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Voorwoord 
 
Voor u ligt al weer het 52e decembernummer van het 
Dorpsorgaan. In deze donkere dagen vieren we ook met 
elkaar het feest van het licht. De kerstgedachte bevat 
eigenlijk een begin om elkaar beter te begrijpen, te 
waarderen en respect voor elkaar te hebben. Deze tijd 
biedt ons momenten van bezinning over naastenliefde en 
mededogen met onze medemensen. Wees aardig voor 
elkaar en help elkaar.  
Dit past in alle religies en ook bij niet-gelovigen: het is 
gewoon menselijk.  
 
Wij wensen u allen een vrolijk kerstfeest en een gelukkig 
nieuw jaar en natuurlijk veel leesplezier met dit 
Dorpsorgaan.  
 

De samenstellers 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk  
15 februari 2019. 
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Verslag openbare vergadering  
Gehouden op 15 november 2018. 

1. Opening 
Voorzitter Jolijt de Jongh opent de vergadering 
en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 
de raadsleden van Haarlemmerliede. Ze deelt 
mee dat de voordracht van de huisarts over de 
verschillende regels van de WMO in 
verschillende gemeenten niet doorgaat.  De 
huisarts heeft aangegeven ervan af te zien omdat 
mensen haar verhaal, hoe neutraal het ook is 
ingestoken, toch zouden kunnen interpreteren als 
een keuze voor Haarlem of Haarlemmermeer.  
Dit is begrijpelijk, iedereen moet immers 
gewoon naar de huisarts kunnen gaan zonder te 
hoeven denken aan discussies over de 
bestuurlijke herindeling. 
 

2. Nieuws in het Kort 
Om meer tijd te kunnen geven aan discussies 
over de andere onderwerpen gaat de Dorpsraad 
op een paar zaken wat korter in. Dat zijn de 
volgende onderwerpen: 
Oud en Jong 
Afgelopen 6 oktober is een bijeenkomst in het 
Dorpscentrum geweest over een Dijk van een 
Dorp. Iedereen heeft zich kunnen opgeven voor 
allerlei activiteiten als deelnemer of als 
vrijwilliger.  
Grenscorrectie 
Zoals bekend heeft de provincie de regie over het 
draagvlakonderzoek dat volgend jaar gehouden 
wordt. U hebt hierover van alles kunnen lezen in 
het vorige Dorpsorgaan. De Dorpsraad heeft de 
provincie gevraagd wanneer het 
draagvlakonderzoek van start zal gaan.  
En de provincie heeft aangegeven:  
Eerst de procedurele afronding van de fusie (dat 
duurt tot 1 januari aanstaande);  

Dan verwacht ze een brief van de Minister over 
het draagvlakonderzoek;  
En daarna is de uitvoering van het 
draagvlakonderzoek.  
 
SLS-gelden 
Henk van Putten geeft de stand van zaken weer. 
De Plannen voor het Dorpscentrum zijn gereed, 
de Plannen voor de Sportverenigingen naderen 
hun voltooiing en wachten op het rondkomen 
van de  financiering. De gemeenten Haarlem en 
Haarlemmerliede ca. hebben cofinanciering 
toegezegd. Binnenkort neemt de gemeenteraad 
van Haarlemmerliede ca.  een besluit. Haarlem 
heeft bij monde van de burgemeester opnieuw 
bevestigd de toezegging voor haar deel voor het 
Dorpscentrum gestand te doen. De verdeling van 
de subsidie voor Dorpscentrum en sportvelden is  
50/50.  Gesprekken om de uitvoering van de 
plannen te faseren zijn gaande.  

 
3. Ontwikkelingen in en om Spaarndam 

Jolijt de Jongh geeft aan welke ontwikkelingen 
er in en rond Spaarndam bijkomen. Zie de kaart. 

 
Conclusie: aan vergaande maatregelen valt niet 
te ontkomen. 
 
Wat kan helpen:   
 Verkeersmaatregelen in en om Spaarndam; 
 Concentratie van activiteiten langs het 

Noordzeekanaal aan de provinciale weg; 
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 Dit betekent aanpassing van de plannen: 

Verplaats IcePlanet naar SnowPlanet en het 
wordt op een andere manier bereikbaar;  
Verplaats verblijfsrecreatie naar 
“Parc Buitenhuizen”;  
Verplaats het internationale Amsterdamse 
museum naar de Beemster en je kunt er per 
snelweg heen;  
Verplaats het conferentiecentrum van het 
Landje van Gruijters naar het nieuwe plan in 
Haarlemmermeer/Amsterdam en het scheelt 
veel onnodig verkeer. 

 Aanpassing van het beleid van het 
Recreatieschap. 
Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of 
ondernemers de dure ambtenaren van het 
recreatieschap moeten betalen of dat de 
provincie dat zelf zou moeten doen. Zeker 
als je bedenkt dat de provincie nu jaarlijks 
geld over houdt en bovendien 
verantwoordelijk is voor de bewaking van 
de Groene Buffer.  De Dorpsraad verwacht 
hiervan het grootste effect.  

Jolijt geeft aan dat de Dorpsraad haar best doet, 
maar geen garanties geeft. Agnes Duwêl doet de 
suggestie om de draagvleugelboot van Velsen 
naar Amsterdam te herstellen. 
 

4. Verkeer 
Rik Stapel geeft de stand van zaken over het 
verkeer. 
Vorige week heeft Haarlem een bijeenkomst 
georganiseerd voor beide dorpsdelen. Dat ging 
over: 

 het zware verkeer op de dijk; 
 het doorgaande verkeer; 
 de snelheid; 
 het Groenplan in het oude dorp. 

Reacties worden verwerkt en kunnen nog tot 23 
november worden ingediend. Jaap van de 
Putten vraagt of er nog een inspraakronde volgt 
en dat is het geval. Als eerste komt het 
verkeersbesluit over zwaar verkeer aan bod. Na 
een bestuurlijk besluit volgt een inspraak termijn, 
waarin belanghebbenden zienswijzen kunnen 
indienen. Het is de bedoeling dat zwaar verkeer 
met twee camera’s wordt geregistreerd. Zware 
vrachtauto’s zonder ontheffing krijgen dan een 
bekeuring. Plaatselijke ondernemers krijgen de 
mogelijkheid om via een app ontheffing te 
vragen tot op dezelfde dag.  Voor het 
sluipverkeer en snelheidsmaatregelen volgt nader 
overleg over de beschikbare mogelijkheden.  
 
De dijk naar Halfweg 
 De gemeente Haarlemmermeer maakt in januari 
een plan voor de dijk. Daarbij is van belang dat 
de bestuursrechter heeft besloten dat deze dijk 
moet worden opgeknapt om te kunnen 

functioneren als een van de  ontsluitingswegen 
voor SpaarneBuiten. De Dorpsraad heeft een  
ontheffingsregeling gevraagd voor alle bewoners 
en lokale bedrijven in Spaarndam. De Dorpsraad 
overlegt ook met de Dorpsvereniging 
Spaarnwoude en de Ondernemersvereniging 
Spaarndam. 

 
 Knelpunten Ringweg 

 De Dorpsraad pleit reeds lang voor maatregelen 
tegen te hoge snelheid op de Ringweg. De 
gemeente heeft nu de belijning aangepast en naar 
verwachting wordt er nu minder hard gereden. 
Indien dit onvoldoende blijkt kunt u dat bij de 
Dorpsraad melden, waarna deze om aanvullende 
maatregelen zal vragen.  

 
 Ontsluiting Spaarne Buiten  
 De bestuursrechter heeft  de volgende  
 maatregelen bedongen voor Spaarne Buiten: 

• Flitspaal in de avondspits; 
• Fietsverbinding met Grote Sluis; 
• Extra passeerstroken op Spaarndammerdijk 

naar Halfweg; 
• Extra passeerstroken en verbreden 

Lageweg-Lagedijk; 
• Ontsluiting voornamelijk langs Zijkanaal C; 
• Uitvoering voor 2015.  
 
De Kerklaan 
Op 27 november is een inloopavond gepland 
over het opknappen van de Kerklaan. De nieuwe 
inrichting van het Noordelijke deel en de aanleg 
van een nieuw parkeerterrein komen dan ter 
sprake. Na afloop zal de gemeente het bestek zo 
nodig aanpassen. Wij verwachten dat deze 
plannen de overlast in het hele westelijke deel 
van ons dorp zullen verminderen. Jaap van de 
Putten vraagt het plan vooral geen ‘oplossing’  
te noemen maar een ‘maatregel’.  

Groenplan 
 Op de bijeenkomst van 6 november is ook een 
groenplan met nieuwe bomen en struikjes 
voorgesteld. De gemeente verwerkt de gemaakte 
opmerkingen. Als de opmerkingen  eenvoudig te 
verwerken zijn kunnen nog dit jaar de eerste 
bomen geplant worden.  

 
 De voorzitter constateert dat er over het verkeer 
weinig opmerkingen zijn vanuit de zaal en dat de 
Dorpsraad derhalve de ingezette lijn zal 
voortzetten.   

  
5. Schiphol  

Gerard Jaegers geeft een interessante 
verhandeling over de gang van zaken rond 
Schiphol. Het Milieu Effect Rapport is 
uitgesteld, de Minister gaat eerst in gesprek met 
bewoners. Iedereen kan reageren via de website 
www.omgevingsraad.nl .  Henk Werner vraagt 
of de werkgroep Schiphol zich ervan bewust is 



Van de Dorpsraad 

4        

dat Schiphol een belangrijke werkgever is in de 
nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Gerard 
bevestigt dit. Rob de Vries vraagt of de 
werkgroep beïnvloed wordt door de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. Ook dat is het 
geval.  
De verkiezingen voor de Omgevingsraad voor 
Schiphol zijn uitgesteld naar een later tijdstip.  
 

6. Verkiezingen en afscheid René 
De voorzitter draagt voor: Jur Speets. Hij  
woont nu een paar jaar in Spaarndam en beseft 
dat een dorp als Spaarndam in een groene 
omgeving in de randstad niet vanzelfsprekend is 
maar  inzet vereist. Hij is goed thuis in financiële 
zaken en stelt zich kandidaat voor de functie van 
penningmeester. De Dorpsraad heeft er voor 
gekozen de functie van 
secretaris/penningmeester te splitsen in twee 
functies: één van secretaris en één van 
penningmeester en draagt Jur voor als 
penningmeester. Jur wordt bij acclamatie 
benoemd en met een warm applaus ontvangen. 
Ruut van Schie vraagt hoe de verkiezingen van 
de Dorpsraad plaatsvinden. De voorzitter meldt 
dat na een oproep in het Dorpsorgaan kandidaten 
zich kunnen aanmelden bij de zittende 
dorpsraadleden. Als zich meer kandidaten 
aanmelden dan er vacatures zijn, komen er 
verkiezingen. Alle inwoners van de bebouwde 
kom van Spaarndam van 18 jaar en ouder krijgen 
dan een stembiljet. Ruut van Schie meldt dat hij 
het niet eens is met de statuten. De voorzitter 
draagt voorts Paul Boom voor. Hij woont al 
langere tijd in Spaarndam.  
 

Hij wil zich inzetten voor de eenheid van de 
leefgemeenschap in ons dorp en heeft zich 
aangemeld als algemeen lid voor de Dorpsraad. 
Ook hij wordt bij acclamatie benoemd en met 
een warm applaus ontvangen.  
En dan is ook de tijd gekomen om afscheid te 
nemen van René van Lieshout die de Dorpsraad  
gaat verlaten. De voorzitter memoreert dat hij de 
Dorpsraad de afgelopen jaren heeft gevoed met 
informatie en suggesties vanuit zijn directe 
omgeving. René deed dit altijd met open vizier 
en met een positieve grondhouding. 
René, dank je wel hiervoor!  
 

7. Scheepvaart 
Het acute zoutprobleem is voorlopig geweken, 
zodat de sluizen weer volop schutten.  
Vanaf 1 november is de Kolksluis in haar 
winterslaap, omdat dan de vloeddeuren dicht 
moeten. Dit in verband met het losbarsten van 
het stormseizoen. Bij de Kolksluis worden dit 
najaar voorbereidingen gestart voor de renovatie 
van de kademuren. 

8. Rondvraag en sluiting 
Ruut van Schie vraagt wanneer de kandidaat- 
leden van de Dorpsraad op de site zijn gezet. 
Coen de Graaf verwijst hiervoor naar de website.   
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun 
inbreng  en wenst iedereen  wel thuis.  

De Dorpsraad 

 
 
 
 

Oproep  
Ook meehelpen aan het meest gelezen kwartaalblad 
van Spaarndam?  
  
Het Dorpsorgaan van Spaarndam is al vele jaren bekend 
in alle windstreken van Spaarndam. Het is het blad van de 
Dorpsraad, maar we willen graag een breed gelezen blad 
zijn dat naast het vertellen over waar de Dorpsraad mee 
bezig is ook een platform is waar iedereen elkaar op de 
hoogte kan houden van de andere dorpse 
aangelegenheden en waar we elkaar kunnen oproepen tot 
actie en gezelligheid.  
  
Het wegvallen van Willem van Warmerdam  als onze 
hoofdredacteur was voor ons team ook een moment om 
na te denken over hun eigen toekomst, en een aantal 
mensen hebben besloten om ruimte te maken voor nieuwe 
mensen in het team. 
  
 

 
We zijn op zoek naar mensen uit alle leeftijdscategorieën, 
die het leuk vinden om iets voor Spaarndam te doen en 
gevoel hebben bij wat mensen in Spaarndam interessant 
vinden om over te lezen. Je kunt als journalist stukken 
schrijven, en/ of als redacteur helpen om elkaars teksten 
op een hoger niveau te brengen, contact met adverteerders 
te onderhouden en het blad samen te stellen. 
  
Traditioneel gezien zijn we een papieren kwartaalblad, 
maar we staan zeer open voor aanvulling met online 
media. Er is al een website waar soms informatie wordt 
geplaatst, en we zijn ook op sociale media aanwezig. 
Nieuwe manieren om vaker een breder publiek te 
bereiken zijn dus beschikbaar.  
 
Zin om mee te doen? Meld  je aan bij mij of een van de 
andere dorpsraadleden. 

De Dorpsraad 
 Coen de Graaf 
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Schiphol 
De ontwikkeling van Schiphol de komende 10 jaar 
Schiphol en de luchtvaart denken aan een bescheiden 
groei van Schiphol. 1,8% groei per jaar wordt genoemd. 
Dat betekent een groei van 500.000 vliegbewegingen per 
jaar zoals dit jaar naar 600.000 over 11 jaar. De 
bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol 
(ORS) en veel andere organisaties denken dat 500.000 
wel genoeg is. Er gaan ook veel stemmen op voor krimp. 

  
We zijn gewend aan groei, maar toch is gelijk blijven 
niet zo’n gekke gedachte. Schiphol is enorm gegroeid 
met goedkope vakantievluchten, terwijl de afspraak was 
selectief met de ruimte om te gaan. De bedoeling van 
Schiphol is de netwerkfunctie te vervullen. Dat is ook 
waar de KLM op gericht is, intercontinentale 
verbindingen. De goedkope vakantievluchten drukken de 
KLM voor een deel weg. 
 
Die goedkope vakantievluchten concurreren ook op een 
oneerlijke manier met andere vormen van openbaar 
vervoer. Bij de trein moet wel btw betaald worden en 
zitten er wel belastingen op het energiegebruik en wordt 
wel voor de veroorzaakte CO2-uitstoot betaald. 
Het is hard gegaan het laatste jaar. Door de activiteiten 
rond Lelystad is de aandacht voor de hinder van 
vliegverkeer weer hoog op de agenda gekomen. Daar 
komt bij dat Schiphol dit jaar een recordaantal klachten 
krijgt. Dat komt voor een belangrijk deel door het maar 
lukraak vliegen toen de Polderbaan een paar weken dicht 
was. Er is dit jaar een rapport van de GGD 
Kennemerland verschenen waarin gerapporteerd wordt 
dat de slaapverstoring door nachtvluchten ernstigere 
vormen aanneemt dan eerder gedacht. Dit jaar is er ook 
een rapport verschenen waaruit blijkt dat het 
ingewikkelde banenstelsel van Schiphol qua veiligheid 
wel ongeveer aan de grens zit met 500.000 
vliegbewegingen. Door het RIVM is een langdurige 
studie gestart naar het effect van ultrafijnstof op de 
gezondheid van mensen rond de luchthaven. Ook wordt 
er steeds meer verwacht dat de luchtvaart gaat meedoen 
aan het mitigeren van het klimaatprobleem. 
 
Er is een enorme bouwopgave in de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA).  

Er moeten 300.000 
woningen bij komen.  
De bewoners-
vertegenwoordigers 
erkennen die 
behoefte wel maar ze 
vinden dat die 
woningen niet in 
gehinderde gebieden 
moeten worden 
gebouwd. Hier is een 

grote controverse tussen de wethouders en de 
Omgevingsraad. Die vinden dat er ook in gehinderde 
gebieden gebouwd moet kunnen worden. Ze denken dat 
de hinder geen rol meer speelt als je een handtekening op 
je koopcontract van je nieuwe huis zet waarin staat dat je 
weet dat je hinder van Schiphol gaat krijgen. 

 
 
Mooi is dat het onderwerp vliegveld in zee weer bekeken 
wordt. Voor de komende 10 à 20 jaar zal ons dat echter 
niet helpen. We moeten dus nu zorgen dat Schiphol niet 
boven de 500.000 vliegbewegingen groeit en zich inzet 
op de kerntaken van de luchthaven en maximaal de KLM 
faciliteert. 
Dit artikel is geschreven half november. De 
ontwikkelingen gaan zo snel dat ik niet uitsluit dat er 
tegen de tijd dat u dit leest alweer een en ander veranderd 
is. Wat blijft is dat de ontwikkelingen goed gevolgd 
blijven worden uit bewonersperspectief. De zorgen 
blijven over het aantal nachtvluchten, over de 
startprocedures en over de routes voor opstijgen als de 
Polderbaan gesloten is. Daarom reken ik op u als we 
weer een bewonersvertegenwoordiging in de 
Omgevingsraad willen krijgen voor Halfweg, 
Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarndam. 
 

Gerard Jägers 
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad 
Schiphol namens Polderbaan buitengebied 
Kiesman voor Spaarndam 
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Spaarndam, te mooi om hard 
doorheen te rijden 
 
Beste redactie, na het lezen van nummer 242 (eerste keer 
voor mij als niet inwoner van Spaarndam) voel ik mij 
betrokken bij het onderwerp wegverkeer. Dit heeft vast 
te maken met het feit dat ik dagelijks voor mijn woon-
werkverkeer, op de fiets, door Spaarndam rijd. Ik heb 
medelijden met de bewoners van met name de dijk door 
het dorp. Verkeer dat te hard rijd ondanks borden met 
daarop 30 km. Leuk bedacht maar handhaven is toch 
echt de enige manier om snelheid terug te dringen. Ook 
bij mij in de wijk houdt men zich zich daar totaal niet 
aan. Dan het sluipverkeer door het dorp. Als fietser merk 
ik dat het 's middags vooral automobilisten zijn die  
 
 
 

 
 
 
 
Spaardam als sluiproute gebruiken. Allemaal richting 
Haarlem-Noord en omstreken (sorry ondernemers maar 
ze moesten niet in Spaarndam zijn). Gezien de huidige 
technologische ontwikkelingen moet er vast een manier 
te vinden zijn om te meten wie nu in Spaarndam moet 
zijn en wie niet. Ik weet dat niet, maar omrijden op de 
fiets is niet echt een optie. 
 
Bij deze wil ik dus een hart onder de riem steken voor de 
dorpsbewoners die zoveel last ervaren van het 
sluipverkeer! 
 

Was getekend, 
Ab de Graaf 

Mededeling van Nieuw Azië 
Lieve klanten en buurtbewoners, 
 
Wij hebben met pijn in ons hart afscheid genomen van 
het Chinees afhaalcentrum Nieuw Azië aan de Dr. W. 
Nijestraat. 
Dankbaar voor de trouwe klandizie die wij altijd van U 
hebben mogen ontvangen hebben wij op 22 november 
2018 onze zaak gesloten. 
Onze dank gaat tevens uit naar de buurtbewoners met 
wie wij altijd een prettige omgang hebben gehad. Ook  

 
 
willen wij Mark Hofmans en Pim de Jong bedanken voor 
hun inzet om ons te behouden voor de omgeving. Mede 
door hun inzet heeft er een petitie plaatsgevonden, 
waarin ruim 1000 handtekeningen zijn verzameld. 
 
 

Nieuw Azië 
Joanne en Fai 

 
 
Uitnodiging voor kerstnacht 
 
 

UITNODIGING VOOR KERSTNACHT 
Kerstzang op het Kerkplein 

 

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

 
 
 
Deze jaarlijkse kerstzang is voor alle 
inwoners van Spaarndam, hun vrienden en 
familie. Samen zingen onder begeleiding 
van een dirigent en een aantal muzikanten. 
Er zijn tekstboekjes, vuurkorven en 
glühwein. Een mooi en sfeervol samenzijn 
aan de vooravond van de Kerst. Wandel in 
de nacht van 24 december naar het 
Kerkplein en zing mee! 
 
Wat?          Dorpskerstzang  
Waar?      Kerkplein in Spaarndam West 
Wanneer? 24 december 
Hoe laat? 24.00 uur 
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De Sluis Medisch Centrum Spaarndam 
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Kroniek, periode 1 september tot 1 december 2018 
Zondag 2 september 
Vandaag en gisteren hebben kinderen de 
gelegenheid  om onder leiding van een professionele 
kunstenaar, een vlieger te maken in Kunstcentrum 
de Kolk. Vanmiddag is er als afsluiting een 
vliegerfeest op het terrein van IJsclub Nova Zembla, 
met een barbecue en een ijsje. 
 
Donderdag 6 september 
De activiteitencommissie Spaarndam heeft voor  
vandaag de jaarlijkse bustocht georganiseerd. Doel 
is dit jaar de stad Rotterdam waar een rondleiding 
volgt met een bus en een boot. Ook de Euromast 
wordt bezocht. Een lange, interessante, maar best 
wel vermoeiende dag. 
 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
organiseert vanavond een informatiebijeenkomst in 
het gemeentehuis in Halfweg. Het onderwerp is de 
afsluiting van de Spaarndammerdijk voor doorgaand 
verkeer. Het is jammer dat deze avond niet in 
Spaarndam wordt gehouden. Dan zouden er 
aanmerkelijk meer belangstellenden zijn geweest, 
omdat de Spaarndammers het meest te maken 
hebben met de afsluiting. 

 
 
In het Haarlems Weekblad een interview met Mark 
Hofmans over de enquête die hij gehouden heeft 
onder de noemer "Je Bent Spaarndammer". Zij 
conclusie is dat de gemeentegrenzen niet van belang 
zijn voor het samenhorigheidsgevoel. 
 
Vrijdag 7 september 
Na de voorbereiding gisteren worden vandaag op het 
evenemententerrein de tenten opgebouwd voor de 
feestweek. Onder leiding van professionals zetten de 
vrijwilligers toch redelijk snel een heel tenten- 
complex op. Gelukkig is het de hele dag droog. 

 
 
Op Sportpark Spaarndam wordt Jerry van Ommeren 
in het zonnetje gezet, omdat hij al 25 jaar 
onafgebroken in het eerste herensoftbalteam van 
Spaarnwoude speelt. In totaal heeft hij aan meer dan 
420 officiële wedstrijden in dit team deelgenomen. 

 
 
Zaterdag 8 september 
Vandaag en morgen zijn de landelijke 
monumentendagen. In Spaarndam zijn het 
Rijnlandshuis en de Oude Kerk opengesteld. 
 
De Spaarndamse kunstenaar Lottie Buit vertelt in het 
Haarlems Dagblad over haar bijzondere 
belangstelling voor Leonardo Da Vinci. Zij leest 
alles wat er geschreven is over deze 
kunstenaar/uitvinder. 
 
Dinsdag 11 september 
Volgens het Haarlems Dagblad is de “prutparty” na 
afloop van de Polderloop komende zondag één grote 
reünie voor de Spaarndammers. Een groot en 
gezellig samenzijn aan het einde van de feestweek. 
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Woensdag 12 september 
Het Haarlems Dagblad meldt dat de plantenvakken 
in Spaarndam komende winter worden opgeknapt. 
Het gaat vooral om de vakken om en langs de 
Ringweg. 
 
De feestweek Spaarndam begint zoals gewoonlijk 
met een receptie voor genodigden en vrijwilligers. 
Daarna kan men Darts spelen of meedoen aan een 
klaverjastoernooi. Het thema van de feestweek is 
carnaval. Het dorp is vanwege de feestweek en het 
thema omgedoopt tot “Hanszngat”. 
 
Donderdag 13 september 
Vandaag is de scholendag tijdens de feestweek. Het 
is gelukkig prachtig weer zodat buitenactiviteiten 
zonder problemen kunnen worden gehouden. In de 
avond is er de inmiddels traditionele Quiz-avond. 
 
Vrijdag 14 september 
Bijzondere aandacht tijdens de feestweek vandaag 
voor de peuters en de senioren. Ook is er een 
voetbaltoernooi en jeugd Footgolf. De dag wordt 
besloten met een grote feestavond in de grote tent. 
 
Zaterdag 15 september 
Spaarndam bakt is dit jaar weer terug tijdens de 
feestweek. Verder is er een vossenjacht, Footgolf en 
kinderplaybackshow. Ook deze dag wordt weer 
afgesloten met een grote feestavond. 
 
Zondag 16 september 
De organisatie van de feestweek is blij dat de 
temperatuur vandaag wat hoger is. Dat voorkomt 
onderkoeling van de deelnemers aan de Polderloop. 
Het aantal deelnemers aan deze “prutloop” is zoals 
gewoonlijk erg groot. De prutparty is weer bijzonder 
gezellig. 
 
Dinsdag 18 september 
Het gemeentehuis in Halfweg wordt per 
onmiddellijk gesloten vanwege een probleem met de 

constructie van het pand. Dit is veroorzaakt door 
werkzaamheden op het terrein van Sugar City. 
Voorlopig moeten inwoners naar Hoofddorp voor de 
burgerzaken zoals paspoort en rijbewijs. Hoe lang de 
sluiting gaat duren is nog niet bekend. 

 
 
Vrijdag 21 september 
De basketbalvereniging Spaarndam kondigt aan dat 
zij op 3 november het 40 jarige bestaan zullen gaan 
vieren. 
 
Zaterdag 22 september 
Door de storm is er op de Lagedijk een boom 
omgewaaid en op de weg terecht gekomen. De 
brandweer verwijdert de boom vakkundig door hem 
in stukken te zagen. 
 
Op de jaarlijkse burendag heeft de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude een 
informatiemarkt over de fusie met de 
Haarlemmermeer ingericht in het Dorpscentrum. 
Allerlei organisaties maar ook politieke partijen 
krijgen de gelegenheid om zich te presenteren. 
 
Tijdens de informatie worden twee bekende 
inwoners van de gemeente verrast met een Penning 
van Verdienste van de gemeente. De betrokkenen 
zijn Cees Kippersluis en de Spaarndamse Laura 
Kroon. Zij krijgen deze onderscheiding voor hun 
maatschappelijke verdienste in de afgelopen jaren. 
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Zondag 23 september 
Na een melding moet de brandweer uitrukken omdat 
er hoge vlammen gezien zijn aan de Ringweg. Het 
blijkt om een vuilverbranding te gaan die weer snel 
geblust is. 
 
Maandag 24 september 
Tijdens het weerbericht bij SBS6 komt er ineens een 
foto van de Kolk in beeld. Helaas wordt niet 
vermeld waar de foto is genomen. Op facebook 
wordt desondanks enthousiast gereageerd. 
 
Zaterdag 29 september 
Vanwege het jubileum van de afdeling voetbal (100 
jaar) en de afdeling Honk- & Softbal (50 jaar) van sv 
Spaarnwoude, worden er komende periode een 
aantal jubileumedities van de Sportspuit uitgegeven. 
Vandaag komt de eerste editie uit met speciale 
aandacht aan de afdeling Honk- & Softbal. 
 
Maandag 1 oktober 
De bewoners uit de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude hadden tot vandaag de tijd om in te 
schrijven voor een boek over de geschiedenis van de 
gemeente. Dit naar aanleiding van de fusie met de 
gemeente Haarlemmermeer op 1 januari 2019. 
 
Zaterdag 6 oktober 
Het is niet de eerste keer dat de brandweer moet 
uitrukken voor brand bij de Jongeren Opvang Plaats 
(JOP). Het probleem is snel opgelost door een stuk 
brandend hout in het water te leggen. 
 
Woensdag 17 oktober 
Volgens het Haarlems Dagblad zullen er aan de 
komende gemeenteraadsverkiezing voor de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer 271 kandidaten op de 
verkiezingslijsten staan. De meest kandidaat leden 
staan op de lijst van de lokale partij HAP (40) en de 
VVD en PvdA (38). 
 
Maandag 22 oktober 
Voor het vierde jaar op rij is er een huttenbouw 
tijdens de herfstvakantie. Maar liefst 140 kinderen 
gaan in 4 dagen 29 hutten bouwen. Een en ander 
vindt plaats op het JOP plein aan de Ringweg. Dit 
onder toezicht van 63 vrijwilligers. De 
weersomstandigheden zijn gelukkig dit jaar wat 
beter dan vorig jaar. 

 
 
Dinsdag 23 oktober 
Afgelopen nacht zijn de deelnemers aan de 
“Strontrace” geschut in de Kolksluis.  
De sluiswachters zijn de hele nacht actief geweest 
om de doortocht van de deelnemers aan deze race 
soepel te laten verlopen. 
 
Donderdag 25 oktober 
Burgemeester Pieter Heiliegers knipt het lint door 
waarmee hij het huttenbouwdorp voor de ouders, 
oma’s, opa’s en andere belangstellenden opent. De 
organisatie heeft gelukkig te maken gehad met 
redelijk goed weer. 
 
Vrijdag 26 oktober 
De activiteitencommissie Spaarndam organiseert 
vandaag een programma onder de naam “Henk 
Hollands” in de kantine op het Sportpark 
Spaarndam. Uiteraard onder genot van een hapje en 
een drankje. 
 
Het Haarlems Dagblad meldt dat de huttenbouw in 
Spaarndam nu al een te gekke jeugdherinnering is. 
Volgens organisator Wijnand Menger is dat ook de 
bedoeling van het vier dagen hutten bouwen. 
 
Dinsdag 30 oktober 
In de rubriek lezende schrijvers van het Haarlems 
Dagblad een stukje van de Spaarndammer Hein 
Koger. In dit stukje heeft hij kritiek op de gemeente 
Haarlemmermeer omdat deze alleen naar geld kijkt. 
Volgens hem gaat dat mogelijk ten koste van de rust 
in Spaarndam-West. 
 
Woensdag 31 oktober 
Leerlingen van de Adalbertusschool zijn vandaag 
actief geweest met het verzamelen van afval in het 
dorp. Zij halen werkelijk bergen afval op, zodat het 
dorp er weer veel netter uitziet. 
 
Donderdag 1 november 
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid verslag met 
een grote foto van de schoonmaakactie van de 
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Adalbertusschool gisteren. Volgens de krant waren 
de leerlingen vooral op jacht naar plastic en peuken. 
Ook werden er volle hondenpoepzakjes in de stuiken 
gevonden. 
 
Dinsdag 6 november 
De bewoners van Spaarndam worden vanochtend 
verrast met een mooie tas van Albert Heijn aan de 
deurknop. In de tas onder meer een brochure over de 
nieuwe winkel van Albert Heijn Bouwens in 
Spaarndam. 
 
Woensdag 7 november 
Na jarenlange procedures is het eindelijk zo ver: De 
nieuwe veel grotere Albert Heijn op het 
Poldermanterrein wordt geopend. Omdat nog niet 
alle werkzaamheden rondom de supermarkt gereed 
zijn wordt de oude loods ingericht als een soort 
parkeergarage.  
 
Op de Machineweg bij de Noorderweg vindt een 
frontale aanrijding tussen twee auto’s plaats. Een 
van de auto’s is daarbij zwaar beschadigd in een 
droge sloot terecht gekomen. De inzittenden hoeven 
niet naar het ziekenhuis maar worden door het 
ambulancepersoneel behandeld. 
 
Donderdag 8 november 
De gemeente Haarlem organiseert in het 
Dorpscentrum een informatieavond over de 
verkeersmaatregelen in Spaarndam-West. Ongeveer 
90 bewoners waren gekomen om de plannen te 
bekijken en eventueel commentaar te leveren. 
Helaas was er achteraf geen samenvatting mogelijk 
van de discussies aan de diverse onderwerptafels. 

 
 
Zaterdag 10 november 
De politieke partij D66 wilde vandaag een inloop- 
ochtend organiseren in het Dorpscentrum. 
Onderwerp was de geluidshinder rond Schiphol. 
Helaas komt er geen bewoner uit Spaarndam naar 
deze activiteit. 
 

Tante Truus van de Westkolk wint een van de door 
Albert Heijn te winnen tassen vol met lekkere 
boodschappen. 

 
 
Zondag 11 november 
In de Oude Kerk is er vanmiddag een optreden van 
StringWise. Het gaat hierbij om 12 violisten in de 
leeftijd van 12 tot 15 jaar, die studeren aan de 
Sweelinck Academie of aan de Muziek- en 
dansschool Amstelveen. 
 
Dinsdag 13 november 
Het Haarlems Dagblad meldt dat twee Spaarndamse 
meisjes op 10 november hebben deelgenomen aan 
“Change make Challenge”. Dit gaat om het 
voorkomen van plastic afval. De meisjes kwamen 
met een apparaat waarmee shampoo in zelf 
meegebrachte flessen kan worden gepompt. 
 
Woensdag 14 november 
Sinds kort is er volgens het Haarlems Dagblad 
Walking Football bij sv Spaarnwoude. Het is een 
snelgroeiende spelvorm voor 55-plussers. Bij het 
spel mag er niet gerend, maar alleen gewandeld 
worden. Iedere vrijdagochtend is er een groep 
enthousiaste ouderen actief. 
 
Donderdag 15 november 
Tijdens de openbare dorpsraadvergadering zijn de 
belangrijkste onderwerpen de verkeersproblematiek 
in zowel Spaarndam-Oost als -West en de situatie 
rond de geluidshinder van Schiphol. Over het 
draagvlakonderzoek wat na 1 januari gaat 
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plaatsvinden kan de Dorpsraad op dit moment niets 
meer vertellen. Zie het verslag van de openbare 
vergadering van de Dorpsraad eerder in dit blad 
(red.). 

 
 
Zaterdag 17 november 
De Stichting Dorpscentrum Spaarndam geeft 
vandaag een receptie ter gelegenheid van het 40-
jarige bestaan. Locoburgemeester Raymond van 
Haeften (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en 
burgemeester Jos Wienen (Haarlem) ontvangen het 
eerste exemplaar van een herdenkingsboekje. In het 
Haarlems Dagblad een uitgebreid verhaal over het 
jubileum onder de kop “Spil Spaarndamse 
samenleving”. 

 
 
In de Oude Kerk is het vanmiddag mogelijk om van 
gedachten te wisselen met de kunstenaar Jaap Ploos 
van Amstel. Zijn expositie duurt nog tot 2 december. 
 
Voor het pand van onze Chinees Nieuw Azië in Dr. 
W. Nijestraat houden bewoners een demonstratieve 
maaltijd vanwege het sluiten van deze zaak. Het hele 
centrum zal gesloopt worden en daarna komt er 
nieuwbouw. 

 
Afscheid van Nieuw Azië. 
 
Woensdag 21 november 
Vandaag zijn er gemeenteraadsverkiezingen in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Deze zijn later 
dan elders in het land vanwege de fusie met de 
gemeente Haarlemmermeer. De opkomst is helaas 
niet zo groot. 
 
Donderdag 22 november 
Uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 
blijken twee Spaarndamse dames gekozen te zijn in 
de gemeenteraad. Ingrid Vink voor het CDA en 
Dicky Kerkhof voor de PvdA. 
 
Vrijdag 23 november 
In de kantine van Sportpark Spaarndam wordt de 
jaarvergadering van de afdeling Honk- & Softbal 
gehouden. Marion Bakker-Kortekaas wordt hierbij 
benoemd tot Lid van Verdienste. Jarenlang was zij 
een belangrijke kracht als pitcher bij het dames 
softbalteam. Later zette zij zich in als trainer/coach. 
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Zaterdag 24 november 
Traditiegetrouw komt Sint Nicolaas aan op een druk 
bezochte Kolk. Burgemeester Pieter Heiliegers en 
kinderburgemeester Nikki Koot heten de Sint 
welkom. Later vertrekt de stoet richting Albert Heijn 
waar in de oude loods allerlei activiteiten worden 
georganiseerd. Kinderen kunnen hier hun 
Pietendiploma halen. 

 
 
Op de pagina “Vrij: Lekker weekend” van het 
Haarlems Dagblad een verslag van een 
zaterdagontbijt bij Elien Taffin en Niels Kloes. Het 
ene weekend verblijven zijn in het Belgische Zulte 
en het andere weekend in Spaarndam. 
 
Het Haarlems Dagblad meldt dat het 
Hoogheemraadschap Rijnland miljoenen reserveert 
voor renovatie en versteviging van de dijk rond 
Spaarndam. Ook is er geld beschikbaar voor de 
verbetering van de sluizen in de Spaarndammerdijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 november 
De brandweer wordt vroeg in de nacht ingeschakeld 
voor een mogelijke reanimatie aan de Lagedijk. Dat 
blijkt gelukkig niet nodig en het ambulancepersoneel 
verzorgt de persoon. 
 
In de avond moet de brandweer opnieuw uitrukken. 
Deze keer gaat het om een persoon in de Clara van 
Spaarnwoudestraat die onwel is geworden. Inzet van 
de brandweer was nodig omdat de deur geblokkeerd 
was. Daarna kon het ambulancepersoneel zijn werk 
doen. 
 
Dinsdag 27 november 
In het oude gemeentehuis in Halfweg vindt voor het 
laatst een raadsvergadering plaats van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

 
In deze vergadering wordt er door de gemeente een 
krediet vrijgemaakt voor Hartje Spaarndam. 
Hierdoor lijkt de realisatie van de plannen dichterbij 
gekomen.  
Door fouten bij de bouwwerkzaamheden van de 
buren is de nieuwe aanbouw van het stadhuis 
onbetrouwbaar geworden. Verdere vergaderingen 
vinden elders plaats. 
  
 

 
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden: 
23 september Ingrid Sabine Kuyper Leiden 31 jaar  
 Annet v.d. Vlugt-Den Brave Alkmaar 94 jaar 
17 september  Ivo Bijl Haarlem 55 jaar 
  9 oktober Joop Amelink Vorden 88 jaar 
25 oktober Johan Veelders Haarlem 83 jaar 
30 oktober Margaretha Maria Balm-Dirks Haarlem 94 jaar 
  5 november Corrie Molenaar van Assema Hoofddorp 91 jaar 
14 november  Joke Meekel-Spanjaard Spaarndam 64 jaar 
24 november Johannes Bouwens IJmuiden 79 jaar 
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Afscheid Marry 
Na drie en een half jaar redactielid van het Dorpsorgaan 
te zijn geweest heb ik besloten te stoppen. Na het 
overlijden van Willem van Warmerdam zijn er 
veranderingen waar ik me niet thuis bij voel. 
Ik vond het leuk redactielid te zijn: meedenken over wie 
in het zonnetje kon komen te staan of plannen of ideeën 
die er voor het dorp leefden door middel van een 
interview meer aandacht te geven. Het was mooi en leuk 
dat ik dat een tijd heb mogen doen. 
 

Marry Brokking 
 

Dankbetuiging Truus Bijl 
Lieve mensen van mijn dorp. 
 
Er is veel gebeurd en ik wil graag een bedankje schrijven 
aan alle steun die ik kreeg.  
Op 17 september is mijn zoon Ivo overleden. Hij was 55 
jaar.  
Een week later, 25 september, is mijn hondje Snoetje 
gestorven. Dat was bij elkaar een beetje veel om te 
verwerken. Heel veel mensen uit het dorp zijn langs 
geweest. Ik ben u dankbaar voor alle aandacht, 
telefoontjes, bloemen en kaarten. Het heeft mijn gezin 
veel goed gedaan en voor mij was dat een grote steun in 
mijn rug. 
 
Hartelijke groeten van Truus Bijl. 
 
 

 
 

Dankbetuiging Janny Amelink 
Beste Spaarndammers, 
 
Na het overlijden van mijn innig geliefde man, onze 
vader, schoonvader en opa, Joop Amelink  
(28 september1930 – 9 oktober 2018), 
willen we via deze weg, een ieder bedanken, die gebeld 
heeft, een kaart stuurde of bij de uitvaart aanwezig was 
om zijn/haar medeleven te betuigen.  
Het deed ons goed. 
Janny Amelink-Polderman 
Bart, Alma en Sebastiaan van der Schoot 
 

 

 
 
Een seniorenmiddag in de kantine 
 
Wat was het weer fijn. 
Het zag er zo mooi, warm en gezellig uit. De middag 
begon met een welkomstwoord van Greet, alle 
medewerkers waren er, dat is al goed. Eerst maar een 
bakkie koffie of thee met een lekker stukje tompouce. 
Henk Hollands kwam zingen. Het was ook allemaal 
Hollands en we konden meezingen. 
Ik had me al op de Zingende Toekan verheugd.  
Deze meezing-vogel was net echt, heel knap gedaan en 
heel leuk. De stemming was opperbest. We zijn weer 
flink verwend. We gaan met goede herinneringen op naar 
Kerstmis. Allen hartelijk bedankt voor de fijne middag 
en gezelligheid. 
 
Groet van Truus Bijl.  
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Rechtzetting van een historische vergissing 
Het is nog niet te laat om de overgang van Spaarndam-
Oost per 1 januari aanstaande naar Haarlemmermeer 
ongedaan te maken. En de samenvoeging van 
Spaarndam-Oost met Spaarndam-West middels een 
grenscorrectie te bewerkstelligen.  
En wat is meer logisch dan dat de beide Spaarndammen 
dan samengevoegd worden met Haarlem.  
We winkelen in Haarlem, we gaan naar de film en naar 
het theater in Haarlem, velen sporten in Haarlem, we 
gaan naar het ziekenhuis in Haarlem. We zien Haarlem 
ook al liggen zodra we Spaarndam uitgaan. Er is een 
directe  busverbinding van Spaarndam met Haarlem. Van 
daaruit kunnen we gemakkelijk met de trein heel 
Nederland bereizen. Velen maken al gebruik van de 
zorginstanties in Haarlem. Veel scholieren gaan naar het 
voortgezet onderwijs in Haarlem, etc. 
Met andere woorden; er is al een zeer sterke band van de 
inwoners van zowel Spaarndam-Oost als -West met 
Haarlem. Veel sterker in elk geval dan de relatie met 
Haarlemmermeer. En waarom zouden we dat dan ook 
niet bestuurlijk in een samenvoeging met Haarlem tot 
uitdrukking willen brengen.  
 
Maar het belangrijkste argument om niet bij 
Haarlemmermeer gevoegd te willen worden is het 
volgende: 
Spaarndam heeft veel hinder van het vliegtuiglawaai van 
Schiphol. Om dat binnen de perken te houden is een 
voortdurende lobby van de omwonenden noodzakelijk. 
In het verleden was dat zo en heeft de Dorpsraad weten 
te bewerkstelligen dat een uitvliegroute van de 
Polderbaan werd verlegd ten gunste van Spaarndam. En 
tegenwoordig bewaakt de vertegenwoordiger van 
Spaarndam in de Omgevingsraad Schiphol de afspraken 
die met Schiphol in het verleden zijn gemaakt over de 
hoeveelheid geluid en aantallen vliegbewegingen.  
Daarbij zijn we altijd gesteund door de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude (in de persoon van 
burgemeester mevrouw Van Hoogdalem en wethouder 
mevrouw Polderman) en door de gemeente Haarlem in 
de persoon van wethouder  de heer Grondel.      
Die rol zal niet worden overgenomen door de gemeente 
Haarlemmermeer. Schiphol ligt volledig op het 
grondgebied van Haarlemmermeer. Die heeft daarom een 
heel andere relatie met Schiphol en dus ook een heel 
ander belang bij de ontwikkeling van de luchthaven. En 
dat belang is volstrekt tegengesteld aan het belang van 
Spaarndam. Als het gaat om het beperken van 
geluidsoverlast hoeven de inwoners van Spaarndam 
daarom geen enkele steun van Haarlemmermeer te 
verwachten. Eerder het tegendeel.   
In het verleden hebben we die steun wèl gekregen van 
Haarlem en mijn verwachting is dat dat in de toekomst 
ook zal gebeuren. Ook ten aanzien van andere 
onderwerpen (verkeer, leefbaarheidsonderzoek, 

subsidiering  dorpshuis) hebben we indertijd als 
Dorpsraad altijd bij Haarlem een luisterend oor 
gekregen. Wat dat betreft is er geen enkele aanleiding 
om bang te zijn dat we zouden worden opgeslokt door 
een grote buur, die geen aandacht zou hebben voor de 
belangen van Spaarndam. Haarlemmermeer is trouwens 
nauwelijks kleiner. 
 
Daarom: Kies bij het aanstaande draagvlakonderzoek 
voor samenvoeging van Spaarndam-Oost en Spaarndam-
West bij Haarlem.  
 

Barend Jan Luijtze  
Voorheen voorzitter Dorpsraad Spaarndam 

 
 
Opbrengst collecte KWF 
In de week van 2 tot en met 8 september is in de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude weer 
gecollecteerd voor KWF kankerbestrijding. Onze 
collectanten hebben in die week het mooie bedrag 
opgehaald van 4307,01 euro, waarvoor wij u namens het 
KWF hartelijk willen bedanken. 
  
We hebben in onze afdeling een groot aantal trouwe 
collectanten en dit jaar werden in Spaarndam drie 
personen in het zonnetje gezet, omdat zij al vele jaren 
actief zijn als collectant. 

 
Anita Mondeel (12,5 jaar), Anneke Baltus (40 jaar),  
Joke van Lieshout (25 jaar) 
Naast een onderscheiding van het KWF kregen de dames 
van ons persoonlijk een presentje. 
Afdeling KWF Haarlemmerliede en Spaarnwoude  

Paula Doeven en José Bank 
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Akker Gods 

 
Begraafplaats “Akker Gods” Spaarnwoude 

 
De oudste vermeldingen van Spaarnwoude betreffen niet 
het dorp maar de kapel, later kerk in Spaarnwoude. De 
oorspronkelijke kapel, strategisch gebouwd op de 
strandwal en dus hoger gelegen dan het omringende land, 
wordt voor het eerst genoemd in 1063. In de loop van de 
eeuwen werd de kapel omgevormd tot kerk. 
Tot 1572 gaan in deze kerk de rooms-katholieken uit 
Spaarnwoude en omliggende dorpen ter kerke. Daarna 
komt de kerk in protestantse handen. De begraafplaats 
wordt oecumenisch. Zowel protestanten als katholieken 
vinden op deze “Akker Gods” tot ver in de negentiende 
eeuw hun laatste rustplaats.  
 

Als na 1829 de gemeente verplicht wordt om een 
algemene begraafplaats binnen haar grenzen te hebben, 
wordt de begraafplaats rond de Stompe Toren gedurende 
veertig jaar lang zelfs ook de algemene begraafplaats van 
Spaarnwoude. 
Rond het kerkje vind je nog oude grafzerken uit vroegere 
tijden. Deze grafzerken behoren tot ons cultureel 
erfgoed, maar helaas laat de tand des tijds de zerken niet 
met rust. Vele zijn gebroken en de ingegraveerde teksten 
zijn niet of nagenoeg niet meer leesbaar. De Stichting 
Vrienden van de Stompe Toren is van plan deze 
grafzerken weer op te knappen en probeert daar de 
benodigde financiële middelen voor te vinden. Door 
middel van dit stukje doet zij een beroep op u om een 
financiële bijdrage te leveren aan het opknappen van de 
grafzerken. De stichting is door de Nederlandse overheid 
erkend als een ANBI stichting, dus een schenking aan de 
stichting kan behoren tot de aftrekposten bij uw aangifte. 
De stichting Vrienden van de Stompe Toren heeft een 
rekening bij de RABO-bank, rekening no NL03 RABO 
0118 3079 91. 
Voor het zomerseizoen 2019 is de stichting tevens nog 
op zoek naar vrijwilligers die gedurende de periode 
begin mei tot en met half oktober het kerkje willen 
“bemensen”. Inlichtingen worden graag verstrekt door 
Mary Hopman-Walter, tel. 020 – 4976186. 
Namens de Stichting Vrienden van de Stompe Toren, 

Henk Koelman 
 

Qi Gong en Tai Chi in Spaarndam 
Sinds een jaar beoefenen wij 
twee ochtenden per week Qi 
Gong en Tai Chi in het 
gebouw van de 
Speeltuinvereniging Nieuw 
Leven. Qi Gong en Tai Chi 
zijn oude bewegingskunsten 
uit China. Qi Gong is meer 

dan 5000 jaar oud en Tai Chi ongeveer 700 jaar. In het 
begin waren deze vooral gericht op de krijgskunsten, 
echter in de loop van de tijd kwam het accent meer en 
meer te liggen op het bevorderen van de gezondheid.  
 
Het gaat om ontspannings- en gezondheidsoefeningen, 
die bestaan uit langzame vloeiende bewegingen. De 
oefeningen hebben een stimulerend en helend effect op 
ons lichaam en zijn erop gericht om het zelf herstellend 
vermogen van je lijf te activeren. Hierdoor krijg je meer 
energie en balans, zowel lichamelijk als geestelijk. 
 
Iedereen beleeft hierin zijn eigen ontdekkingsreis naar 
een gezonder leven. Er zijn drie personen die de lessen 
verzorgen.  
Frank Krom woont 31 jaar in Spaarndam en beoefent 
meer dan 15 jaar Tai Chi. Hij heeft uitgebreid gestudeerd 
op zowel de historische als de gezondheidsbevorderende 
aspecten van deze Chinese bewegingsvormen. Naast zijn 
in Nederland gevolgde trainingen, bezoekt hij jaarlijks 
internationale bijeenkomsten.  

Jolly van Oossanen woont in Haarlem Noord en beoefent 
meer dan 20 jaar Tai Chi en is daarnaast thuis in 
verschillende andere gezondheidsbevorderende 
methoden en technieken.  
Jaap Theunisz woont in Haarlem Noord en heeft naast 
een uitgebreide ervaring met Tai Chi ook een ruime 
kennis en ervaring op het gebied van Qi Gong.  
Op basis hiervan delen we elkaars kennis vrijwillig en 
belangeloos, waarbij de meest ervaren personen het 
voortouw nemen. Niemand wordt betaald en de onkosten 
delen we met elkaar, zoals de zaalhuur, koffie en thee 
zodat de maandelijkse bijdrage zo laag mogelijk kan 
worden gehouden. 
 
Iedereen is welkom voor een kennismaking en proefles. 
Frank Krom, Jolly van Oossanen, Jaap Theunisz 
 
Wanneer: Maandag :  9h30 – 11h00 

 Dinsdag  : 19h30 – 21h00 (bij voldoende 
belangstelling)  

 Vrijdag    :  9h00 – 10h30 
 
Waar: 
Speeltuinvereniging Nieuw Leven 
Boezemkade 1 
2063 JH  Spaarndam 
Zie ook: www.Spaarndam-chi.nl 
E-mail : info@Spaarndam-chi.nl 
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         Fysiotherapie Spaarndam 
         Ringweg 36D 
         2064 KK Spaarndam 
         023 – 537 17 55 
         info@fysiotherapiespaarndam.nl 
         www.fysiotherapiespaarndam.nl 
         ma t/m vrij 09.00 – 21.00, za 10.00 – 13.00 
 

Voetentraining? 
 

Trainen doen we tegenwoordig voor alles; bij longproblemen, om af te vallen, om rugklachten te 
voorkomen of na een operatie. Voor alle klachten en aandoeningen zijn er diverse oefeningen en 
trainingsmethodes. 
 
Gek eigenlijk dat we het belangrijkste deel van ons lichaam, onze voeten, 

vergeten te trainen! 
 
Wist u dat de stand van uw voeten verantwoordelijk kan zijn voor diverse (sport)blessures of 
klachten? 
 
Wist u dat de “scheve grote teen” ook verantwoordelijk kan zijn voor veel pijn in de voet of elders? 
 
Wist u dat ons schoeisel zorgt voor luie, vermoeide en pijnlijke voeten? 
 
Heeft u: 

- Pijn of moeite met lopen 
- Vermoeide voeten aan het einde van de dag 
- Een scheve grote teen  
- Klachten in de kuit, knie, heup en rug die steeds terugkeren 
- Pijnlijke knobbel aan de binnenzijde van de voet 
- Pijn in de hiel of voetzool 
- Tintelingen in de (voor)voet 

 
Deze klachten zijn voor een groot deel op te lossen door voetentraining! 

 
Binnen onze praktijk zijn we ons steeds verder gaan specialiseren op het gebied van voetklachten. 
Door middel van reguliere fysiotherapie behandelingen, voetentraining en, indien nodig, gebruik 
maken van correctiezolen, hebben we al veel patiënten van hun voetklachten af kunnen helpen. 
 

Recent is daar de training voor de scheve grote teen (hallux valgus) 
bijgekomen! 

Geen operatie, geen teenspreiders, geen andere hulpmiddelen, slechts discipline om iedere dag de 
oefeningen te doen. Wilt u meer informatie? Bel (023-5371755), mail 
(info@fysiotherapiespaarndam.nl) of loop bij ons binnen (in het dorpscentrum). 
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Historische werkgroep Spaarndam 

HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM 
Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ  SPAARNDAM 
 
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com 
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl 

 
 
  

NIEUWSBRIEF nr. 8         2e jaargang 2018 
 
 
Op zaterdag 7 en zondag 8 
september waren de open 
monumenten dagen. Het 
Gemeenschapshuis (in de 
volksmond Rijnlandshuis 
genoemd) was geopend. De HWS 
heeft samen met de erfgoed-
beheerder van Rijnland een 
tentoonstelling verzorgd in de 
timmerloods. In twee andere 
ruimtes kon men beeldende kunst 
bekijken, die gemaakt werd  door 
Pieternel van Kempen en vader en 
zoon Nick en André Meijer. 

 
Het weer was redelijk, dus er kon 
gevaren worden. Via de Mooie Nel 
langs de Laars, oversteek naar het 
Boezemgemaal, verder naar 
Jachthaven de Rietpol en terug 
langs SpaarneBuiten richting de 
botenloods bij het Rijnlandshuis. 
En dat onder deskundige leiding 
van Jan Dijkhuis de schipper.  

 
Het thema tijdens de open 
monumenten dagen was: “Europa” 
In de timmerloods was een 
expositie opgesteld met foto’s van 
palingrokerij Balm, Kuijten en 
Kok. Bedrijven die hun producten 
leverden aan klanten in  
Nederland en daarbuiten.  

 
Het herdenkingsboek “Van 
veenwildernis naar wonen in het 
groen” geschreven door auteur 
Frank van de Poll, is op dinsdag 11 
december 2018 tijdens de laatste 
raadsvergadering overhandigd aan 
B&W en de Raad van de 
Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. 
Diegenen die dit boek besteld 
hebben kunnen op woensdag 19 en 
donderdag 20 december van 10.00 
tot 15.00 uur terecht in de 
Ketttingloods van het 
Rijnlandshuis aan 
Spaarndammerdijk 23 te 
Spaarndam. Daarna op afspraak 
0637343659. 
Onderstaande foto’s ontvangen 
van Bas de Rooy en de vraag is of 
u iemand herkent, zo ja geef dit 
door aan de HWS. Bij voorbaat 
onze dank.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De gevelsteen Visserseind nr. 12 
heeft men tijdens de verbouwing 
geprobeerd te verwijderen maar dit 
is helaas niet gelukt. Deze foto 
staat in het boek Ratjetoe aan 
huizen.

  
Wist u dat De HWS een beeldbank 
heeft? 
http://historischewerkgroepspaarnd
am.nl/index.asp  Dat wij ook op 
facebook zitten onder de naam 
‘mijn Spaarndam’? Mocht u foto’s 
of andere informatie voor ons 
hebben die kunnen bijdragen aan 
de kennis over de geschiedenis van 
Spaarndam en omgeving, dan 
houden wij ons aanbevolen. Alle 
materialen die wij krijgen 
aangeboden worden zeer discreet 
behandeld.  
Elke woensdagochtend kunt u de 
HWS vinden in de Kettingloods 
van het Rijnlandshuis van 09.30 tot 
11.30 uur. Kom gerust eens langs.  
 

Veel leesplezier,  
redactie HWS. 
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Spaarndam en omstreken bedankt! 

Eindelijk, na de eerste paal! 
Een luxe supermarkt in Spaarndam, voorzien van alle 
gemakken en de nieuwste snufjes. De oude loods die 
fungeerde als ‘tijdelijke’ locatie voor onze Albert Heijn 
sloot zaterdag 3 november 2018 – na 13 trouwe 
dienstjaren – definitief haar deuren. Sterker nog: de 
deuren werden verwijderd en de loods werd omgebouwd 
tot een parkeergarage. De medewerk(st)ers en klanten 
hebben het best koud gehad in deze loods, maar onze 
auto’s kunnen nu heerlijk warm overdekt staan tussen de 
groente en het brood. Best chique zo’n overdekte 
parkeergarage in zo’n klein dorpje! Excuses voor 
iedereen die overlast heeft ervaren de afgelopen periode: 
een leger van bouwpartners vanuit de gehele Benelux 
bestormden Spaarndam om ons pand te maken tot de 
moderne AH met Gall & Gall stijl 2018. 

 
 
Tassenactie 
Van zaterdag 3 op zondag 4 november hing bij heel 
Spaarndam en omstreken heel vroeg in de ochtend een 
unieke milieuvriendelijke Spaarndam boodschappentas 
aan de deur met daarin de Spaarndamse AH-
openingskrant met alle wetenswaardigheden rondom de 
opening en acties. 
 
Ieder eind is een nieuw begin 
De verhuizing duurde van zaterdag 3 november 2018 
18:00 uur tot vlak voor de opening op woensdag 7 
november 2018 18:00 uur. Met man en macht is er door 
alle medewerk(st)ers keihard gewerkt. Dankbaar en 
supertrots zijn wij op alle mensen, vrijwilligers, half 
helpend Spaarndam en op het uiteindelijke resultaat, dat 
wij u graag laten zien. 

De opening was een happening met meerdere sprekers en 
burgemeester Heiliegers knipte officieel het lint door, 
waarna een kleine 1000 genodigden zich een weg naar 
binnen baanden. De burgemeester nam ook het eerste 
exemplaar van het HanSje boek met veel plezier in 
ontvangst. Daarna werd er geproost: de nieuwe 
supermarkt en meer is een feit. Zie ook de film op 
Facebook AH Bouwens supermarkten Spaarndam en op 
YouTube. 
 
Gratis boodschappen 
Op donderdag 8 november 09:00 uur opende de nieuwe 
supermarkt met Gall&Gall-gemak eindelijk eindelijk 
eindelijk haar deuren en kon iedereen een kijkje nemen 

en boodschappen doen. Leuke acties waarbij ieder uur 
een goed gevulde boodschappentas gewonnen kon 
worden, zorgden ervoor dat 60 mensen met deze tas met 
gratis boodschappen de winkel verlieten. Veel klanten 
lieten zich verleiden om al gebruik te gaan maken van 
scan&go en zelfscan en willen nu niet meer anders. Heel 
gemakkelijk om je eigen boodschappen te scannen en via 
de scanpalen te betalen. Uiteraard wordt er uitleg 
gegeven en kan iedereen rekenen op hulp van ons 
kassateam.  

 
 
Bij de Buuf 
De ruimte rechts naast AH was in eerste instantie 
bestemd voor Afhaalcentrum Nieuw Azië, maar helaas 
haakten zij af na bijna 20 jaar overleg. 
Leeg laten staan was geen optie en dus bedacht Han 
Bouwens een lokale buurtwinkel, waar u ook terecht 
kunt voor een goeie kop koffie, broodje, taartje of een 
smoothie. Hier verkoopt men heerlijke lokale producten 
zoals Dijkman Spaarnwouder kaas en Vallentgoed 
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Spaarnwouder Paardenworst. En natuurlijk gerookte 
Paling van onze Fa. Kok, voorheen uit Spaarndam, maar 
de paling wordt nog steeds op Spaarndamse wijze 
gerookt. (We willen ook graag Holland Paling verkopen, 
wie weet in 2019.) Andere winkels op ons plein en onder 
ons dak zijn Bakker Vink, Volendammer visboer Dennis 
Jonk (do-vrij-zaterdag voor de deur en vanaf het voorjaar 
ook zondagmiddag) en Kiplekker met kant-en-klaar 
gegrilde kipproducten op woensdagmiddag. 
 
Historische plaatjes 
Als geboren en getogen Spaarndammer heeft Han 
Bouwens (3e generatie) aan de Historische Werkgroep 
gevraagd om prenten van vroeger van ons unieke dorp en 
omgeving overal terug te laten komen in ons pand. Je 
treft wanden vol historische foto’s van de bedrijvigheid 
en markante figuren van weleer.  
 
HanSje boek 
En als je denkt dat ie het nog niet druk genoeg heeft, 
bedenkt Han ook nog dat hij een boekje wil laten 
uitgeven, gebaseerd op de legende van Hansje Brinker. 

 
 

En dat is gelukt. Het verhaal is bedacht en geschreven 
door Sheila Tramper en alle historische feitjes zijn 
gecheckt door de Historische Werkgroep. De grafische 
opmaak was in handen van Mark Westerveld en de 
prachtige illustraties van de bekende Haarlemse 
striptekenaar Alex van Koten maken het tot een echt 
collector’s item. 
Leuke cadeau- en sinterklaastip of voor onder de 
kerstboom: HanSje boek! 
 
Bloemenkiosk en parkeerplaats 
De komende maanden wordt de parkeerplaats aangepakt. 
Er komt een prachtige stoep voor de deur waar in het 
voorjaar de bloemenkiosk komt. Ondernemer Han is nog 
op zoek naar een ondernemende, echte goede 
bloemenboer. Misschien ben jij dat? 
Begin 2019 zal de oude AH-loods worden afgebroken en 
worden de voorbereidingen getroffen voor het bouwrijp 
maken van de grond voor woningen en kavels. Wij gaan 
ervoor om begin 2020 het totale terrein keurig netjes te 
hebben. 
 
Veel dank 
Wij proberen het zo aantrekkelijk mogelijk te maken … 
VOOR U. Wij zijn u dankbaar dat u al jaren onze klant 
bent en bereid bent geweest zo lang te wachten op deze 
definitieve winkel met nog meer keus. Laat het ons 
weten als het u ergens aan ontbreekt via: 
info@ahbouwens.nl. 
 
Wij zien u graag bij uw nieuwe Albert Heijn Spaarndam 
en meer. 
 
Brian, Esther, Lois en Han Bouwens 
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Kunstcentrum De Kolk 
Alle wegen in dit dorp leiden uiteindelijk naar de Kolk. 
Spaarndam zonder Kolk is ondenkbaar. Als er iets moet 
gebeuren in dit dorp, kun je het het beste daar laten 
gebeuren. Er gedijt veel op de Kolk: een restaurant, een 
salon, een café en ook de mensen die er wonen gedijen. 
Logisch, ze zitten altijd op de eerste rang. Dit jaar, 
tijdens KIS, traden zomaar de ‘Kunstbeatles’  op in hun 
muziektent en iets daarvoor op een mooie zondagochtend 
het fameuze Amsterdams Blazers Ensemble, terwijl , en 
dat is het aardige van de Kolk - tante Truus zet immers 
de toon - iedereen er welkom is. Je kunt je afvragen wat 
er over blijft van dit dorp zonder de Kolk, maar direct 
daarna: wat is dit dorpsplein zonder de schone kunsten? 
Een fraai pleintje, zeker, en karakteristiek, maar de 
schwung is er dan uit.  
Over schwung gesproken, op de Kolk , precies tegenover 
de sluis naar het IJ, bevindt zich het Kunstcentrum. 
Vrijwel het hele jaar door zijn daar maandelijks nieuwe 
exposities, die vaak worden opgeluisterd met presentaties 
bij overbuur, de Oude Kerk. Een gezellig samenzijn van 
kunstenaars en bezoekers, waar onder het genot van een 
hapje en een drankje het werk, maar vooral ook de 
inspiratie daartoe, wat meer in het licht komen te staan. 
De grote motor achter, of beter gezegd de ziel van het 
Kunstcentrum is Johanna van Steen. Als onbezoldigd 
directeur voert zij de regie en inspireert een heel aantal 
vrijwilligers, die met haar hun liefde voor de kunst 
gestalte geven. 
De schone kunsten hebben in Johanna een geweldig 
pleitbezorgster. Opgeleid als theatermaker - onlangs gaf 
ze nog met haar gezelschap een voorstelling op de 

Spaarneschool - is ze ook beeldhouwer en maakt ze deel 
uit van een Japanse slagwerkgroep. In het dagelijks leven 
is Johanna postbezorger. De schaarse uurtjes in de 
buitenlucht zijn aan haar welbesteed. De brieven komen 
keurig in uw brievenbus, maar daarbij gebruikt Johanna 
deze ‘vrije uurtjes’ om haar favoriete gedichten te 
memoriseren. Inmiddels zijn het er al 86, en alles onder 
het motto: wat mooi is, neem je met je mee. 
Het Kunstcentrum is niet alleen galerie, maar begeleidt 
ook de Spaarndamse scholen bij kunstprojecten, zo 
organiseert het o.a. elk jaar begin september een 
vliegerfeest met zelfgemaakte vliegers voor alle 
Spaarndamse kinderen. In februari geven een aantal 
kunstenaars op de zondagen workshops. Etsen, sumi-e 
(Japans tekenen), sieraden maken en beeldhouwen met 
speksteen staan komend jaar op het programma. Via 
flyers krijgt u tzt alle informatie, maar u kunt zich ook nu 
al opgeven voor een workshop, mailt u dan naar 
kunstcentrumdekolk@gmail.com. 
Staan in het dorp, met beide benen, een rol vervullen 
hier, niet elitair, maar een thuis voor de schone kunsten, 
waar iedereen welkom is’, zo ongeveer verwoordt 
Johanna  de ambitie die ze heeft met het Kunstcentrum. 
Een ambitie, kunnen we nu wel vaststellen, die ze met 
alle vrijwilligers al heel lang volledig waarmaakt. 
 

Jan Zwetsloot 

 

 
Winterworkshops in Galerie De Kolk  
 
Westkolk 4, Spaarndam west 
Wegens groot succes organiseert KC de Kolk opnieuw, 
op 4 achtereenvolgende zondagen in februari 2019 van 
10.00 tot 16.00 uur,  workshops voor mensen die zelf 
creatief aan de slag willen en kennis willen maken met 
diverse technieken onder de bezielende leiding van een 
ervaren docent. 
 
SUMI-E  op 3 februari 

Sumi-e is de techniek van het 
schilderen met zwarte inkt op 
dun wit rijstpapier, 
twee uitersten en alles wat daar 
tussenin ligt. 
Weglaten wat overbodig is en de 
essentie overhouden. 
Sumi-e is een reis naar binnen, 
het materiaal is het voertuig. 
 
Wat leer je? 
Zelf inkt maken met inktsteen en 

-blok, papierbehandeling, compositie, licht en donker, 
ruimte en sfeer als onderwerpen van studie. 
Traditionele en experimentele technieken.  
Ervaring met tekenen en schilderen is niet nodig. 

 
Docent is: Didi Overman is beeldend kunstenaar, 
beeldend therapeut en docent. Ze studeerde jarenlang 
sumi-e bij Akira Tatsumura, haar Japanse leraar, en geeft 
er vanaf 1990 les in.        
 
SIERADEN MAKEN op 10 februari  
Sieraden maken van gevonden en verzamelde 

voorwerpen (objects trouvés et 
collectés) . Kijk eens rond in en 
om je huis en ga van de winter 
eens jutten aan het strand! 
Verzamel stukjes hout, touw, 
schelpen en alles wat je kan 
gebruiken om een eigenzinnig 
(hals)sieraad te creëren en neem 
mee naar de Kolk! Sylvia neemt 
ook wat verzamelingen mee, 
waar iedereen van gebruik kan 
maken. 
Aan het eind van de middag 

gaan we op de foto met het unieke resultaat! 
Docent: Sylvia Blickman heeft haar opleiding gehad aan 
de Vakschool voor goud-en zilversmeden in 
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Schoonhoven. Vervolgens bezocht ze de Gerrit Rietveld 
Academie. 
Zij werkt als beeldend kunstenaar, sieraadontwerper in 
haar atelier in Haarlem en heeft regelmatig exposities in 
binnen - en buitenland.   
 
ETSEN op 17 februari  

In deze workshop maken we kennis 
met de basistechniek van het etsen: 
het aanbrengen van de tekening op de 
plaat, het etsproces en het afslaan van 
de plaat om tot een mooie afdruk te 
komen. Bij elke tussenstap bespreken 
we de mogelijkheden waarbij het 
experiment niet geschuwd wordt. 

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan de 
geschiedenis van het etsen en aan de beschouwing van 
elkaars werk.  
Het is beslist géén vereiste dat je goed kunt tekenen. 
Door de mogelijkheden die het etsen biedt ontstaat er op 
de zinkplaat al snel een persoonlijk en vaak een zeer 
verrassend resultaat! 
Docent is Cees Smit hij maakt etsen, materiaaldrukken 
en tekeningen.  

BEELDHOUWEN IN SPEKSTEEN op 24 februari  
Speksteen is een materiaal met oneindig veel 
mogelijkheden door de vele kleurschakeringen en het 
gemak waarmee het te bewerken is.  
Het is een zachte en toch sterke steen, die door de 
bewerking een heel eigen uitstraling kan krijgen: 
gepolijst of ruw, glanzend of mat. 
In één dag kan door vijlen, gutsen, zagen schuren en 
polijsten een echt beeldhouwwerkstuk worden gemaakt. 
Ervaring is niet nodig.  

Docent is Johanna van Steen;  zij 
maakt beelden in steen.  
Voor alle workshops geldt een 
maximum van 8 deelnemers; de 
kosten zijn € 40 p.p 
 
Inschrijven kan door overmaking 
van de deelnamekosten op 
NL25RABO 0143 3894 67 t.n.v. 

Stichting KC de Kolk, Spaarndam onder vermelding van 
uw naam en de betreffende workshop en een mailtje aan: 
kunstcentrumdekolk@gmail.com 

 
 
Nieuws van het bridge-front 

Het nieuwe seizoen begon met een 
teleurstelling voor de vele vaste 
deelnemers aan onze open drive. Deze 
is dit jaar niet doorgegaan omdat wij 
geen overeenstemming konden 
bereiken met Stichting  Dorpscentrum 

over de organisatie hiervan. Er worden echter al plannen 
gemaakt voor een doorstart in 2019, wat kleiner van 
opzet en op een andere locatie.  
Wel hebben wij op 29 september 2018 feestelijk ons  
30-jarig jubileum gevierd met een drive rondom De 
Kolk, Spaarndamser kan toch niet. 
Na ontvangst in de Oude Kerk met koffie, thee en 
broodjes, werden wij welkom geheten door onze 
voorzitter, Boudewijn Loth, met een terugblik op onze 
historie. Henk Koelman van de Historische Werkgroep 
heeft daarna een korte voordracht gehouden over de 
historie van de kerk. 
Vervolgens werden er 6 rondes bridge gespeeld in 
locaties rondom de kolk, t.w. Dienstgebouw Oude Kerk, 
Café Spaarndam, Het Atelier van Café Spaarndam, 
Restaurant De Kolk en Het Sterke Water. 
Na afloop van het spelen werd er uitgebreid genoten van 
het prachtige weer op de diverse terrassen.  
Ook konden er filmpjes van Historische Werkgroep over 
oud-Spaarndam bekeken worden in Het Atelier en 
Kunstcentrum De Kolk. 
Om 18.00 uur werden wij terug verwacht in de Oude 
Kerk. Hier werden wij toegezongen door Die Spaerne 
Sanghers, een onderdeel van het bekende koor Zang en 
Vriendschap. Toen was het tijd om de uitslag bekend te 
maken en de prijzen uit te reiken. 
Hierna konden wij plaatsnemen aan prachtig gedekte 
tafels en genieten van een heerlijk diner dat restaurant De 

Kolk voor ons had bereid; een romige mosterdsoep, 
gevolgd door gevulde parelhoen met roseval aardappel 
en groente. Het geheel werd afgerond met een "grand 
dessert". 
Iedereen ging met een gevulde buik en een tevreden 
gevoel naar huis.  
Het was een geslaagde dag die alle leden zich met plezier 
zulllen herinneren ; een uniek evenement van een 
Spaarndamse vereniging in een compleet Spaarndamse 
omgeving!!! 
 
Onze dank gaat natuurlijk uit naar de medewerking van 
de diverse gelegenheden zonder wie dit evenement niet 
mogelijk was, nl. Restaurant De Kolk, Café Spaarndam, 
bestuur van de Oude Kerk, 
Kunstcentrum De Kolk en Historische Werkgroep 
Spaarndam. 
Verder mag niet onvermeld blijven de inzet van onze 
leden Ed Cornelissen en Gerry Grothe die dit alles 
hebben bedacht en uitgewerkt. Ook dank aan alle 
vrijwilligers voor hun geweldige  inzet deze dag. 
Leuk om nog te melden is, dat wij zijn begonnen met een 
beginnerscursus, voorlopig met 3 personen. 
Deze cursus is gratis. Zou je ook willen leren bridgen, 
meld je dan z.s.m. aan. 
Ook mensen die al kunnen bridgen en bij een gezellige 
vereniging in het dorp willen spelen, zijn van harte 
welkom. Onze speelavond is woensdag van 19.30 tot 
22.30 uur in het Dorpshuis. 
 
Aanmelden kan bij: Elly van Schie, e-mail: 
e.van.schie@telfortglasvezel.nl.  
Telefonisch kan ook : 023-5379476
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Zonnebloem

 …… afdeling Spaarndam 
 
Zomerhartenwens ervaringen 
De afgelopen tijd zijn veel hartenwensen, aangeboden 
door de Riki Stichting, in vervulling gegaan.  

- Ria Molenaar ging winkelen samen met  
Ria v.d. Voorn.  

  We besloten te gaan winkelen in Hoofddorp: een 
groot winkelcentrum en deels overdekt. Klasse! 
Opvouwbare rolstoel mee, dus ik ging als de Queen 
door het centrum. Eerst een heerlijke cappuccino met 
appeltaart. Daarna aan de slag: vele winkels bezocht 
en heerlijk geluncht bij La Place. Om 14.30 uur moe 
maar voldaan naar de parkeerplaats. Maar als kers op 
de taart, nog een bezoekje aan mijn zus van 82 in 
Hoofddorp. Hulde voor de vrijwilligers: het zijn 
kanjers: niets is ze teveel.  

- Anneke van Duijvenbode en mevrouw Hartman 
gingen samen naar de kop van de haven. Wat was het 
een gezellige avond met z’n tweeën; we hebben een 
wederzijdse klik en hebben erg genoten van elkaar: 
leeftijd lijkt weg te vallen. 

- 13 september: Jan en Carla Kroon, Ria en schoonzus 
An ook naar de Kop van de Haven. Vis gegeten en 
gedronken op een mooie plaats met uitzicht op het 
water. Erg druk met boten. Toen naar ijssalon, 
allemaal ijs. Het was druk: allemaal opa’s met 
kleinkinderen.  

 
Ook Zonnebloemen op de feestweek 
De Zonnebloemkraam  ontbrak ook dit jaar niet op de 
feestweek! In het feestweekend stonden we met een 
kraam voor de zonnebloem; hier hebben wij een loterij 
gehouden. Er waren mooie prijzen te winnen. Er is  
€ 380,- mee opgehaald. 
 
Vrijwilligersavond  
10 oktober 2018 was het zover: het 2-jaarlijks uitje voor 
onze vrijwilligers. Gekozen was voor een optreden van 
Second Opinion in IJmuiden. Dit leuke trio verzorgt een 
geweldig cabaretachtig optreden in hun gezellige 
huiskamer. Rond de klok van 19.30 vertrokken we met 
23 personen in 6 auto’s vanuit Spaarndam (veel dank 
chauffeurs!). 

 

Aangekomen bij het juiste adres word je direct gevangen 
door de speciale sfeer waarin je wordt ontvangen: door 
een smal paadje, via een prachtige tuin, trapje op, trapje 
af en zo kom je in de huiskamer en je kijkt je ogen uit: 
alles ademt de sfeer van de jaren 60. Kopje koffie/thee 
met bokkenpootjes en Jan Hagelkoekjes. En dan het 
optreden tussen de schuifdeuren en achter de fluweelrode 
gordijnen. Het was hilarisch, wat hébben we gelachen. 
En het leuke was dat je heel veel liedjes die het trio van 
Second Opinion ten gehore bracht kon meezingen: 
nostalgie alom. En om in de jaren zestig te blijven, 
kwamen na afloop de bowl en de glaasjes advocaat met 
slagroom op tafel met natuurlijk kaas, worst en augurk in 
boterhamworst. Het was een fantastische avond. 
Resto Van Harte 
In de maanden oktober en november brengen wij weer 
vele bezoekjes aan Resto Van Harte. 

 
Resto Van Harte brengt mensen met elkaar in verbinding 
door samen te koken en te eten. Wij genieten hier met 
kleine groepjes van een heerlijk driegangendiner. Het is 
altijd een heel gezellig samenzijn.  
 
Op de koffie bij Loes 
Vrijdag 19 oktober jl. waren wij voor onze 
tweemaandelijkse koffieochtend voor vrijwilligers 
uitgenodigd bij Loes Hoenderdos. 

Het was ook deze keer weer een heel gezellig samenzijn. 
Wij houden deze ochtenden zeker in ere.  
 
Strontrace 
Op 23 oktober 2018: een bijzondere datum: de strontrace 
komt door Spaarndam. Wij verzamelden met onze gasten 
in Café Spaarndam, waar wij door Leon gastvrij werden 
ontvangen. Omdat wij al een paar jaar de boten hebben 
gemist, was dit jaar door Theo Köhler een prachtige film 
gemaakt van de strontrace uit eerdere jaren, waarbij ook 
Spaarndam veel en mooi in beeld kwam. Onder het genot 
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van een kopje koffie werden de beelden bekeken: je kon 
een speld horen vallen… 
Daarna nog genoten van een heerlijke lunch en van de 
gezelligheid met elkaar.  
 
Spelletjesmiddag 9 november 2018 
13.15 uur. Ja hoor, daar komen de kinderen van groep 8 
van de Adalbertusschool op hun fietsen aangereden: 
spannend en nieuw, zowel voor de kinderen als voor ons 
als Zonnebloemafdeling. Niet lang daarna druppelen 
onze gasten binnen; sommigen met de opmerking: wat 
doen al die fietsen hier? Tja, kom maar eens binnen 
kijken… Eerst nog apart aan de tafels zitten en 
rondkijken. 

We beginnen met koffie, thee, limonade en iets lekkers. 
En dan is het tijd voor de spelletjes.  
Wie wil wat doen en wie past bij wie?  Maar het gaat 
lukken en niet lang daarna hebben zich groepjes 
gevormd van jong en oud. Het is grappig dat enkele 
gasten spelletjes spelen die ze nog nooit hebben gezien 
en andersom, maar het samenspel levert veel plezier op. 
De kinderen vinden het leuk om met van alles te helpen: 
de koek rondbrengen, helpen met drankjes en hapjes, de 
standen bijhouden van het sjoelen,  de lootjes trekken bij 
de loterij etc.  
En voordat we het wisten zat de “schooltijd” van groep 8 
erop en gingen zij naar huis, behalve één leerling die het 
leuk vond om te blijven en ook wilde helpen opruimen!  
Het was een gezellige ontspannen middag, die wij 
dankzij de Riki Stichting konden realiseren. Dank ook 
aan bestuur, vrijwilligers, chauffeurs en niet in de laatste 
plaats aan de ‘meester’ van groep 8, die deze 
vrijdagmiddag met “zijn” kinderen wilde komen. 
 
Binnenkort gaan we naar de Hermitage, winkelen in 
Schagen, kerstsfeer proeven in het tuincentrum en naar 
het theater en voor volgend jaar hebben we weer 
allemaal nieuwe plannen. 
Als u iets wilt weten over de Zonnebloem mag u mij 
altijd bellen (023 8888780 of 06 29305111) of mailen: 
jokevanbakel@live.nl  
 

 Zonnebloem Spaarndam e.o.  
 
 
 
 
 

Brandweer Spaarndam 

 
We zijn in de periode 1 september t/m 30 november 
tweeëntwintig keer uitgerukt voor diverse redenen 
waaronder: 
- diverse branden (natuurlijk) 
   in huizen, op industrieterreinen enz. 
- dieren in moeilijkheden 
- wateroverlast 
- reanimaties 
- hulp bij ongevallen 
- hulp bij letsel 
- auto te water 
- gewoon mensen helpen 
- enz. enz.  
 
Het werk bij de brandweer is heel divers en inspirerend. 
 
Bijzondere uitruk 
 
Containerbrand (09-09) 
Op zondagmorgen werd de brandweer opgeroepen voor 
een containerbrand in Spaarndam. We hebben wel vaker 
containerbranden (zeker met de jaarwisseling), maar nu 
was het toch even anders. Het ging nu niet om een 
gewone afvalcontainer, maar om een zeecontainer vol 
met huisvuil.  
Nadat de container uit de grote stapel containers gehaald 
was en geopend werd, kon de blussing starten. Na ruim 2 
uur werk was de brand geheel uit en waren de 
brandweerlieden weer terug in Spaarndam. 
 
Parttime helden gezocht? 
Je hebt het spandoek vast wel zien hangen. De 
brandweer zoekt parttime helden die minimaal 5 uur per 
week beschikbaar zijn. 
Helaas heeft de werving in Spaarndam niet voldoende 
helden opgeleverd: dus, kom de brandweer versterken. 
Loop gewoon eens binnen op onze oefenavond, elke 
donderdag staat de koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur. 
 
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 
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Roeien over de oceaan 
Dutch Atlantic Four 
  
Spaarndammers. 
Ongetwijfeld hebben jullie onze oceaanroeiboot “Rose” 
afgelopen zomer zien liggen bij Ton de Kapper voor de 
deur. 

 
Een boot van 8,40 meter lang en 1,80 meter breed 
waarmee we met z’n vieren de Atlantische Oceaan over 
gaan roeien. 
Aan boord zijn naast de Haarlemmers Bart Adema en 
David de Bruijn ook twee Spaarndammers nl. Erik 
Koning en Marcel Ates. We vormen de the Dutch 
Atlantic Four. 
  
We roeien alle vier bij de Sloeproeivereniging Haarlem. 
Een gezellige club waarmee we in oude houten 
reddingsboten wedstrijden in Nederland roeien. 
Wedstrijden variëren van tussen de 10 en 36 km lengte. 
Gewoon lekker roeien, niet te technisch, een beetje van 
dik hout zaagt men planken. 
  
Met de club zijn we in 2014 naar Rusland geweest voor 
de langste sloep-roeiwedstrijd van de wereld, 145 km 
non stop over de Wolga. 
Toen David en Erik na afloop geïnterviewd werden door 
de plaatselijke krant aldaar bluften ze dat ze nu ook wel 
de oceaan over konden roeien. Ze keken elkaar aan en 
dachten daar hebben we hulp bij nodig en zijn Bart en 
Marcel in gestapt. 
  
Dat bleef een tijdje als grap hangen maar na wat bellen 
en regelen hadden we een boot en een wedstrijd waar we 
aan mee konden doen en lag niets meer ons in de weg. 
Vier jaar later staan we dan aan de start van de Talisker 
Whisky Atlantic Challenge 2018. Een roeirace van 5.000 
km over de Atlantische Oceaan die op 12 december van 
dit jaar start op La Gomera  (Canarische Eilanden) en 
finisht op Antigua (Cariben). 
  
De wedstrijd zal tussen de 4 en de 7 weken duren 
(eventueel nog langer als we echt slecht weer tegen 
komen). 
Hierbij zullen wij 6.500 calorieën  per dag moeten eten 
en 10 liter water drinken. We mogen ons niet extra laten 
bevoorraden gedurende de race. Voor water zullen we 
zeewater filteren tot drinkwater met een watermaker.  

De gehele voorraad aan etenswaar zal 
worden opgeslagen onder de roeibankjes. Etenswaar dat 
deels uit gevriesdroogde maaltijden bestaat en deels 
gekregen van de vertrouwde AH in ons dorp. 
Want zowel Ton van Lieshout (de Kapper) en Han 
Bouwens (AH) vinden het een mooie uitdaging en staan 
als sponsor op onze boot. 
  
Wij zijn het eerste Nederlandse vierman team wat aan de 
Talisker Whisky Atlantic Challenge gaat meedoen.  
Google eens op Talisker Whisky Atlantic Challenge en 
je komt uit bij een mooi verslag van de race van 
afgelopen 
jaar. https://www.youtube.com/watch?v=GeZa_GlH8p4
&feature=youtu.be 
  
Tijdens de race kunnen jullie ons volgen via een app op 
je telefoon.Deze app is van YBtracking: 
https://www.ybtracking.com/race-app.php en is te 
downloaden op je mobiel en tablet. Begin december kan 
dan de race toegevoegd worden: 
Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018 
Er wordt in het eerste stuk elk uur een update gegeven, 
daarna om de twee uur en zodra we echt goed weg zijn 
op de oceaan elke vier uur. 
Zoals het er nu naar uitziet gaan er 28 boten de strijd met 
elkaar aan. 
  
Gezien het feit dat twee van de vier roeiers dit jaar vader 
geworden zijn, willen we roeien voor de toekomst van de 
volgende generaties. 
We hebben daarom Kika als goed doel geselecteerd, 
(https://www.actievoorkika.nl/row4kika), dat we graag 
willen ondersteunen. We zouden het super vinden als 
hier een mooi bedrag op gestort wordt. 

  
Ons motto is: 

If your dreams do not scare you …. They are not big 
enough 

  
Haal op……. Gelijk!!!! 
  
Stichting Dutch Atlantic Four 
 
Bart Adema 
         David de Bruijn 
                    Erik Koning 
                            Marcel Ates 
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Evenementen Oude Kerk in 2019 
Rommelmarkt in de tuin van de Oude Kerk! 
 
5 zaterdagen Kunstmarkt 
5 zaterdagen Rommelmarkt 
5 zaterdagen koffie met eigen gebakken taarten 
5 zaterdagen Fruit 
5 zaterdagen Kunstmarktconcerten 
5 zaterdagen Mooi weer!!! 
5 zaterdagen leverden een schitterende opbrengst op voor 
het onderhoud van de Oude kerk namelijk € 12.000,-!!!!! 
Maar……2019  gloort aan de Spaarndamse horizon. 
Ieder jaar luidt weer de vraag: gaan we door en hebben 
we nog genoeg vrijwilligers? Natuurlijk gaan we door, 
maar vele handen maken licht werk en ook komend 
seizoen zijn helpende handjes van harte welkom.  Zowel 
in de voorbereidingsfase als tijdens de 5 zaterdagen ( 
laatste 2 in juli en eerste 3 in augustus) is alle hulp 
welkom! Draag ook uw steentje bij! Meer info en 
aanmelden: Ada de Vries, 06 43 09 59 80 of 
ada.de.vries@planet.nl 
 
Oude Kerkconcerten laten van zich horen!!!  
In oktober zijn de Oude Kerkconcerten weer van start 
gegaan met als specials: Allerzielen op 4 november; de 
Gospel Queens en het Kerstconcert van Camerata RCO. 
Maar er is meer: kijk daarvoor op 
www.vriendenoudekerk.nl  
 
Met o.a. in 2019: Buzzz, Valentijnsconcert, Theater Na 
de Dam, Classical Tour en als klap op de vuurpijl: 
Spaarndam zingt Hazes! Kom genieten van deze 
prachtige concerten waaronder ook jeugdvoorstellingen. 
U kunt voor alle concerten en voorstellingen reserveren 
middels de site van de Stichting Vrienden van de Oude 
Kerk. 
 
Spaarndam zingt Hazes!! 
De uitsmijter van het jaar 2019. 
 

30 juni in de Oude Kerk aanvang: 15.00 
uur, toegang 10,-- euro. 
Heel Spaarndam mag meedoen! 
Wil jij je laten horen met een Hazes 
nummer? Meld je aan! 
Wil jij meedoen met het groot Hazes 
Kinderkoor? Meld je aan! 

Wil jij meedoen met het groot Hazes volwassenenkoor? 
Meld je aan! 
Wil jij meedoen met de groot Hazes Band? Meld je aan!! 
 
Een schitterende middag met alle bekende 
Hazesnummers!! 
 
Vocaal en instrumentaal een ieder is welkom! 
 
Meedoen is gratis maar wel met de verplichting x kaarten 
te verkopen afhankelijk van het aantal deelnemers. Je 
krijgt wel zang- of band-coaching en bladmuziek. 
In februari 2019 krijg je info over de nummers repetitie 
data etc. 
 

Vragen en/of aanmelden voor 15 januari:  
Solisten en kinderkoor: Laura Kroon 06 13492643 of 
laura@lalalau.nl 
Band ( max 8 leden met voorselectie) Peter 
Cammermans 06 14282228 of muziek@cammermans.nl 
Volwassenenkoor: Peter Duval Slothouwer 0614838216 
of peterduval@hotmail.com. 
 
Schroom niet en doe mee!! 
 
Met muzikale groet, 
Namens het productieteam: 
Laura, Peter en Peter. 
 
 
Nieuw Licht op Nova Zembla 
Mensen die Spaarndam vanuit het westen naderen, zien 
de ijsbaan links voor het dorp liggen. Dit lijkt een 
overbodige opmerking, maar met zoveel nieuwe 
inwoners weet je het maar nooit. IJsclub Nova Zembla is 
opgericht op 1 maart 1880, u leest het goed. Eerst op de 
buitenwateren in Spaarndam en vanaf 1928 op de plaats 
waar de baan nog steeds ligt. 
Dit ter inleiding.  

 
In mei 2015 is het project “Vervanging lichtmasten Nova 
Zembla” opgestart door Joost Rovers, onze secretaris in 
die jaren, Marco Zeulevoet en Nico Wempe.  
Joost heeft zich beziggehouden met de aanvraag van 
vergunningen bij overheden en het Hoogheemraadschap 
Rijnland. We kregen te maken met een ecologische toets 
en een bestemmingsplan bij de Gemeente Velsen, dat ten 
behoeve van de lengte van onze nieuwe lichtmasten, 
aangepast diende te worden. Gelukkig heeft Joost in zijn 
carrière vaker met dit soort zaken te maken gehad en was 
hij dus de juiste man op de juiste plek. De papierwinkel  
kwam keurig netjes op z’n pootjes terecht. Geschatte 
investering op dat moment € 25.000,-Mogelijke 
subsidiegevers werden aangeschreven. 
Subsidieaanvragen werden verstuurd aan: de Gemeente 
Haarlem, de Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, de Gemeente Velsen, Het Schipholfonds, 
de RABO Bank IJmond en de KNSB gewest Noord-
Holland/Utrecht. Een verdeling van onze ledengroep 
naar woonplaats/gemeente is, (om de subsidieaanvragen 
aan de Gemeentes te wettigen) per heden als volgt: 
Gemeente Haarlem 539 leden/donateurs, Gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 646 leden/donateurs, 
Gemeente Velsen 397 leden/donateurs en overige 
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gemeentes 139 leden/donateurs. Alle aanvragen werden 
afgewezen, met uitzondering van de Gemeente Haarlem 
die een vorstelijke subsidie van € 8.396,-  verstrekte. 
Hulde voor de Gemeente Haarlem die als enige oog heeft 
voor de cultuurhistorische waarde van de ijsbaan. 
Argumenten tot afwijzen van de aanvragen van de 
overige instanties zal ik u besparen, maar ze waren wel 
creatief.      
Marco en Nico hadden zich in de tussentijd bezig 
gehouden met de vraag hoeveel masten er geplaatst 
moesten worden en waar. Uiteindelijk werd ervoor 
gekozen om alle zeven masten te vervangen door nieuwe 
masten op dezelfde plek als die van de oude masten. 
Ondertussen is het voorjaar 2016 en het voornemen de 
klus te klaren in het najaar van 2016 strandt. In 2017 
worden de masten besteld en in het najaar geleverd. Op 
26 augustus 2017 zijn de dienstdoende lichtmasten van 
de ijsbaan verwijderd. 
De eerste serie van drie is geplaatst in 1965, de tweede 
serie van twee in 1966 en de laatste twee in 1983. 
Allemaal met eigen mensen en middelen, maar wat 
betreft de laatste twee met een forse subsidie van de 
Gemeentes Haarlem en Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, omdat toen ook de elektriciteitsleiding 
vervangen moest worden en transformatoren en 
kwiklampen in de masten werden aangebracht. Dus in 
1983 is de lichtinstallatie voor het laatst volledig 
aangepakt. U ziet dat dit materiaal al lange tijd dienst 
deed en tijdens de omlegoperatie bleek dat vervanging 
hard nodig was. Het oorspronkelijke plan om de 
transformatoren en kwiklampen te hergebruiken, bleek al 
bij de eerste mast niet haalbaar vanwege de staat van de 
apparatuur. Ter plaatse werd besloten voor LED te gaan. 
We gaan enkelvoudige masten plaatsen met twee LED 
stralers in iedere mast. De omleg met snijbrander en een 
mobiel kraantje was in een zaterdag gepiept. Frans van 
Opzeeland, John van de Bosch, Maarten Zeulevoet, Jan 
Hofland, Piet Hoogland deden hand- en spandiensten en 
ik keek met open mond toe hoe een en ander verliep. O 
ja, de catering was oké volgens de heren, alleen de 
temperatuur van het bier was teleurstellend. Dit werd 
later goedgemaakt in Café Spaarndam. De afvoer van de 
masten naar de schroothandel vond een week later plaats. 
De plaatsing van de nieuwe masten werd uitgesteld, 
waardoor het risico gelopen werd geen verlichting te 
hebben bij het openstellen van de ijsbaan. Mobiele 
lichtmasten moesten hier dan soelaas bieden. En zo 
geschiedde, op 1 maart 2018 ging de baan inderdaad 
open, met twee geleende en een gehuurde mobiele 
lichtinstallatie.  
 
Op 23 juni 2018 was het dan zo ver. Onder aanvoering 
van Marco Zeulevoet en Nico Wempe werden de masten 
op hun plaats opgericht. Een spectaculaire klus die in een 
dag geklaard werd. De plaats waar ze moesten staan was 
in januari al voorbewerkt met nieuw schroefdraadeinden 
en beton. Op de bunkers werden de schroefdraadeinden 
aangebracht met een chemisch anker in de gaten, 
geboord in de bunkers.  

 
Op 14 juli het aansluiten van de masten op de lichtkabel, 
die gedegradeerd moest worden van krachtstroom naar 
220 volt, we hebben immers LED verlichting. Ik zeg het 
maar in mijn eigen woorden. Natuurlijk dank aan Marco 
Zeulevoet, Nico Wempe, Frans van Opzeeland, Jan 
Hofland, John van de Bosch, Theo van Lieshout, Wiebe 
Mulder, Peter Fabel, Cor Timmers, Maarten Zeulevoet, 
Piet Hoogland, Rik van Lieshout, Theo Vink (met 
antieke tractor).  
Een grote klus geklaard. Ook dit kan in de annalen voor 
het nageslacht. 
Mocht uw belangstelling nou gewekt zijn door dit 
verhaal en u bent nog geen lid of donateur, schroom niet 
en meld u aan via onze vernieuwde website 
www.ijsclubnovazembla.nl 
De ijsclub is van oudsher van en voor het dorp, zoals wij 
dat zeggen. 
Op de website vindt u ook de clubbladen van de laatste 
jaren en de jubileumboekjes: 75, 100 en 125 jaar IJsclub 
Nova Zembla, dan kunt u zich verdiepen in de rijke 
historie van IJsclub Nova Zembla, een club om trots op 
te zijn. Dat bent u toch ook? 

Pim van Essen 
Voorzitter IJsclub Nova Zembla  

 
 
Tot Slot 
Beste dorpsgenoten, 
 
Andere tijden andere mores. 
 
Dit is het laatste Dorpsorgaan dat ik heb vorm gegeven. 
Volgend jaar zal het Dorpsorgaan een nieuwe fase 
ingaan. Nieuwe redactieleden en medewerkers onder 
auspiciën van de Dorpsraad.  
Natuurlijk blijven vaste rubrieken zoals “Van de 
Dorpsraad” en de “Kroniek van Spaarndam” bestaan. 
 
Ik heb met plezier in het begin nog met Willem van 
Warmerdam, aan de laatste drie organen meegewerkt en 
geef het “toetsenbord” nu over. 
Ik wens de Dorpsraad heel veel succes met het maken 
van het Dorpsorgaan in 2019. 
 
Ook wens ik iedereen fijne feestdagen en veel plezier in 
het nieuwe jaar. 
 
Groet Carsten Thöne

 



  
 

 

  
 

 
 
 



  
 

30        

 

 


