangrijkste blijven natuurlijk de bezoekjes die onze 
vrijwilligers met een bepaalde regelmaat aan de gasten 
brengen. Lijkt het u leuk om mee te helpen met het 
organiseren van “uitjes”, het bezoeken van een van onze 
gasten, het af en toe rijden van onze gasten (korte ritjes), 
dan bent u van harte uitgenodigd, u aan te melden als 
vrijwilliger bij Joke van Bakel: tel. 023 8888780 of 06 
29305111, email: jokevanbakel@live.nl
Hartelijke groet van het bestuur van de Zonnebloem 
Spaarndam e.o.

Joke van Bakel

Ons DorpOns Dorp
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DAT
Je op je 77ste nog een grote hartenwens mag doen.
DAT
Deze nog in vervulling gaat ook.
DAT 
Ik samen met mijn man een boottocht in de mooie Bies-
bosch mocht maken.
DAT 
Het uitgerekend een stralende dag was
DAT
Mijn gezondheid goed genoeg was om dit mee te maken
DAT
De Zonnebloem, een geweldige organisatie is, die dit 
voor mij mogelijk maakte.
DAT
Ik in gezelschap was van lieve mensen: Anneke, Anita en 
mevr…
DAT
We aan boord getrakteerd werden op een heerlijke lunch.
DAT
We als vorsten van huis zijn gehaald en gebracht en ook 
nog genoten hebben van de reis.
DAT 
Ik nog heel lang zal nagenieten en de mooie foto´s een 
blijvende herinnering zijn.
DAT
IS ALLEMAAL MOGELIJK DANKZIJ DE ZONNE-
BLOEM

Anke

Het zal je toch gebeuren

Een aantrekkelijke reis voor de senioren van Spaarndam, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, uitgezocht door 
Greet Spigt en Magne de Kreek namens het WMO.
Ver voor de vertrektijd stonden de deelnemers bij de 
Nijestraat te wachten op de prachtige bus van Milot 
Reizen uit Rotterdam met chauffeur Marcel, die ook bij 
de vorige reis van de partij was.
Een bijna volle bus. Helaas enkele lege plaatsen door het 
overlijden van Cees Schmidt , partner van Ina Wil-
derom. Het gigantische gekakel werd bij het vertrek even 
onderbroken om stil te staan bij dit verlies, maar mede 
door het goede weer en de wil er iets moois van te ma-
ken toch goed gemutst op pad. De zon liet zich al gauw 
zien en die bleef ons deze dag vergezellen.
Na een aanloop door het Amsterdamse industriegebied 
werd de omgeving interessanter en konden we snel bij 
Restaurant Bosgoed in De Wilp van koffie met gebak 
genieten.
De natuur werd alleen maar mooier door het rijden via 
de Sallandse heuvelrug naar het Nationaal Blikkenmu-
seum in Marle, dat dit jaar haar zilveren jubileum viert. 
De weggetjes werden steeds smaller, maar de insteek-
haventjes voor tractoren zorgden er toch voor dat we 
snelheid konden behouden.
Eerst lunchen bij het restaurant verbonden aan het 
blikkenmuseum. Met name de kroketten en de sneetjes 
krentenbrood - in afmetingen gelijk aan Duitse schnit-
zels - gingen er goed in.
Daarna de duizenden blikjes bewonderd. Je merkt hier 
goed het verschil met de huidige verpakkingsmaterialen. 
Er was in onze jeugd nog geen plastic. De herkenning 
van de producten en verpakkingen is niet verdwenen. De 
verleiding om zo’n oud blikje Buismankoffie te kopen 
konden diverse reisgenoten niet weerstaan, maar een 
herdenkingstrommel van het blikkenmuseum zelf vullen 
met snoep was ook een optie.
Om 14 uur op weg naar het Nationaalpark De Sallandse 
Heuvelrug. Weinig dieren onderweg, hoewel we op 
verzoek van chauffeur Marcel wel moesten letten op een 
“knert” (een konijn met een gewei!).
Bij de parkeerplaats op de Holterberg kwam gids Wilma 
in de bus, die ons boeiende informatie verschafte over 
het natuurbeheer van dit gebied . Ook informatie over 
de Canadese begraafplaats was interessant.
Het ereveld “De Canadese Begraafplaats Holten” is 
een van de indrukwekkendste herinneringen aan de 2e 
Wereldoorlog. In het voorjaar van 1945 waren het over-
wegend Canadese troepen die na 5 jaar van onderdruk-
king zorgden voor de bevrijding van Noord- en Oost-
Nederland. Een stukje Nederland werd aan de Canadese 
regering geschonken om de omgekomen soldaten een 
passende rustplaats te geven. Nog steeds is de begraaf-
plaats een stukje Canadees grondgebied. 1394 militairen 

Bustocht naar Hollands Zwarte Woud op 7 september 2017

hebben hiet hun laatste rustplaats gevonden.
Op de Holterberg bevindt zich tevens het Natuurdio-
rama Holterberg”. Dit heeft een van de grootste collec-
ties Europese diersoorten van Nederland en er zijn meer 
dan 1000 dieren te bewonderen. Het is opgezet door 
Piet Bos en daarna hebben zijn zoon Kees en anderen 
dit werk voortgezet en uitgebreid. Er zijn 11 levensgrote 
diorama’s. De dieren zijn in een natuurlijke houding 
neergezet.
Na de mooie natuur via het grote asfalt met wat files 
naar Vleuten, waar we in de Valzaal genieten van een 
vorstelijk diner.
Samenvattend: Greet Spigt en Magne de Kreek kunnen 
terugzien op een unieke dag met louter enthousiaste 
medereizigers. Tot volgend jaar!

Frans Cleeren
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