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Voorwoord 
 
Beste dorpsgenoten,  
 
Het is een illusie om te denken dat alles bij het oude blijft 
in een sterk veranderende omgeving.  
Denk maar eens aan de uitbreiding van Schiphol en de 
uitbreiding met duizenden woningen in de 
veiligheidszone van Schiphol.  
Ook in onze samenleving komen veranderingen, we 
krijgen er nieuwe inwoners bij, we worden een groter 
dorp, en het vergt meer samenwerking om het op te 
nemen voor de waarden van ons dorp.  
Afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen beleven dat er 
een bestuurlijke grens loopt dwars door ons dorp; of het 
nu gaat om de dijk naar Halfweg of de dijk naar Haarlem, 
of een afscheidsfeest van een gemeente, het maakt niet 
uit. Telkens weer krijgt een deel van ons dorp een 
uitnodiging in de bus en heeft het andere deel van ons 
dorp het nakijken.  
Gelukkig zijn er nog velen die zich blijven inzetten voor 
ons dorp, gewoon omdat het dat waard is. De één 
organiseert een feest, de ander zet zich in voor de vele 
verenigingen die ons dorp rijk is en de Dorpsraad zet zich 
in om de bestuurlijke afspraken over de Groene Buffer en 
de Leefbaarheid op ons dorp voor u te bewaken.  
Kortom, hoe het nieuwe jaar voor ons dorp verloopt hangt 
af van onszelf, van de inzet die u zelf hiervoor over hebt.  
Dat geldt ook voor de bestuurlijke indeling van ons dorp. 
Wilt u dat bij besprekingen over beleids-, verkeer- en 
bestuurszaken ons hele dorp wordt uitgenodigd, of dat 
telkens een deel ervan wordt buitengesloten? 
Gaat u voor: ‘ieder voor zich’ of voor ‘samen onder één 
bestuur’? U mag het zelf zeggen, nog dit jaar.  
 

De Redactie 
 
Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 

15 mei 2019. 
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Van de Dorpsraad  

NOTEER IN UW AGENDA: 
Openbare Dorpsraadvergadering 

dinsdag 26 maart 
20.00 uur in het Dorpscentrum 

Houd de website in de gaten! 
 
Grenscorrectie voor Spaarndam 
Hoe staat het nu met het draagvlakonderzoek voor de 
grenscorrectie? De Dorpsraad heeft de volgende 
uitspraken genoteerd: 
Op de afscheidsreceptie van Haarlemmerliede ca. van 29 
december 2018 stelde de waarnemend burgemeester van 
Haarlemmermeer Onno Hoes dat hij een draagvlak-
onderzoek onder de Spaarndamse bevolking niet nodig 
vond.  
Op de nieuwjaarsreceptie in Spaarndam van 7 januari 
2019 stelde wethouder van Haarlemmermeer Ap Reinders 
dat politieke besluiten niet hoeven te worden uitgevoerd 
(een vreemd geluid uit de mond van een wethouder!), ook 
niet als ze door de Tweede Kamer zijn genomen met 
unanieme stemmen en bovendien de steun hebben van de 
Eerste Kamer.  
Gedeputeerde Jack van der Hoek is niet vooruit te 
branden, wacht op een brief van de Minister en voelt zich 
niet gebonden aan het voorstel van zijn fractie in Den 
Haag om het draagvlakonderzoek te combineren met de 
verkiezingen van Provinciale Staten en de 
Waterschappen, waardoor iedereen van 18 jaar en ouder 
die woont in de bebouwde kom van Spaarndam een stem 
kan uitbrengen.  
 
Het kan en mag natuurlijk niet zo zijn dat bestuurders van 
een lagere overheid de uitspraken van de Tweede Kamer 
naast zich neerleggen. Als burger mag je verwachten dat 
bestuurders hun politieke standpunten eensgezind 
uitdragen. Wat is uw stem op een politieke partij anders 
waard? 

Reden genoeg voor de Dorpsraad om te inventariseren bij 
de Provinciale Staten hoe zij staan tegenover het 
draagvlakonderzoek dat hen is opgedragen door de 
Tweede Kamer. Tijdens het ter perse gaan van dit 
Dorpsorgaan zijn de reacties hierop nog niet binnen. Wij 
zullen de reacties bundelen en publiceren op de website 
voorafgaand aan de provinciale verkiezingen.   
 
Gelden Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
Bij de laatste vergadering, waar vertegenwoordigers van 
de Sportverenigingen, het Dorpscentrum, de SLS- 
commissie en de Dorpsraad aanwezig waren, zijn de 
contouren van de voorstellen vastgesteld. 
Meerdere scenario’s werden onderzocht maar bij enkelen 
was er sprake van  een dusdanig  financieel tekort dat dat 
niet te verantwoorden viel. Dit leidde er toe dat unaniem 
besloten werd die trajecten definitief stop te zetten. 
Nu de contouren vaststaan zullen het Dorpscentrum en de 
Sportverenigingen hun plannen verder uitwerken waarbij 
door de Sportverenigingen nog het meeste werk verricht 
moet worden omdat zij meerdere divisies hebben met hun 
eigen statuten. 
Bekeken zal worden of het gescheiden indienen van de 
plannen tot de mogelijkheden behoort om zo min 
mogelijk vertraging op te lopen. 
 
Verkeer 
De perikelen rond het afsluiten van de 
Spaarndammerdijk naar Halfweg heeft de volle 
aandacht van de Gemeente Haarlemmermeer. De 
Dorpsraad heeft herhaaldelijk aangegeven zich in te 
zetten voor  een goede ontheffingsregeling voor 
bestemmingsverkeer voor Spaarndam en de afwikkeling 
hiervan. Zoals bekend maakt de ontsluiting over de 
Spaarndammerdijk deel uit van de bepalingen in het 
bestemmingsplan voor SpaarneBuiten. 
 
Met de gemeente Haarlemmermeer is opnieuw gesproken 
over de onveilige wegkruising bij de klucht van de Lage 
Weg. Bezoekers van AH moeten daar een drukke brede 
weg oversteken en de situatie vraagt om een snelle 
oplossing. 
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Goede vorderingen zijn gemaakt bij de ontwikkeling van 
het parkeerterrein bij de Kerklaan en de herinrichting van 
de Kerklaan zelf. De plannen van de gemeente Haarlem, 
in de vorm van een voorlopig ontwerp, zijn besproken 
met de direct betrokken bewoners. Op- en aanmerkingen 
zijn meegenomen, waarna een definitief ontwerp volgt. 
Daarna kunnen nog formele zienswijzen ingediend 
worden en ten slotte wordt een besluit tot uitvoering 
genomen. Naar verwachting kan dat eind 2019 plaats-
vinden. De Dorpsraad stemt in grote lijnen in met de 
gemaakte plannen en op details worden nog aanpassingen 
gemaakt. 
 
De gemeente Haarlem heeft met vertegenwoordigers van 
de Kolk gesproken om de parkeersituatie daar aan te 
pakken. Het plan is nu om het aantal parkeerplaatsen daar 
te verminderen. De overige parkeerders kunnen dan 
terecht op het nieuwe parkeerterrein bij de Kerklaan. 
Aanleiding hiervoor is de toegang van hulpverleners tot 
de Kolk. Dat de toegang van hulpverleners een serieus 
probleem is hebben we onlangs nog kunnen ervaren.  
 
Gesprekken vinden plaats over het tegengaan van 
sluipverkeer op de dijk. Initiatieven om de dijk verder af 
te waarderen tot woonerf zijn geopperd en de 
problematiek wordt nu gezamenlijk met de Gemeente 
Haarlem, Gemeente  Haarlemmermeer en Dorpsraad 
uitgewerkt. 
 
Het groenplan is nu nader uitgewerkt en ook deze 
plannen zijn voorgelegd aan de bewoners tijdens een 
informatieavond. Hopelijk gaan de eerste bomen eind dit 
jaar de grond in. 
 
Rijnland 
Zo rond de waterschapverkiezingen kunnen de 
ontwikkelingen rond Rijnland niet onvermeld blijven. 
Het Hoogheemraadschap heeft in haar reactie op de 
zienswijze van de Dorpsraad over de afwaardering van de 
dijken rond Spaarndam te kennen gegeven dat de dijken 
weliswaar worden afgewaardeerd, maar het profiel van de 
waterkering in tact moet blijven. 

Dat geldt ook voor de waterkerende hoogte. De bewoners 
van binnendijks gelegen SpaarneBuiten kunnen weer 
opgelucht adem halen. Spaarndam-Oost daarentegen blijft 
buitendijks en weet zich niet beschermd door de 
Spaarndammerdijk als slaperdijk. 
 
Rijnland is nauw betrokken bij het groenplan in het dorp. 
Zij moeten toestemming geven voor het planten van 
bomen in de dijk, maar ook voor het herplanten van 
gekapte en omgewaaide bomen elders in het dorp. Grote 
delen van het oude dorp is eigendom van Rijnland, 
waardoor dit overleg noodzakelijk is. 
 
Rijnland werkt momenteel het ontwerp voor de renovatie 
van de Kolksluis uit. Volgens plan worden de kademuren 
volgend jaar opgeknapt. 
 
Tenslotte is het bestemmingsplan voor het 
Gemeenlandshuis goedgekeurd en begint binnenkort de 
herinrichting van het terrein. 
 
Waterwoningen SpaarneBuiten 
De gemeente Haarlemmermeer wil de nieuwbouwwijk 
SpaarneBuiten uitbreiden met een aantal waterwoningen 
aan de Mooie Nel. Ze treedt hiermee buiten het oude 
industrieterrein en in de Groene Buffer. De Dorpsraad 
heeft al vele malen aangegeven dat eerst de 
verkeersontsluiting voor Spaarndam op orde moet zijn. 
Zij vraagt garantie van de financiering van de 
verkeersontsluiting, voordat wordt overgegaan tot 
uitbreiding van SpaarneBuiten. Het kan immers niet zo 
zijn dat de nieuwbouwwijk wordt uitgebreid en de van 
rechtswege bedongen maatregelen voor de 
verkeersontsluiting achterwege blijven. Sterker nog, in 
plaats daarvan wordt een complete ontsluitingsweg (de 
dijk naar Halfweg) afgesloten voor Spaarndammers. Dat 
kan natuurlijk niet. Zie hierover ook ons vorige 
Dorpsorgaan onder het kopje ‘ontsluiting SpaarneBuiten’. 
Helaas is hiervoor een gang naar de bestuursrechter 
noodzakelijk, waarover later meer.   
 

De Dorpsraad 

 

Oproep voor het Dorpsorgaan 

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 aangelegen-
heden en waar we elkaar kunnen oproepen tot actie en 
gezelligheid.  
  
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 
onderhouden en het blad samenstellen. 
  
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: het is nu aan de minister 

 
Het is ondanks uitstel tot eind januari dit jaar niet gelukt 
een unaniem advies aan de minister te geven over hoe 
het verder moet met Schiphol. De luchtvaartsector wil 
doorgroeien terwijl bewoners en bestuurders in elk geval 
pas op de plaats willen houden totdat duidelijk is hoe 
Schiphol zich aan de afspraken gaat houden. Het 
standpunt van de bewoners is maximaal 500.000 
vliegbewegingen per jaar tot 2023 en maximaal 29.000 
nachtvluchten. Dit standpunt is op basis van overleg met 
de kiesmannen van de clustervertegenwoordigers 
ingenomen. Helemaal unaniem was dat niet. De 
bewonersdelegatieleider Kees van Ojik had liever gezien 
dat gekozen was voor een gematigde groei tot 515.000 
vliegbewegingen tot aan 2028, dus voor meer zekerheid 
op langere termijn. Maar dat standpunt heeft het niet 
gehaald. 
 

 
 
Het overleg en de onderhandelingen is de laatste jaren 
ingewikkelder geworden. De groei van de luchtvaart was 
groot. De ruimte is weggegeven aan goedkope 
vakantievluchten in plaats van dat er ruimte is gelaten 
aan het netwerkwerkverkeer van de KLM. Schiphol is 
een ingewikkeld vliegveld waardoor er eerder 
veiligheidsvraagstukken optreden. Ook zijn gezondheid 
en klimaat essentiële onderdelen van het luchtvaart 
dossier geworden. Daar komt bij dat er een enorme 
behoefte aan woningen in onze regio is. Hoe meer er 
gevlogen wordt hoe meer bouwbeperkingen er zijn. 
Vandaar ook dat de bestuurders en de bewoners aardig op 
één lijn zaten bij de onderhandelingen. 
 

Omdat er geen overeenstemming in de Omgevingsraad is 
bereikt zal er ook waarschijnlijk geen relevant overleg 
meer zijn het komende jaar waar de bewonersdelegatie 
invloed kan uitoefenen. Lobbyen, actie voeren en klagen 
bij BAS kan natuurlijk wel. De verkiezingen voor 
nieuwe bewonersvertegenwoordigers is met maximaal 
een jaar uitgesteld omdat voor de onderhandelingen te 
veel capaciteit van de betrokkenen werd gevraagd. 
Voordat verkiezingen worden gehouden gaat het 
ministerie eerst de eerste periode van de Omgevingsraad 
evalueren.  
 
Het onderwerp Schiphol is nu aan de Minister en de 
Tweede Kamer. De huidige Tweede Kamer neigt naar 
groei voor Schiphol. Hoe dat na de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten zal zijn is een spannende vraag. 
 

 
 
Klagen bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
kan telefonisch of elektronisch 
(http://www.bezoekbas.nl/) 

 
 
Gerard Jägers 
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad 
Schiphol namens Polderbaan buitengebied 
Kiesman voor Spaarndam 
 

 
 

 
 
Van het Dorpscentrum  

 
40-jarig jubileum Dorpscentrum 
Op zaterdagmiddag 17 november 2018 heeft het 
Dorpscentrum het 40-jarig bestaan gevierd tijdens een 
gezellige receptie, met veel belangstellenden. Ter 
gelegenheid van het jubileum is er een herdenkingsboekje 
uitgegeven. Dit werd officieel overhandigd door 
voorzitter Martie Vink aan burgemeester Jos Wienen van 
Haarlem en locoburgemeester Raymond van Haeften van 
(toen nog) Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  
Heeft u het boekje nog niet in bezit? Er zijn nog enkele 
exemplaren beschikbaar en af te halen in het 
Dorpscentrum. Foto: Peter Vreeswijk 
 
 
 

 

Foto Peter Vreeswijk 

Foto: Peter Vreeswijk 
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Stichting Leefomgeving Schiphol (verder SLS)  
De raad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft in 
een van zijn laatste vergaderingen, op 27 november 2018, 
een besluit genomen over Hartje Spaarndam. Over de 
cofinanciering voor de verdere uitwerking van een 2-tal 
SLS-projecten is besloten dit ter beschikking te stellen. In 
principe heeft de gemeente Haarlem dit ook voor het 
Dorpscentrum toegezegd. De twee projecten houden 
concreet in de realisatie van een duurzaam verbouwd 
Dorpscentrum, en een duurzaam verbeterd sportpark met 
een gemeenschappelijk clubhuis.  
Voor het project Dorpscentrum wordt samen met SLS en 
de potentiële aanvragers nagegaan of dit project op 
onderdelen kan starten. Voor de plannen voor een 
verbeterd sportpark is nadere besluitvorming nodig van de 
nieuwe gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze 
besluitvorming wordt medio dit jaar verwacht. (februari 
2019, Paul Horsmans, communicatiemedewerker 
gemeente Haarlemmermeer). 
 
Nieuwe beheerder 
Per 22 februari jl. fungeert Ruud Kroese als onze nieuwe 
beheerder. Hij zal dit gaan doen op parttime basis. Rob 
Vlaanderen heeft een andere werkkring gevonden. Wij 
bedanken Rob voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 

Werkzaamheden 
Gebruikers hebben geconstateerd dat er enkele weken  
hard gewerkt is in het Dorpscentrum. Er is een nieuwe 
brandmeldinstallatie aangebracht. Dat brengt hoge kosten 
met zich mee, niet echt zichtbaar, maar de veiligheid gaat 
voor alles. 
 
NLdoet 
Op 16 maart doet het Dorpscentrum mee met de actie 
NLdoet van het Oranje Fonds. Er wordt een lunch aan 
“ouderen” aangeboden, mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van het Oranje Fonds en de medewerking van 
een aantal enthousiaste vrijwilligers. 
 
Verkeer en regels 
Op vrijdag 5 april a.s. om 14.00 uur zal Leroy Vrijhoef, 
onze wijkagent, in gesprek gaan met bewoners van 
Spaarndam. Aan de orde komen de verkeersregels zoals 
ze bestaan en het handhaven van die regels. Naast 
voorlichting is het ook de bedoeling om zicht te krijgen 
op bestaande onduidelijkheden in Spaarndam. Heeft u 
vragen dan is het handig om ze alvast neer te leggen bij 
het Dorpscentrum, het liefst per mail 
info@dcspaarndam.nl. U kunt zich daar ook opgeven 
voor deze middag (per mail of tel. 023-5390811) en de 
toegang is gratis. 
 

Bestuur en beheer Dorpscentrum Spaarndam

 
 
Zuster Patricia heeft ons dorp verlaten 
 
Het is een ingrijpend én aangrijpend bericht. 
Tweeënveertig (42!) jaar heeft zij haar beste krachten 
gegeven aan onze Spaarndamse geloofsgemeenschap. 
Terwijl het een komen en gaan was van priester-pastores, 
was zij de vaste pastorale rots in de branding van de St. 

Adalbertuskerk aan de 
Ringweg. Het gevaar bij 
beschouwingen als deze 
(over iemand die afscheid 
neemt) is dat er vaak een 
heiligverklaring volgt.  
 
Zuster Patricia is een 
bescheiden vrouw en zit niet 
te wachten op lovende 
woorden. Toch zal ze bij 
deze gelegenheid daaraan 
moeten geloven. Sinds de 
vier jaar dat ik met haar 
mocht samenwerken, heb ik 

uitstekende ervaringen met haar gehad. Maar belangrijker, 
de parochianen zijn zonder uitzondering heel ingenomen 
met haar wijze en kalme pastorale benadering: werkelijk 
geïnteresseerd in de ander, en respectvol voor  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
andere opvattingen. Zuster Patricia is in tijden dat er 
grauwe en koude winden door de Kerk heen trokken 
overeind gebleven. Hoeveel uittredingen heeft zij wel niet 
meegemaakt, niet alleen priesters, maar ook medezusters. 
Het is mijn observatie dat zuster Patricia gelukkig is in 
haar religieuze staat, levend vanuit een vitaal geloof. Het 
is de Levende die haar kracht heeft gegeven ons te dienen 
in velerlei opzicht.  
 
Wij gunnen haar van harte vele goede jaren in Nijmegen 
bij haar medezusters. Het zal voor ons moeilijk zijn 
zonder haar in ons midden, en voor zuster Patricia zal ’t 
ook even doorbijten zijn zonder haar vertrouwde 
Spaarndam. Terugkijkend, en dat moment hoort bij het 
leven, mogen we echter de Allerhoogste danken dat zij zo 
lang in ons midden was. In het besef en vertrouwen dat 
we in gebed verbonden blijven.  
 
Zondag 16 december hebben we samen met zr. Patricia 
eucharistie gevierd in de St. Adalbertuskerk in Spaarndam 
waarna tijdens een receptie in het Dorpshuis een ieder 
haar de hand heeft kunnen drukken. 
 

Bernard Zweers, pastoor
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Kroniek  

Periode 1 december tot 1 maart 2019 
 

Maandag 3 december 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van november zijn de 
VVD, HAP, CDA en PvdA in onderhandeling voor een 
coalitie vanaf 1 januari 2019 voor de nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer. Als deze tijdig is afgerond, kan deze 
coalitie bij de start van de nieuwe gemeente direct 
aantreden. 
 
Dinsdag 4 december 
Bij de Koningshoeve is vandaag een roodbonte koe in de 
sloot terechtgekomen. De Koe kon gelukkig snel door de 
boer zelf op het droge gebracht worden. 
 

 
 
Vandaag wordt bekend dat waarnemend burgemeester 
van de Haarlemmermeer Onno Hoes ook vanaf 1 januari 
als waarnemer in functie komt als burgemeester van de 
nieuwe gemeente. 
 
Donderdag 6 december 
Plus Supermarkten lanceert vandaag de nieuwe 
kerstcampagne. Daarbij komt de Stompe Toren en de 
boerderij van Van Schie in Spaarnwoude uitgebreid in 
beeld. Hiervoor was de hele omgeving vol gespoten met 
kunstsneeuw. 
 
In Hoofddorp wordt door waarnemend burgemeester 
Onno Hoes het gemeentewapen onthuld van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. Dit wapen is gekozen door 
de inwoners uit drie ontwerpen. 
 
Vrijdag 7 december 
Voor de laatste keer wordt de vrijwilligersavond van de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude  

georganiseerd in de Zoete Inval. Ook wordt de 
zogenaamde ZAP speld uitgereikt, een waardering voor  
mensen die zich bijzonder inzetten voor het milieu. Twee 
personen uit Spaarndam ontvangen deze speld dit jaar: 
Debby van Leeuwen en Wim Koelman.  
 

 
 
Vanwege de bijzondere aard van deze laatste keer dat de 
vrijwilligersprijs wordt uitgereikt, worden alle zeven 
genomineerden benoemd tot vrijwilliger van het jaar.  
Van de zeven genomineerden komen er maar liefst vijf uit 
Spaarndam: Imke van Woerkom (Basketbalvereniging), 
Joke van Bakel (Zonnebloem en Commissie Koningsdag), 
Nick van der Zwet (Commissie Koningsdag en vrijwillige 
brandweer), Vincent Raadschelders (Don Bosco 
Spaarndam) en Aagje Compier (Dorpscentrum 
Spaarndam).  
 

 
 
Dinsdag 11 december 
Het Haarlems Dagblad komt vandaag met een uitgebreid 
interview met de historicus Frank van der Poll. Hij heeft 
een gedenkboek geschreven over de geschiedenis van de 
Zoete Inval en overhandigd aan de Commissaris van de 
Koning Johan Remkes. 
 
In de Zoete Inval krijgen de bewoners vanmiddag en 
vanavond de gelegenheid om tijdens een receptie afscheid 
te nemen van het college en de gemeenteraad van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarna volgt de 
laatste raadsvergadering van de gemeenteraad. 
 
Woensdag 12 december 
Alle bewoners van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude ontvangen vandaag gratis een boek over het 
155-jarige geschiedenis van de gemeente. Dit vanwege de 
fusie per 1 januari 2019 met de gemeente Haarlemmer-
meer. Ook kan men een boek kopen over de hele 
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geschiedenis van deze omgeving geschreven door een 
historicus. 
 

Donderdag 13 december 
Jongeren van Don Bosco Spaarndam verkopen vandaag 
en morgen weer een Feeststol aan de deuren. Een deel van 
de opbrengst is onder andere voor het kamp van de 
jongerenvereniging. Ook krijgen de bewoners een 
kalender van de Ondernemersvereniging Spaarndam. 
 

Maar liefst vijf verenigingen en organisaties uit 
Spaarndam ontvangen vandaag een financiële bijdrage 
van het Meerlandenfonds. De grootste bijdrage is voor 
Don Bosco Spaarndam (700 euro) gevolgd door 
Bouwdorp Spaarndam (625 euro). Ook “De Dijk”, de 
commissie Koningsdag en KIS krijgen een bijdrage. 
 

Vrijdag 14 december 
In de Oude Kerk is vanavond de MeeZingKerst 
bijeenkomst. Burgemeester Pieter Heiliegers opent de 
bijeenkomst en Theo Kors spreekt de kerstoverweging uit. 
Naast een optreden van koor Rosa-Vra Fünen lezen 
leerlingen van de Spaarneschool het kerstverhaal voor. 
 

Vrijdag 28 december 
In de evenementenhal van Sugar City beginnen vandaag 
de feestelijkheden vanwege het afscheid van de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
 

Zaterdag 29 december 
Op deze tweede dag van de feestelijkheden rond het 
afscheid van de gemeente, is er vandaag onder andere een 
optreden van de musicalschool LaLaLau van Laura 
Kroon. Zij presenteren een eigen gemaakte musical 
genaamd: De mooiste gemeente van Nederland. 
 

In navolging van de vorige drie oud-burgemeesters krijgt 
ook de afscheidnemende burgemeester Pieter Heiliegers 
vandaag een portret gemaakt door Lottie Buit. Ook dit 
schilderij komt in het gemeentehuis in Halfweg te hangen. 
 

Maandag 31 december  
In de Stompe Toren vindt vandaag het laatste huwelijk 
plaats in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
De bedoeling was dat dit zou gebeuren in het 
gemeentehuis in Halfweg. Dat was echter niet mogelijk 
vanwege de bouwkundige problemen aan dit gebouw. De 
gelukkige bruidegom is de voormalige bode van het 
gemeentehuis Rob Mense die zijn Aldy het jawoord geeft. 
 

 

Dinsdag 1 januari 
Kort na middernacht moet de brandweer een aantal keren 
uitrukken. In een geval gaat het om een brand in een 
ondergrondse afvalcontainer. Er is behoorlijk wat water 
nodig om de brand te blussen. Ook in de Cornelis 
Visserstraat was er een containerbrand. Die werd met de 
hogedrukspuit onder controle gebracht. 
 

Woensdag 2 januari 
De Spaarndamse Dicky Kerkhoff en Ingrid Vink worden 
vandaag in Hoofddorp geïnstalleerd als raadslid van de 
nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Zij zullen vooral ook 
de belangen van ons dorp behartigen. 
De (oude) gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
blijkt in 2018 de gemeente te zijn die het sterkste gegroeid 
is in Nederland. Dit wordt veroorzaakt door de 
nieuwbouw in Spaarnebuiten. 
 

Zaterdag 5 januari 
In het dorpscentrum is er vandaag een nieuwjaarsreceptie 
van de Stichting Dorpshuis, de Dorpsraad Spaarndam en 
de Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. 
 

Woensdag 9 januari 
Ondanks het feit dat Spaarndam-Oost nu onder een ander 
gemeentebestuur valt is er vandaag weer de mogelijkheid 
voor de jeugd om een extra zakcentje te verdienen door 
kerstbomen in te leveren. Dit vindt plaats naast de 
Adalbertusschool. 
 

 

In het HC-nieuws een uitgebreid artikel over de start van 
de nieuwe gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
Daarin een aantal interviews met bewoners en 
ondernemers uit de voormalige gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, zoals Peter Brouwer 
en Han Bouwens. 
 

Dinsdag 15 januari 
Dorpsgenoot Marcel Ates heeft de Talisker Atlantic 
Challenge gewonnen. Een non-stop roeitocht van 5000 
kilometer over de Atlantische Oceaan. Met deze tocht 
hoopt hij samen met zijn drie maatjes 10.000 euro bij 
elkaar te roeien voor KiKa. 



 

8 

 
Woensdag 16 januari 
Een drietal straten in Spaarnebuiten heeft gedurende enige 
uren last van een stroomstoring. Het gaat om Molenwerf, 
Rijnland en Waterwerf. 
In de Westerpost een artikel over de Bokkenloop bij de 
Bataaf in Zwanenburg. Prominent in beeld op de 
bijgaande foto is de Spaarndamse kampioen hardlopen de 
80-jarige Henk Hagemeijer te zien. 
 
Dinsdag 22 januari 
Op de Grote Sluis klinkt vandaag geregeld de toeter van 
een passerende auto. Een van de Sluiswachters is vandaag 
50 jaar geworden en de passanten wordt gevraagd om 
enig lawaai te maken. 
 
Vrijdag 25 januari 
Vanwege een schoorsteenbrand moet de brandweer op 
deze eerste Kerstdag uitrukken naar een woning in de Dr 
W. Nijestraat. In eerste instantie lijkt het om een dakbrand 
te gaan, maar dat valt gelukkig mee. Na het blussen krijgt 
de bewoner wel een stookverbod, totdat de schoorsteen 
goed geïnspecteerd is. 
 
Zaterdag 26 januari 
De Spaarndammer Erik Pentenga laat zich als Flex 
Payroller van het FNV in een artikel in de bijlage Werken 
van het Haarlems Dagblad uit over het flexwerken en de 
gevolgen daarvan. 
 
Zaterdag 2 februari 
Volgens het Haarlems Dagblad krijgen de bewoners van 
de gemeente Haarlemmermeer de gelegenheid om via een 
enquête met hun mening over de profielschets voor de 
nieuwe burgemeester te komen. 
 
Zondag 3 februari 
In de komende vier weken zijn er in Kunstcentrum De 
Kolk iedere zondag workshops. De eerste vandaag gaat 
over Sumi-e een Japanse schildertechniek. Op de 
zondagen na vandaag volgen sieraden maken, etsen en 
beeldhouwen in speksteen. 
 
Dinsdag 5 februari 
De bomen rond het gemaaltje aan de Slaperdijk zijn 
vandaag omgezaagd. De oude bomen zouden eerst 
gesnoeid worden maar dat bleek niet mogelijk. 
 
Ook bij het Rijnlandshuis zijn twee grote bomen 
weggehaald omdat deze om konden vallen. Later worden 
er nog meer bomen gekapt.  
 
Woensdag 6 februari 
Op facebook verschijnt vandaag een oproep voor 
vrijwilligers voor de kunstmarkten in de zomer. Zonder 
deze vrijwilligers is dit na 50 jaar misschien wel de laatste 
serie kunstmarkten. 
 
Maandag 11 februari 
Op het terrein van het Rijnlandshuis is er vandaag hoog 
bezoek. Een vosje loopt over het terrein maar wordt 
gespot en op een filmpje op facebook gezet. 
 

 
Dinsdag 12 februari 
Vanavond assisteert de brandweer politie en ambulance 
bij een reanimatie in een woning op de Westkolk. 
 
Donderdag 14 februari 
Ook in Spaarndam gaat Valentijnsdag niet geheel 
ongemerkt voorbij. In de Oude Kerk is een zogenaamd 
Valentijnsconcert. 
 
Maandag 18 februari 
Uit een artikel in InforMeer, de gemeentelijke pagina van 
de Haarlemmermeer blijken een aantal ambtenaren met 
wethouder Marjolein Steffens een rondje door de 
voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
te hebben gemaakt. Ook Spaarndam wordt bezocht en 
daarbij zijn het riool en de Spaarndammerdijk een 
onderwerp waar aandacht aan wordt besteed. 
 
Dinsdag 19 februari 
Het Haarlems Dagblad meldt dat PvdA raadslid Dicky 
Kerkhoff vragen heeft gesteld in de gemeenteraad van 
Haarlemmermeer of de Spaarndammerdijk nu wel of niet 
afgesloten is. Volgens wethouder Marjolein Steffens zijn 
de borden voor de afsluiting door onbekenden verwijderd. 
 
Woensdag 20 februari 
Volgens een artikel in het Haarlems Dagblad blijft de 
Spaarndammerdijk vanaf Halfweg tot Spaarndam 
afgesloten voor motorvoertuigen. De fundering van de 
dijk is slecht en moet eerst worden opgeknapt. Probleem 
is echter dat de afsluiting in strijd is met de uitspraak van 
de Raad van State vanwege de ontsluiting van 
Spaarnebuiten. Een officiële verkeersmaatregel is nog 
steeds niet genomen. 
 

 
 
Vrijdag 22 februari 
Jeugdspelers van sv Spaarnwoude voetbal begeleiden 
vanavond de spelers van Telstar en Jong Ajax bij het 
betreden van het veld voor hun competitiewedstrijd in 
IJmuiden 
 
Zaterdag 23 februari 
Uit een uitgebreid artikel in het Haarlems Dagblad blijkt 
dat de 16-jarige Spaarndamse Fay Witte na een blessure 
van drie maanden weer actief is als hoogspringster. Begin 
februari werd zij Nederlands kampioene bij de junioren en 
op 17 februari werd zij vierde bij het Nederlands 



  

            9 

kampioenschap voor senioren. Zo komt deze talentvolle 
atlete weer sterk terug. 
 
Zondag 24 februari 
De Adalbertuskerk viert vandaag in een speciale dienst 
het 95 jarige bestaan. Naast een eucharistieviering met 
pastoor Bernard Zweers en Zuster Patricia is er een door 
de Historische Werkgroep Spaarndam ingerichte 
tentoonstelling. 
 
Maandag 25 februari 
Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat een vliegtuig 
van Turkeys Airline neerstortte vlak voor de landing op 
de Polderbaan. Bij het monument in Zwanenburg is 
hiervoor vandaag een herdenkingsbijeenkomst in 
aanwezigheid van burgemeester Onno Hoes. 
 
 

Woensdag 27 februari 
Het HC-nieuws meldt vandaag dat er in Spaarndam 
ook een Repair Café komt. Vanaf zaterdag 11 mei om 
13.30 uur zal dit plaatsvinden in het Dorpshuis. Hier is het 
mogelijk om oude spullen die niet goed meer werken te 
laten repareren door vrijwilligers. 
 
Donderdag 28 februari 
De bewoners van de gemeente Haarlemmermeer hebben 
uiterlijk vandaag de aanslag voor de gemeentelijke 
belastingen ontvangen. Voor de meeste inwoners betekent 
dit een aanmerkelijk lagere aanslag door de 
afvalstoffenheffing en de rioolbelasting. De WOZ waarde 
is voor veel bewoners een verassing, die is aanmerkelijk 
hoger. 
 
Opnieuw informatie over de afsluiting van de 
Spaarndammerdijk in het Haarlems Dagblad. Volgens 
wethouder Marjolein Steffens van de gemeente 
Haarlemmermeer gaat het nog geruime tijd duren voor de 
dijk weer door gemotoriseerd verkeer mag worden 
gebruikt. Het herstel gaat veel geld kosten. 
 

Henk van Ommeren 
 
 
 

 
 
Dit was de laatste Kroniek van Henk van Ommeren. 
Henk van Ommeren verzorgde de afgelopen jaren de 
kroniek in ons Dorpsorgaan. Bij het overlijden van 
Gerrit van der Beldt heeft hij deze taak 
overgenomen. We zijn hem daar zeer dankbaar voor, 
ook omdat we weten dat de kroniek een veelgelezen 
onderdeel is van ons blad. Zo heeft Henk u 
jarenlang op de hoogte gehouden van het wel en wee 
in ons dorp. Hij struinde daarvoor alle kranten en 
andere media af en wanneer zij iets over Spaarndam 
te melden hadden, zette hij het in de kroniek. 

 
 
Henk verhuist binnenkort naar Halfweg, de binding 
met Spaarndam wordt dan wat minder, vandaar dat 
hij heeft aangegeven dat dit zijn laatste kroniek is. 
We wensen Henk een fijne tijd in Halfweg en hopen 
tegelijkertijd dat er onder u iemand is die voor het 
Dorpsorgaan de kroniek wil gaan verzorgen. Wij, en 
vele lezers zouden het heel jammer vinden als deze 
rubriek zou moeten verdwijnen. Mocht u interesse 
hebben, kunt u ons mailen (redactie@dorpsorgaan-
spaarndam.nl). 
Het allerbeste Henk en nogmaals bedankt! 
 

Redactie Dorpsorgaan Spaarndam  
 

 
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden: 
Florian Louwen   15 december 2018   drie maanden  
Rietje (Maria Agnes) Oud 29 december 2018  88 jaar 
Henk Siegrest    3 januari   78 jaar 
Marjon Duikstra-Zeegers  5 januari   70 jaar  
Mirjam Fenijn  6 januari   62 jaar 
Plona Oud-Balm   7 januari   94 jaar 
Nel van de Voorn-Vink   26 januari  77 jaar 
Jet Wempe-Hartendorp   27 januari   76 jaar 
Ab Buijs   5 februari  86 jaar 
 
Rectificatie 
In het tweede Dorpsorgaan van 2018 is per abuis een verkeerde leeftijd van Leen Nooy geplaatst. Leen is 65 jaar geworden.  
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Familieberichten 
Dankwoord Rietje Bouwens 
Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken voor de 
steun en het medeleven bij het overlijden van mijn man, 
onze (schoon)vader en opa, Han Bouwens. Ook tijdens 
zijn ziekzijn was de warme steun en belangstelling groot. 
Altijd werd naar hem gevraagd en de groeten 
meegegeven. Die zijn ook altijd overgebracht en deden 
Han goed. Hiervoor dank ik iedereen dan ook hartelijk. 
Het is ongelooflijk zoveel reacties, kaarten, lieve brieven 
en woorden we hebben ontvangen na zijn overlijden, dat 
is een grote troost, om ons verdriet een plek te geven. 
Deze woorden van dank schrijf ik ook namens onze 
zoons Han, Bob en Sjoerd. 

Rietje Bouwens 
 
Dankwoord Hannie Woudenberg 
Dank aan iedereen voor de mooie woorden, bloemen en 
kaarten bij het overlijden van Mijn Ab, Onze Ab en jullie 
Ab. Jullie medeleven en belangstelling hebben mij veel 
steun gegeven. 

Hannie Woudenberg 
 
Ab Buijs, in herinnering 
 
’s Avonds 5 februari 2019 bereikt mij het bericht dat Ab 
in de namiddag overleden is. 
Nieuws gaat als een lopend vuurtje in Spaarndam. Mijn 
gedachten schieten à la minute 50 jaar terug in de tijd. 
Het lijkt allemaal gisteren gebeurd in mijn nostalgische 
herinneringen. 
 

 
 
Na hun trouwen gaan Ab en Hannie wonen in de  
Ds. Schardamstraat. Het is dan 1966 en Spaarndam Oost 
is volop in ontwikkeling gekomen. Ab is opgegroeid in 
Spaarnwoude aan de Kerkweg, waar nu Restaurant de 
Stal is gevestigd. Vader Bert Buijs was broodventer of 
zoals we nu zeggen “kouwe bakker”. Ab was de oudste 
van zes kinderen in het gezin. Ab zou veeboer worden en 
hielp al snel de “oompjes” van moederskant met koeien 
melken en stallen uitmesten. De familie van moeder 
Plona Vink, allemaal veeboeren, was flink 
vertegenwoordigd in de polder. Het kreeg allemaal een 
andere wending en Ab werd chauffeur op vrachtauto’s, 
mortelwagens en zandauto’s. 

Er werd stevig gebouwd in Nederland. Het viel allemaal 
te combineren met de kantine van de voetbal die Ab en 
Hannie “deden” in de periode 1968 tot 1973 en later met 
de brood- en banketwinkel op het Nieuw Guinea plein in 
Haarlem Noord. Die winkel hebben Ab en zijn zakelijk 
brein Hannie gehad van 1973 tot 1978. Daarna de 
periode 1978 tot 2009, ruim 30 jaar!, in het Dorpshuis in 
Spaarndam, waarvan we Ab allemaal kennen.  
 
Ik leerde Ab kennen via de voetbal, en pas goed na de 
fusie van SHS en SFC Spaarndam in 1972.  
Eerst in de kantine en later jaren als coach van ons 
voetbalteam. We hebben enorm veel plezier gehad in die 
periode. De tactische besprekingen bij Ab en Hannie 
thuis in de Conradstraat, een zelfbouwwoning voltooid in 
1978, waren hoogtepunten. In de periode van het 
Dorpshuis kwam ik iedere morgen even een kopje koffie 
bij Ab drinken en lekker bijkletsen over de voetbal, ik 
werkte immers tot 1985 bij de buren, de Rabobank. Ab 
was Feijenoord fan. Ab in het Dorpshuis, niet meer op de 
vrachtauto, maar een perfecte gastheer. Goed in de 
kleding, mooie schoenen en goed geknipt.  
Een mooie, charmante man en een man die mensen wist 
te onderhouden en aan zich wist te binden.  
Ab en Hannie verhuizen in 2009 naar Heerhugowaard, 
waar ze een prachtig pand betrekken, maar na een aantal 
jaren gaat Spaarndam toch weer aan ze trekken en wonen 
ze vanaf 2018 weer in een mooi appartement in Spaarne-
Buiten. Voor Ab helaas van korte duur.  
 
Bedankt voor de mooie jaren Ab, rust in vrede. 
 

Pim van Essen 
 
 
In memoriam Ab Buijs 
  
Op 5 februari jl. ontvingen wij het verdrietige bericht van 
het plotselinge overlijden van Ab Buijs. Ab is vanaf de 
oprichting in 1978 maar liefst 30 jaar actief geweest in 
het Dorpscentrum Spaarndam. Een groot aantal jaren als 
beheerder en later als personeelslid en vrijwilliger. Hij 
deed dit samen met zijn partner Hannie Woudenberg. Ab 
was zeer geliefd bij de bezoekers en gebruikers van het 
Dorpscentrum. Hij was enthousiast en een verbindende 
kracht tussen de verschillende groepen en mensen. Mede 
door zijn inzet is het Dorpscentrum geworden tot de 
centrale ontmoetingsplaats van Spaarndam die het nu is. 
Gelukkig heeft Ab de viering van ons 40-jarig bestaan in 
november vorig jaar nog kunnen meemaken en heeft hij 
een plaatsje gekregen in het herdenkingsboekje. Het 
bestuur en het personeel van het Dorpscentrum zijn Ab 
zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeenschap 
heeft gedaan. Wij wensen Hannie veel kracht en sterkte 
bij het verwerken van dit persoonlijke verlies. 
  

Stichting Dorpscentrum Spaarndam 
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Hart van de zaak 
Afstand en Spaarndam. Het hoort bij elkaar: Spaarndam 
is op afstand het mooiste dorp in de omgeving en ook 
feitelijk ligt het op ruime afstand van stad of dorp, nog 
niet verkleefd met de buitenwijken van de buren. 
Onmiskenbaar geeft dit Spaarndam iets eigens. De 
Heksloot, het IJ en de Groene Buffer staan daar 
voorlopig garant voor. Veel pogingen vanuit de ‘boze 
buitenwereld’ om dichterbij te komen, of zelfs aan te 
haken, zijn mislukt. Haarlem gunde ons uiteindelijk de 
Heksloot; we hebben moeten praten als Brugman en 
menig zeldzaam vogeltje in de strijd moeten werpen, 
kruiwagens uniek veen naar het Stadhuis gereden en 
uiteindelijk gingen de bureaucraten aldaar overstag. 
Hadden we wel op gerekend, gezien de historische band. 
Tijdens het beleg van Haarlem in 1572, hebben we ze 
tegenover de Spanjolen een flink tijdje uit de wind weten 
te houden en als vergelding is toen heel Spaarndam in de 
as gelegd. Dus die Heksloot moet ons gegund zijn, zie 
het als een soort genoegdoening. 
Velsen is een ander verhaal. De Velsenaren met hun plan 
om aan de rand van ons dorp een groot recreatiepark te 
vestigen konden alleen met grof geschut vanuit het nog 
niet geheel ontmantelde Fort Noord terug naar hun 
burelen worden gejaagd. Voorlopig zijn we van ze af, 
maar ze komen zeker terug en dan zullen we weer onze 
spierballen moeten tonen, want dat is het enige waarvoor 
ze ontzag hebben. 
Dan De Groene Buffer. Tja, dat is nu aan de 
Haarlemmermeer. De Haarlemmermeer zegt zelf heel 
veel groene buffers te hebben, dus die ene erbij, tussen 
Spaarnwoude, Halfweg en het Noorzeekanaal, kunnen 
ze, zeggen ze, makkelijk handlen. Zeker, ze hebben daar 
in de meer ook bomen, struiken en nog wat kreupelhout 
en met een beetje goede wil zou je dat groene buffers 
kunnen noemen. In de normale wereld heet zoiets 
meestal ‘berm’, u weet wel, dat stukje groen dat je vaak 
naast snelwegen ziet. In de Haarlemmermeer is daar heel 
veel van, want naast al die snelwegen, doorkruisen ook 
tal van landingsbanen de trotse polder, immers nu steeds 
meer ‘the highway to the big world’, dienstbaar aan de 
grote ‘Metropool Regio Amsterdam’. Ja, ze hebben het 
ver geschopt, in deze voorheen boerenpolder.

En als bonus kregen ze er nu ook nog eens zomaar 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij, met Groene 
Buffer en al. Het ‘nieuwe’ land ligt er, zeker in dit 
jaargetij, nog wat verlaten bij. Eigenlijk lijkt het precies 
op de Haarlemmermeer anno 1960, of zoals Marsman 
ooit dichtte in Herinnering aan Holland: …in de 
geweldige ruimte verzonken, de boerderijen verspreid 
door het land…’ 
Onlangs wel eens gefietst door de Haarlemmermeer? 
Daar is weinig meer over van Marsmans vergezichten, 
het is er behoorlijk benauwd, heel veel buffers, maar wel 
van beton. 
Infrastructuur, verbindingen, snelheid, wegen door de 
lucht en over de grond, daar draait het om, wil je een 
beetje meedoen met al die andere metropolen in de Grote 
Wereld. Dat snappen ze goed en daar zetten ze op in. En 
nu de polder feitelijk vol is, kunnen ze het nog vrijwel 
lege land van Spaarnwoude en Haarlemmerliede prima 
gebruiken. Je snapt het helemaal als je er een eenvoudige 
wiskundige formule op los laat: als A gelijk is aan B en 
B aan C dan is ook A gelijk aan C; vervang nu A door de 
Haarlemmermeer, B door Schiphol en C door 
Amsterdam, ergo: de grote baas op de achtergrond 
oostelijk van de Grote Sluis is Amsterdam en zie de 
Haarlemmermeer dan maar als toeleveringsbedrijf. De 
situatie is nu dus zo dat je aan de ene kant Westpoort 
hebt, de haven, en aan de andere kant Mainport Schiphol. 
En daar tussenin…..? Een onrustig idee toch… aan 
weerszijde die twee geweldenaren, met alleen economie 
in de kop? Reken maar dat ze al plannen hebben en niet 
rusten tot Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
infrastructureel en anderszins ook geheel en al dienstbaar 
zijn aan de grote Metropool. En ach, de Groene Buffer, 
die blijft, beloofd is beloofd, maar wel in de 
Hoofddorpse variant: een fijne berm langs al die nog aan 
te leggen wegen, havens en landingsbanen. Het netto 
resultaat zal ongeveer gelijk zijn. Haarlemmerliede/ 
Spaarnwoude en Halfweg hebben hun ziel al verkocht, 
maar Spaarndam-Oost hoeft niet mee met die toekomst. 
Zij kan er straks nog voor kiezen om samen met West 
onder de hoede van Haarlem een authentiek dorp te 
blijven op ruime afstand van die megalomane Metropool 
Regio Amsterdam.  

 
Jan Zwetsloot

  
 

Hondeneigenaren: neem de hondendrol mee 
 
Gezellig even met dochter en kleindochter van bijna twee aan de wandel. 
Vanuit ons huis aan de Balthasarstraat was het al gauw slalommen tussen de 
hondendrollen. Tot overmaat van ramp viel onze kleindochter in de Wolfsenstraat in een 
niet opgeraapte hondendrol. Geheel ontdaan en besmeurd keerden we stinkend en wel 
huiswaarts. Inmiddels ben ik geheel klaar met honden bezitters die deze uitwerpselen van 

hun vaak niet aangelijnde honden niet oprapen. Het is niet alleen bij ons in de buurt het geval, maar op te veel plekken in 
dit nog mooie dorp. 
 

Daan Krom 
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Zonnebloem  
…afdeling Spaarndam 
 

21 november 2018 - Winkeldag Schagen 
Op uitnodiging van Zonnebloem Regio De Noordkop 
vertrokken wij om 9.00 uur met 3 auto’s (12 personen) 
vanuit Spaarndam naar het mooie overdekte Makado 
Winkelcentrum in Schagen. Na een rit van drie kwartier 
arriveerden wij in Schagen. Na de koffie met een speciaal 
‘Makado’ gebakje gingen wij winkelen.  
Er werden kledingstukken, schoenen en cadeautjes 
aangeschaft. Twee dames kwamen als “tweeling” uit de 
paskamer. Om 13.00 uur was het weer verzamelen voor 
een uitgebreide lunch in de grote hal van het 
winkelcentrum, welke al helemaal in sinterklaas- en  

 
 

kerstsfeer was. Rond 16.00 uur was iedereen weer thuis. 
Het was een heel geslaagde en gezellige dag.  
 

25 november 2018 - “De Parelvissers” 
Het is zover. Met z’n achten vanuit Spaarndam naar de 
Stadsschouwburg in Velsen om te gaan genieten van “De 
Parelvissers”: een romantische opera van Georges Bizet 
vol passie, jeugdig elan en moed, voor het eerst 
uitgevoerd in Parijs in 1863. Deze productie is het 
resultaat van de samenwerking tussen het Charkov City 
Opera & Ballet en een vijftal Nederlandse “creatives”. 
Wat een indrukwekkend schouwspel en prachtig 
gezongen in de Franse taal, maar met Nederlandse 
boventiteling. Wij hebben genoten van deze prachtig 
uitgevoerde opera.  
 

26 november 2018 – Hermitage Amsterdam 
Vandaag vertrokken wij met 3 auto’s vanuit Spaarndam 
naar Schalkwijk om aan te sluiten bij een “uitje” van de 
Museum Plus Bus naar de Hermitage in Amsterdam. De 
Museum Plus Bus kan tot de deur van het museum 
komen, zeer comfortabel voor onze Zonnebloem gasten. 
Na de koffie werden wij opgesplitst in drie groepen van 
15 personen om door zeer bekwame rondleidsters langs 
de mooie schilderijen uit de Gouden Eeuw en de 
prachtige beelden van o.a. Antonio Canova te  
worden geleid. Er was even een rustmoment om te 
genieten van een overheerlijke lunch. Vervolgens kon je 
op eigen gelegenheid nog eens door het museum lopen of 
wat aankopen doen in de Museumwinkel. Ron d 16.00 
arriveerden wij moe maar voldaan in Haarlem. Het was 
een fantastische dag.  
 

12 december 2018 Tuincentrum Osdorp 
Vandaag zijn we met 4 gasten naar het in kerstsfeer 
omgetoverde tuincentrum Osdorp geweest. Na de 
koffie/thee met iets lekkers gingen we inkopen doen. 

Ieder was weer op zoek naar zijn speciale kerstinkoop. Er 
was ook nog de mogelijkheid om met een gondel over het 
kerstdorp te gaan, maar dat hebben de dames niet gedaan. 
Het was een geslaagde dag! 
 
11 januari 2019 - Nieuwjaarsbijeenkomst  
We hebben veel mooie activiteiten achter de rug en zijn 
ook zeker van plan van 2019 weer een mooi Zonnebloem 
jaar te maken. We hebben 2019 ingeluid met bijna al onze 
gasten en veel vrijwilligers. De tafels waren weer prachtig 
versierd met de kleedjes, bloemstukjes en kerstboompjes  
van Ancilla. Er is trouwens ook nu weer heel veel werk 

verzet door de vrijwilligers, wij zijn daar heel blij mee. 
De muzikale omlijsting werd dit jaar verzorgd door een 
echt Spaarndams koor: Rosa fra Fünen onder de bevlogen 
leiding van Peter Duval Slothouwers. Indien mogelijk, 
zongen onze gasten uit volle borst mee. Het was een 
geweldig optreden. 
 

31 januari 2019 – Tineke Schouten 
In het kader van de Theateractie van de Riki Stichting 
gingen wij met z’n vieren naar de voorstelling van Tineke 
Schouten genaamd “Highlights” in de Stadsschouwburg 
van Velsen. Ze kwam al op met een fluoriserende 
highlight pruik, die ze na de introductie direct aanbood 
aan een liefhebber in het publiek. Deze Jean Jacques 
moest de pruik de hele voorstelling ophouden en zou 
gratis koffie krijgen in de pauze: de toon was gezet! Wat 
hebben wij genoten van de typetjes die zij al 35 jaar in 23 
theatershows heeft uitgebeeld, daarbij begeleid door een 
7-koppig live orkest. De scene als asociale vrouw uit de 
Utrechtse volksbuurt sprong er wel uit! We hebben 
genoten.  
 

1 februari 2019 - Kröller Müller Museum  
Vandaag gaan wij met de Museum Plus Bus (gesponsord 

door de BankGiro loterij) naar het Kröller Müller 
Museum, gelegen in het prachtige Nationale Park  
De Hoge Veluwe. Het Kröller Müller Museum is het 
levenswerk van Helene Kröller Müller. Tussen 1907 en 
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1922 koopt zij samen met haar man Anton Kröller bijna 
11.500 kunstwerken aan en het is hierdoor een van de 
grootste privécollecties van de 20ste eeuw. Om ca. 8.30 
uur komt de Museum Plus Bus voorrijden aan de 
Ringweg om iets na negenen met 43 verwachtingsvolle 
reizigers Spaarndam te verlaten. Onderweg wordt door 
Dick, onze chauffeur, en Barbara, onze gastvrouw, al het 
een en ander verteld over het museum en wat onderweg te 
zien is. Omdat we aan de vroege kant zijn, trakteert Dick 
ons op een rondrit door het prachtig besneeuwde park, 
waarbij ook de nieuwsgierige herten zich even laten zien. 

Na de koffie met een Veluws verleidertje worden we in 
drie groepen rondgeleid door het prachtige museum. Het 
museum wordt wel het tweede huis van Vincent van 
Gogh genoemd, dus veel werken van zijn hand. Verder 
zijn ook werken te zien van o.a. Monet, Seurat, Picasso, 
Mondriaan en vele anderen. Vervolgens wacht ons een 
heerlijke lunch verzorgd door Museumrestaurant 
Monsieur Jacques. Daarna is er nog wat tijd om zelf rond 
te kijken en al dan niet in de Museumwinkel een leuke 
herinnering aan deze mooie dag aan te schaffen. Het was 
een super dag.                                     
 

Joke van Bakel 
 

Hockey Club Spaarndam 
Rookvrij! 
In september heeft het bestuur van Hockey Club 
Spaarndam het besluit genomen om bij te willen dragen 
aan een Rookvrije Generatie. Hiervoor is er een 
werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit een 
bestuurslid en 2 ouders van jeugdleden, met als doel om 
van HC Spaarndam een rookvrije hockeyclub te maken. 
Om dit doel te realiseren is er met name in de laatste 2 
maanden van 2018 veel werk verzet. Zo is er een plan 
van aanpak gemaakt, zijn er beleidsstukken geschreven, 
zijn er berichten gemaakt voor de nieuwsbrief en de 
website en is er promotiemateriaal besteld. 
 

 
 
Op 1 januari 2019 was het dan eindelijk zover. Sinds 
deze dag is het sportterrein van HC Spaarndam geheel 
rookvrij. Roken in het clubhuis was al niet toegestaan, 
maar roken is nu dus ook niet meer toegestaan langs de 
lijn, op het terras en bij de ingangen van het sportterrein. 
Uiteraard blijft iedereen welkom bij HC Spaarndam, ook 
rokers. Wel wordt er aan rokers gevraagd de rookvrije 
zone te respecteren en binnen de rookvrije zone niet te 
roken.

 
 
 
Tijdens het jaarlijks terugkerende HC Spaarndam 
Oliebollentoernooi, waarbij er altijd alleen maar 
winnaars zijn, werd op 6 januari het rookvrije beleid 
officieel ingeluid. Voor aanvang van het toernooi werden 
eerst nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Het terrein 
werd bijvoorbeeld voorzien van borden die aangeven dat 
het sportterrein rookvrij is. Ook werden er nog rookvrij 
posters opgehangen. Bij aanvang van het 
Oliebollentoernooi werd in een toespraak aan alle 
aanwezigen een korte toelichting gegeven over het 
rookvrij beleid. 
 
HC Spaarndam is een sportieve, leuke en belangrijke 
omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Als 
kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en 
misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien 
roken naar wie zij opkijken, zoals andere sporters, 
trainers of ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is 
gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de 
gezondheid. Roken en sport passen dus niet bij elkaar. 
HC Spaarndam geeft kinderen graag het goede 
voorbeeld. Daarom is HC Spaarndam vanaf 1 januari 
2019 een rookvrije hockeyclub! 
 
Zie voor meer informatie over het rookvrije beleid van 
HC Spaarndam: www.hcspaarndam.nl 
Voor meer informatie over rookvrije sport in het 
algemeen: www.rookvrijegeneratie.nl/sport 

 
 

Henk Koelman 

Nieuw aftrapveldje Hockeyclub Spaarndam 
 
Zondag 31 maart staat de Hockeyclub Spaarndam 
in het teken van het nieuwe aftrapveldje. Iedereen 
kan even langskomen, genieten van leuke 
hockeywedstrijden voor jong en oud, lootjes kopen 
voor de loterij waarmee je leuke prijzen kunt 
winnen en er is een ruime keuze aan lekkernijen. 
Denk aan poffertjes, Charcuterie, hamburger,  
 
 

wijnproeverij. Alle opbrengst komt ten goede 
aan het oefenveldje.  
Rond 15.00 uur zal er echt een Geit 
losgelaten worden op ons toekomstig 
oefenveldje. En wie weet schijt de geit wel 
op jouw eigen kavel! 
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Dutch Atlantic Four  
 
Beste Spaarndammers, 
  
Als eerste mijn dank voor de vele aanmoedigingen en 
steun die wij als Dutch Atlantic Four hebben mogen 
ervaren tijdens onze oversteek over de Atlantische 
Oceaan. En speciale dank aan de buren en bewoners Clara 
van Spaarnwoudestraat voor de mooie thuiskomst.  
Vlaggen in de straat, versierd huis en koek en zopie het 
was erg fijn om zo verwelkomt te worden. 
  
In het vorige Dorpsorgaan gaf ik al aan hoe we tot deze 
uitdaging gekomen zijn. Een beetje bluffen na een 
monstertocht van 145 km non-stop roeien op de Wolga. 
En dan sta je vier jaar later aan de start van de zwaarste 
roeiwedstrijd van de wereld. 
5.000 km non-stop, un-supported over de Atlantische 
Oceaan. 
 

 
 
Het doel dat we ons gesteld hadden was om als vrienden 
naar de overkant te gaan. Dus niet te fanatiek, gewoon 
lekker roeien, genieten van dit onvergetelijke avontuur. 
We wilden niet als laatste aankomen maar gingen vooraf 
niet voor de winst. Als we dan ook de andere teams 
bekeken in La Gomera (één van de Canarische Eilanden 
waar de race van start ging) dan waren dat ook echte 
sporters. Mannen die een wereldrecord op de concept 
(roeimachine in de sport school) geroeid hadden. 
Mannen die een deadlift van 200 kg pakten, waar wij het 
al mooi vonden dat we 70 kg deden. 
 
We hielden ons dan ook vast aan het feit dat wij roeiers 
zijn en gewend zijn aan een beetje ruw water. 
Dat gezegd hebbende moesten we wel bekennen dat we 
nog nooit golven van hoger dan 1,5 m gehad hadden en 
we zeer zeker grotere golven gingen mee maken. 
 
En dit was zeker 5 weken in plaats van de gewoonlijke 
wedstrijden van 1,5 – 2 uur die we bij de 
Sloeproeivereniging Haarlem roeien. 
  
Het verbaasde ons dat we na de eerste dag op de eerste 
plaats lagen. Dat hadden we niet verwacht en dan is er dus 
een kans dat we de zwaarste roeiwedstrijd van de wereld 
konden winnen. 
Tja en dan kijk je elkaar aan en dan gaan we ervoor. 
Dat betekende roeien, roeien en nog eens roeien. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Shiftwissels moesten zo snel mogelijk gedaan worden en 
de boot niet stil laten liggen, blijven roeien dus. 
 
Gelukkig vinden we alle vier roeien leuk dus dat was een 
groot pluspunt.  
Ander pluspunt was het teamgevoel: 
We hebben mentale training van Jeantilette en Insights in 
gehad. Hierin leerden we elkaar accepteren, irritaties uit te 
spreken en het ego te onderkennen. Probeer de ander niet 
te veranderen maar te begrijpen. Hierdoor hebben we echt 
als een team de overkant bereikt. 
  
Voorbereiding 
Alle mogelijke scenario’s hebben we besproken en 
afspraken gemaakt. Daarbij hadden we ook verschillende 
innovaties aan boord. Van kapjes op de loosgaten zodat 
water niet aan boord kon lopen, tot een netje om het 
onderwaterschip aangroei vrij te maken. 
Het meest opvallende waren echter onze zitjes. 
Daar waar andere teams op yogamatjes zaten en daar 
stukken uit sneden als ze blaren kregen zaten wij op 
opmaat gemaakte zittingen. Je kreeg hier geen blaren van 
en gaf veel stabiliteit. 
 
“Choose your attitude” 
Je kan klagen of het positief bekijken. 
En dat laatste helpt ontzettend, niet zeuren aanpakken en 
doorgaan.  
Wat ons misschien het meeste is opgevallen is het 
herstellende vermogen van het lichaam. 
We roeiden hard en na twee uur was je leeg, je had 
honger en moest je slapen  
Maar na twee uur rust had je gegeten, was uitgerust en 
kon je er weer tegen aan. Wel kregen we last van 
blessures: een verzwikte pols, een pijnlijke overbelaste 
spier, een ontsteking in je pees. You name it … We got it. 
Normaal gesproken zou je dan zeggen; “ ik blijf op de 
kant, ik kan niet roeien”. Dat was nu geen optie en ging je 
toch gewoon zitten.  
 

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.kenamju.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fatlanticfour.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kenamju.nl%2F2018%2F08%2F17%2Fdutch-atlantic-four%2F&docid=uGeHWge_0ELpwM&tbnid=lci5M8blWDazKM%3A&vet=10ahUKEwiXmcDM1e_gAhVnwIsKHU7ZACkQMwhRKBIwEg..i&w=1600&h=900&bih=606&biw=1280&q=dutch%20atlantic%20four%20facebook&ved=0ahUKEwiXmcDM1e_gAhVnwIsKHU7ZACkQMwhRKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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Het bleek dat door te bewegen de blessures snel 
verdwenen, misschien duurde het een paar shifts maar je 
was redelijk snel weer blessure vrij. 
Echt, je lichaam kan meer dan je denkt! 
  
Op de oceaan hebben we mooie momenten mee gemaakt. 
Het meest indrukwekkende zijn wel de grote golven. 
Er waren erbij van 8 meter, echt super mooi. 
Dan roeien met veel wind gaf een kik. 
Echter we hebben ook windstiltes mee gemaakt en dan 
kwam het echt op roeien aan. 
 

 
 
Heel langzaam konden we onze voorsprong uitbouwen tot 
maximaal 80 zeemijl (130 km).  
Dan denk je dat is wel heel veel maar als je dan nog 1.800 
km moet roeien is dat maar een klein stukje. 
Als je dan onderweg problemen krijgt dan is die 
voorsprong zo weg. 
Dus we hebben tot de finish hard doorgeroeid en zo 
uiteindelijk de Talisker Whisky Atlantic Challenge 2018 
gewonnen. 

 
De aankomst is een belevenis op zich. 
Veel bootjes komen je tegemoet varen, als je over de 
finish komt steek je fakkels af en klinkt er een 
oorverdovend geloei van scheepshoorns van de 
superjachten die in de haven van Antigua liggen.  
Daarna vaar je door de haven waar ze “We are the 
champions“ spelen bij restaurants waar je langs komt. 
Aan de kade staan familie, vrienden en geïnteresseerden 
(meer dan tweehonderd man) je op te wachten. 
Hartverwarmend om dat mee te maken en ook te zien dat 
in Nederland zo ontzettend is meegeleefd. 
Dat merkten we ook bij terugkomst in Nederland, met 
interviews in de krant en televisie. 
 

  
 
Tijdens onze tocht hebben we geld ingezameld voor Kika 
en zijn daar boven het streefbedrag van € 10.000 
uitgekomen. 
Ook iedereen die ervoor gezorgd heeft dat te realiseren 
willen we alsnog hartelijk bedanken. 
 

Marcel Ates

 
 
Wandel je fit met Dock in Haarlem Noord 

 
 
Regelmatig een stuk wandelen blijkt heel gezond te zijn. 
Het geeft weinig kans op blessures en is samen nog 
gezellig ook. Een wandelgroep biedt een stimulans om 
erop uit te gaan, je omgeving beter te leren kennen en de 
seizoenen te ervaren.  
Welzijnsorganisatie DOCK heeft elke donderdagmorgen 
om half elf een leuke wandelgroep die er pakweg een uur 
erop uitgaat vanaf Wijkcentrum de Horizon, Ambonstraat 
2, de Indische buurt. Elke week lopen we een andere 
route. Dichtbij of met 2-3 auto’s wat verder weg in de 
groene omgeving. Na afloop nog een kop koffie of thee 
samen en dan gaat ieder verfrist verder de dag in.  
Meer informatie bij Marcel Smeenk: 
email msmeenk@dock.nl, telefoon 06 38828285

 
 
Het overzicht van wandelgroepen in Haarlem-Noord, 
voor zover bekend: 
• een wekelijkse wandelgroep vanuit Wijkcentrum de 

Fjord op maandagochtend om 11 uur 
• een wekelijks wandelgroep op maandagmiddag om 

14 uur vanaf de passage Marsmanplein 
• een wekelijkse wandelgroep vanuit HKC ’t Hoen 1 

bij de Kleverlaan 
• een maandelijkse wandelgroep op woensdagavond 

19.00 uur vanuit SIG, Buurtwinkel Marsmanplein. 
Mogelijkheden genoeg! Lekker een uur wandelen in je 
eigen tempo en gratis. Wandelen is ook een goed medicijn 
voor mensen met obesitas en diabetes. Belangstelling? 
Mail Marcel!  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladbible.com%2Fnews%2Fsport-why-people-are-embracing-extreme-sports-as-a-new-fitness-trend-20190122%3Ffbclid%3DIwAR0WbEl1TSS7IZcmUfVdJ6q0IpDkqL-C4UeqKYaUYkn79VP9x3UUmaOY_fI&h=AT006nIoyFjjpEO8M6vQnBDyLjwxYihIx72qHq7fhC5M8YlbXu22RmKf58ZXje_j2f3__VW2Dpz9rSB_e7-1gM7CHoOnkVyB51w7VLoWEwZJL7uGTI1eEaJX8rV1X3QKCop1L9Jny8TVEwpwqVSmak8gSWrn2XKfJI5Ju6mNUypV7HNuELNlVHFRfqRJErVRLmexp0QyQIoHAK9T8RTEA7iNF-FYE9DTUgbYFUvzO9tei8FeYZGWIrbFXAYRLeVAW9_HdOww7dvuJfoVsefBxNMcfVCJ7WTraMPQkq0kbLujqL87xrh2Vle6RzSLeEEvPW46PcQMYBMJypFiQk0H3siH1iiD8v7U-8q0RVcBnYqXnQPup5ZMNSRKsk1eYLmYuukJHEQNCGNcRwHAanwdo-GujoaDWfv2IfewA6A0yvNdljJQ_uvtZmlLV0HN6Q6H-PjXoBBf3sIpML5rBq3zk3Q1oKVe-45fbzpYAWuXijLuQlkOKPbmeRIfVO7Hu5N3uagPpLP7lIZSfX3jpt9w6-JVPR2aT0G_tF3ovqcdDJKGW9S88gjZKucQ-csyHSHFf3n8Wl1X_vaIf7_AvvgOQ7fKZn29fanBjypxW2vUEc9sKBR3qlAXmWiO5nDMXMEzUIR3Ev0UoVx1NbHyVELwYiR8UiD908jsxe4K-PhvHKVzsDNGSjfz4Ow-pEIVzLq4fth_sVNX89wI4VkWrGnYiSvn-jBIsi7U9KTgh6TOKntaxhwq6Qjm3lILwyWFZgAlEb6Pvk6fFHbn4Thv3iLZRTbPzDUywG7Yd74v0zhBZtiDeF6d3gRau9giINP35BdMgnEiAhQoBVE
mailto:msmeenk@dock.nl
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Koningsdag  
Over twee jaar bestaat onze commissie 100 jaar. Wat is 
het toch bijzonder dat er al zoveel jaren activiteiten in 
Spaarndam worden georganiseerd. Wat een bedrijvigheid 

en saamhorigheid kent 
ons dorp!  
Op 27 april dus de 98e 
Koningsdag in 
Spaarndam. Al is het in 
de geschiedenis 
natuurlijk niet altijd 
Koningsdag geweest en 
moeten we aan de datum 
van 27 april nog steeds 
een beetje wennen.  
 

In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag 
gevierd, op de laatste dag van de schoolvakantie, 
waardoor dit vooral een feestdag voor kinderen was. Op 
31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt 
volksfeest. In 1948 werd Juliana onze Koningin, die 
Koninginnedag op haar eigen verjaardag: 30 april, vierde. 
De Koningin en haar familie namen op het bordes van 
Paleis Soestdijk een defilé af. Veel Nederlanders liepen in 
een kilometerslange rij langs het bordes en gaven de 
Koninklijke Familie bloemen en geschenken. Onder 
Koningin Juliana werd Koninginnedag een officiële vrije 
dag en de viering groeide uit tot een nationale feestdag, 
die in het teken staat van saamhorigheid. Koningin 
Beatrix bleef Koninginnedag op 30 april vieren, maar 
koos ervoor naar de mensen toe te komen door jaarlijks 
op Koninginnedag twee gemeentes te bezoeken. 

 
 
Op 30 april 2013 volgde Koning Willem-Alexander zijn 
moeder op als Koning der Nederlanden. In dat jaar 
vierden we ‘Kroningsdag’.  
 
Vanaf 2014 vieren we ieder jaar op 27 april Koningsdag 
en dat gaan we nu, in 2019, uiteraard weer doen. 
 
Ons programma wijkt niet af van andere jaren. We 
beginnen weer met een gekostumeerde optocht, waarna de 
aubade op de Kolk plaatsvindt. Aansluitend hebben we 
een spelencircuit voor alle kinderen met op veler verzoek, 
terug van weggeweest, het ponyrijden.  
Uiteraard kunnen we deze dag niet zonder uw hulp 
organiseren. Wij zijn dan ook hard op zoek naar 
vrijwilligers, die ons kunnen helpen bij de op- en afbouw 
en de spelletjes. Ook zoeken we verkeersregelaars voor de 
optocht. Aanmelden kan bij één van de commissieleden 
of op www.koningsdag-spaarndam.nl. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om ons op de dag zelf te 
helpen, maar wilt u ons wel ondersteunen? Doe dan een 
donatie op NL17 INGB 0006 0362 18 t.n.v. Commissie 
Koningsdag Spaarndam. 
 
Wij hopen u te zien op de Kolk op 27 april. Tot dan! 
 
Namens de Commissie Koningsdag Spaarndam, 
 

Laura Kroon

 
  
Dodenherdenking 

 
Op 4 mei bent u welkom op het Kerkplein om met elkaar twee minuten stil te zijn.  
Tijdens deze Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.  
 
In Spaarndam zal de herdenkingsoverweging uitgesproken worden door Mevrouw Bouwens. 
Er is vocale medewerking van de Cantorij van de Oude Kerk en er zijn muzikale 
intermezzo’s van het Haarlems Koperkwartet. Kinderen van de St. Adalbertusschool en de 
Spaarneschool zullen hun gedichten voorlezen. Tijdens deze herdenking zullen Spaarndamse 
schoolkinderen het bevrijdingsvuur in estafettevorm vanuit Haarlem naar de Spaarndam 
brengen, om na de twee minuten stilte de vlam bij het gedenkteken te kunnen ontsteken.  

 
In de folder van Koningsdag, die half april verspreid wordt, staat op de achterkant het programma van de dodenherdenking 
in Spaarndam beschreven.  
 

Commissie Koningsdag Spaarndam
.  
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Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam             nr. 9    3e jaargang 2019  
 
In deze nieuwsbrief een stuk over de Kolksluis. 
Velen van u kennen de geschiedenis van de sluis, 
maar in Spaarndam zijn ook veel nieuwe bewoners 
gekomen die daar misschien niet zo mee bekend 
zijn. Via deze nieuwsbrief nemen wij u mee terug 
in de tijd. 
 
KOLKSLUIS  
De Kolksluis is het oudste stukje van Spaarndam. 
In 1250 kwam er een dam in het Spaarne en niet 
veel later (in 1253) kwam er een schutsluis in deze 
dam. Dat was de Kolksluis. 
 

 
 

Graaf Willem II liet in 1255 vastleggen dat er nooit 
meer een schutsluis in de dam zou worden gelegd 
en dat er geen werkzaamheden zouden 
plaatsvinden bij deze dam en bij drie andere 
waterstaatswerken, zonder overleg met de 
heemraden die er op dat moment waren of die er 
in de toekomst zouden zijn.  
In 1286 zijn de privileges van de heemraden en de 
baljuw door graaf Floris V vastgelegd in een 
document. Rijnland was een baljuwschap, een van 
de districten waarin het graafschap Holland was 
verdeeld. De baljuw trad in zo’n district op als 
vertegenwoordiger van de graaf. De heemraden 
van Spaarndam werden vanaf 1324 heemraden 
van Rijnland genoemd en later, rond 1400, werd 
de baljuw dijkgraaf genoemd, omdat de 
waterbeheersing zijn voornaamste taak was 
geworden. Het gebied van het baljuwschap was 
kleiner dan dat van het hoogheemraadschap. 

Spaarndam is kortom, de geboorteplaats van 
Rijnland. Uit de heemraden van de Spaarndam 
groeide het hoogheemraadschap van Rijnland.  
 

 
 
Het dorp werd door de eeuwen heen bedreigd door 
het woeste water van het IJ en de Zuiderzee. Pas 
na het afsluiten van het IJ (in 1872) en de aanleg 
van het Noordzeekanaal (in 1876) en de zijkanalen 
B en C en was dat gevaar geweken.  
 

 
 
Door de ligging aan het water was de visserij voor 
veel dorpelingen het hoofdmiddel van bestaan.  
De Kolksluis is de oudste nog werkende sluis van 
Europa en was aanvankelijk in hout uitgevoerd. In 
verschillende eeuwen is hij gerestaureerd en in de 
19e eeuw versmald.  
Na de droogmaking (1852) van de 
Haarlemmermeer was het voor de scheepvaart 
aantrekkelijker via de Overtoom en de ringvaart 
van de Haarlemmermeer te varen. Dat was een 
kortere route. 
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   Nieuwsbrief Historische Werkgroep Spaarndam             nr. 9    3e jaargang 2019 

 

 
De Kolk, geschilderd door Cornelis Kaay (1905-
1979), Westfries Museum 
 
Dat betekende dat er geleidelijk minder 
schepen door de sluis gingen. De Kolksluis 
zorgde voor veel bedrijvigheid rond de Kolk 
en schippers gingen er vaak even een 
boodschap doen. Met masten- en 
blokkenmakers, een zeilenmaker en een café, 
was de Kolk het centrum van Spaarndam. 
In 1927 werd de schutsluis drooggelegd en 
gesloten. Het aanbod van schepen was sterk 
verminderd, de auto kwam op en dat 
betekende ook vervoer over de weg. In de 
Grote Sluis konden bovendien grotere 
schepen worden geschut en dat was voor de 
scheepvaart van en naar Haarlem van groot 
belang.  
 
Betekenis van de Kolksluis: 
Spaarndam maakte deel uit van de 
handelsroute van Duitsland naar Vlaanderen 
of te wel van de Hanzevaart naar de Vlaamse 
steden.  
Wie van noord naar zuid of van zuid naar 
noord door Holland voer moest door de 
Kolksluis van Spaarndam. Daar werd tot 
1807 tol geheven, daarna niet meer.  
De schutsluis was een kolksluis, met deuren 
aan twee kanten, zodat de schepen 
groepsgewijs van het Spaarne naar het IJ 
konden en omgekeerd. 
In 2009 is de Kolksluis weer heropend, op 
initiatief van de Stichting Vrienden van de  
 

 
Kolksluis. Met behulp van vrijwilligers wordt 
de sluis in de zomermaanden bediend. 
Sail Amsterdam en ook de jaarlijkse 
strontrace van Workum naar Warmond 
passeren nu steeds Spaarndam door de 
Kolksluis. 

 
 
Wist u dat 
De HWS een beeldbank heeft? Zie 
historischewerkgroepspaarndam.nl  
Wij ook op facebook zitten onder de naam 
mijn Spaarndam.  
Wij ook dit jaar weer deelnemen aan de 
Kunstmarkt en de Open Monumentendagen? 
Daarover meer in de volgende nieuwsbrief. 
Wij rondleidingen verzorgen in het 
Rijnlandshuis en door ons mooie dorp? 
Ook is het mogelijk een korte rondvaart te 
maken door de grachten van Haarlem. Voor 
info stuur een e-mail. 
Mocht u foto’s 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. 
Ook wij houden ons aan de privacywet.  
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden 
in de Kettingloods van het Rijnlandshuis van 
9.30 tot 11.30 uur. Kom gerust eens langs. 
 
Veel leesplezier,  

Redactie HWS 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zeilvaartcollegeworkum.nl/wp-content/uploads/bb-plugin/cache/Highres-Jur20okt2015_StrontraceHmeer-3596-e1456178700872-604x270-landscape.jpg&imgrefurl=http://www.zeilvaartcollegeworkum.nl/&docid=T09_Ko1R14NrtM&tbnid=RUWmNJeBwQS09M:&vet=10ahUKEwjsrpfH_P7fAhVPKVAKHeJ2CdIQMwhwKCQwJA..i&w=386&h=270&bih=751&biw=1600&q=fotos%20strontrace&ved=0ahUKEwjsrpfH_P7fAhVPKVAKHeJ2CdIQMwhwKCQwJA&iact=mrc&uact=8
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Dijk van een Dorp! 
 
Dijk van een Dorp organiseert 2x per jaar een periode 
van 4-6 weken waarin verschillende activiteiten die in 

Spaarndam plaatsvinden voor het 
voetlicht worden gebracht. Met als doel 
dat meer bewoners ervan weten en er 
(gratis) aan mee kunnen doen. 
 
Dijk van een Dorp heeft ook tot gevolg 
dat nieuwe initiatieven worden 

ontwikkeld, telkens met het idee dat er behoefte aan is bij 
bewoners. Zo zijn we gestart met een groepje 

vrijwilligers dat eenzame 
ouderen onder de hoede 
neemt, er is een rollator 
wandeling gestart en start 
binnenkort het Repair café 
in het Dorpshuis. 
 
De periode wordt telkens 
ingeluid met een zaterdag 
waarin er bekendheid 
wordt gegeven aan het 
programma en bewoners 
zich kunnen inschrijven. 

 
Dijk van een Dorp raakt langzamerhand wat beter 
georganiseerd, zodat we al wat eerder starten met de 
voorbereidingen. Dit houdt ook verband met subsidie die 
we van de gemeente Haarlemmermeer mochten 
ontvangen. Het geeft ons ook een extra stimulans om 
door te gaan. 
 
De volgende periode start op zaterdag 13 april.  
We willen die zaterdag invullen met activiteiten die 
verband houden met een van de 4 thema’s van Dijk van 
een Dorp nl. Kunst en Cultuur. 
 
Onze vraag is of jullie organisatie mee wil doen met Dijk 
van een Dorp op zaterdag 13 april 2019? Op deze dag 
kun je je organisatie met haar activiteiten bekendheid 
geven. Wij horen het graag!  
 
Groetjes namens Dijk van een Dorp 
Pascale Hendriks (voorzitter) en  
Sacha Goossens (secretaris 06-33371238)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  



  

            23 

 

Ondernemersvereniging Spaarndam  
 
De Ondernemersvereniging Spaarndam is een vereniging van ondernemers. Bent u een ondernemer in 
Spaarndam en omgeving? Meld u aan, samen staan we immers sterk! 
Kijkt u op www.ondernemersspaarndam.nl voor informatie of mail naar info@ondernemersspaarndam.nl.  
Onze vereniging heeft meer dan 100 leden waarvoor de vereniging zich inzet, contacten onderhoud en 
evenementen organiseert. 
 
 
Dit keer is het de beurt aan onze Marieke en Sjaak 
Dijkman, beiden hebben de zaak van hun vader Theo 
Dijkman overgenomen. Al vele jaren rijdt Theo met 
zijn gele verkoopwagen door of langs het dorp om kaas 
te verkopen op lokale markten en heeft een kaas-
specialiteitenwinkel in Santpoort. De markten zijn nu 
overgedragen aan zoon Sjaak, de winkel aan dochter 
Marieke. 
 
Even voorstellen 
Wij zijn Marieke (19 jaar) en Sjaak (23 jaar) Dijkman, 
kinderen van Theo Dijkman de Spaarnwouder 
Kaasboer. Beiden zijn wij opgegroeid met verkoop van 
kaas aan huis, het helpen in ons kaaspakhuis en bij de 
verkoop op de markten. 
 
Onze specialiteit is dat wij een eigen pakhuis hebben 
waar we de Hollandse kaas laten rijpen. 
Dat is onze specialiteit, de kaas die u van ons koopt 
proeft anders dan andere kaas omdat wij met veel zorg 
onze kaas laten rijpen. Dit geeft een speciale smaak 
waardoor wij ons kunnen onderscheiden. Mijn opa is 
begonnen met de onderneming in 1967 en wij hebben 
samen de eer om de onderneming voort te zetten.     
 
 

 
 

Als derde generatie Dijkman kaas kunnen wij u met 
trots vertellen dat wij sinds 1 februari 2019 de 
onderneming hebben overgenomen. 
 
De winkel in Santpoort aan de Hoofdstraat is vanaf 
1 februari dit jaar volledig van Marieke, als trotse 
eigenaresse staat zij elke dag in de winkel om de  
klanten te adviseren en te voorzien van de lekkerste 
Hollandse kaas uit de omgeving.  
 
Is Santpoort u te ver? Sinds kort voorzien wij het 
ontmoetingscentrum “Bij de BUUF” bij de Albert 
Heijn Spaarndam van onze kazen. Ook daar kunt u 
terecht voor DIJKMAN kaas. 
 
Sjaak zet de markt voort van Dijkman Kaas, 
wekelijks bezoekt hij met de verkoopwagen 5 
markten waar onze kaas wordt verkocht. Bezoekt u 
eens het Beatrixplein, hier staat de verkoopwagen 
altijd op woensdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
Na deze korte introductie over onze kaas zien wij u 
graag in de winkel, de markt of “Bij de BUUF“. 
Proef en ervaar!!  
 

Dijkmankaas, Hoofdstraat 203A, Santpoort-Noord

  

 
.
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Repaircafé Spaarndam  
zoekt reparateurs  
 
In samenwerking met de Stichting Repair Cafés 
Haarlemmermeer, Dijk van een Dorp en Het 
Dorpscentrum willen we ook in Spaarndam een Repair 
Café openen. Het gaat om duurzaamheid (weggooien? 
Mooi niet!) en elkaar ontmoeten en helpen. 
 
In het Repair Café kan je terecht met kapotte 
koffieapparaten, stofzuigers, en andere elektrische 
apparatuur, klokken, lampen, klein meubilair, 
halskettingen, kleding en rollators.  
 

 
 
 
 
Een vrijwillige reparateur kijkt er graag naar en probeert 
het samen met de klant weer aan de praat te krijgen. 
Twee van de drie keer lukt dat ook. De kosten zijn laag: 
Repair Cafés vragen een vrijwillige bijdrage, met vijf  
euro als suggestie. Maar geef gerust wat je missen kunt, 
minder of meer is ook goed. Nieuwsgierig? Natuurlijk is 
even binnenlopen om te komen kijken ook prima! 
 
Wij willen beginnen op 11 mei en 8 juni op de tweede 
zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.00 uur. Dan 
even zomerpauze en weer door op de 2e zaterdag vanaf 
september. 
Wij zoeken vrijwilligers die iets van bovengenoemde 
zaken kunnen repareren of willen meedoen als gastheer 
of gastvrouw. Als ouderwetse ‘klusjesmannen/vrouwen’ 
zijn zij de kurk waarop de Repair Cafés drijven. 
In de reeds draaiende Repair Cafés is een groot aantal 
reparateurs zo enthousiast dat ze op meer locaties 
werken. Een bewijs hoe leuk het is, samen bezig te zijn 
met repareren. 
 
Aanmelden kan bij Frank Krom 0621 83 69 23 of 
Leendert Borstlap 0653 99 73 88 
Meer info op repaircafehaarlemmermeer.nl  
of op Facebook 

 
 
 
Senioren kerstdiner 
De activiteitencommissie van Spaarndam organiseerde 17 december wederom een Seniorendiner in Restaurant De Toerist. 
Zoals gewoonlijk waren er weer een flink aantal deelnemers, 70 in totaal. De Toerist was feestelijk in kerstsfeer versierd. 
De aanwezigen werden uiteraard welkom geheten door Gré Spigt. Bij aanvang werd even stilgestaan bij het overlijden van 
een aantal senioren, te weten: Joop Duindam, Siem van der Aar, Han Bouwens sr. en mevr. Co van Breukelen. 
Een welkomstgroet van locoburgemeester de heer van Haaften en de heer Nic Nijman van de WMO.  
Vervolgens werd een grandioos diner geserveerd, met een heerlijke entree van salade met zalm en paling,  

 
 
Als hoofdgerecht volgde een mix van kip, varkenshaas, biefstuk, haricots verts 
en gegratineerde aardappelpuree. Het toetje bestond uit een verrukkelijke 
stroopwafelmousse. 
De medewerkers van Rabobank hadden voor de jongste en oudste gast (95 
jaar) nog een leuke verrassing. 
Tot slot werd nog koffie en thee geserveerd. Uiteraard zette Gré Spigt Frans 
van der Peijl nog even in het zonnetje voor het heerlijke eten en de drankjes, 
en de vrijwilligers voor de hulp op deze middag. De Rabobank had nog een 
aardig presentje voor deze vrijwilligers. Gré bedankte eveneens Riet 
Hagemeijer voor de leuke attentie voor alle deelnemers. 

Gerard Dupon 
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Kunstcentrum De Kolk  
Het Kunstcentrum de Kolk exposeert gedurende de maand maart schilderijen van de 
verschillende generaties Spierenburg. Werk van Léon, geboren en getogen in Spaarndam, nu 
woonachtig in Haarlem, van zijn zonen Tobias en Oscar, wonend in respectievelijk Frankrijk en 
België, maar ook werk van Leen Spierenburg, de vader van Léon, kunt u gedurende alle weekenden 
in maart (zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur) bewonderen in het Kunstcentrum.  
We hopen op veel belangstelling voor het prachtige werk van de Spierenburgers, die er zeker toe 
hebben bijgedragen dat Spaarndam wijd en zijd bekend staat als een kunstenaarsdorp.  
Hieronder een nadere kennismaking met Leon. 
 
Léon Spierenburg werd geboren op 10 mei 1952 in een 
klein huis aan de Spaarndamse Westkolk. Net als zijn 
vader Leen, zijn twee zonen Tobias en Oscar en zijn 
twee kleinzonen Elias en Mathis, werd vanaf de eerste 
zucht het leven bepaald door pen en papier. Een kwestie 
van genen. ”De hele dag tekenen. Ik weet niet beter. Als 
ik met mijn vader op zondag naar een voetbalwedstrijd 
van RCH was geweest, tekende ik op maandag die 
wedstrijd na. Op zijn atelier. Op een blocnote met van 
die vaalgele velletjes.” 
 

 
 
Zo vanzelfsprekend als het tekenen begon; zo vanzelf-
sprekend werd later het schilderen. Een interessante 
boom opzetten over zijn werk? Daar moet je bij Léon 
niet mee aankomen. ”Het enige dat ik er over kan zeggen 
is dat ik nooit uit ben op effectbejag. Ik schilder alle 
glimmertjes weg. Verder ben ik niet in staat om zwaar te 
gaan zitten ouwehoeren over een doek. Ik heb geen 
enkele behoefte om de grote kunstenaar uit te hangen. 
Daar ben ik teveel Spaarndammer voor. En hoe ouder ik 
word, hoe meer Spaarndammer ik mij voel. Terwijl ik er 
al jaren niet meer woon.” Net als een schilder die de 
glimmertjes weglaat, is een Spaarndammer wars van 
franje. Gewoon recht voor z’n raap. ”Pas kwam ik in 
Haarlem een oude Nooij tegen. Ik weet niet precies 
welke het was. Hij zei ‘ik ken jou’. Ik zei ‘ik ken u ook’. 
”Hij zei dat hij zich herinnerde dat mijn vader mij filmde 
toen ik door het Steegie naar de Kolk fietste. Ik zal een 
jaar of vier zijn geweest. Hij zei dat mijn vader een 
knappe man was. En dat ik geen malle moer op hem 
leek. 

Een verademing dat soort mensen. Die veranderen nooit. 
Een fatsoensrakker wordt alleen maar vervelender 
naarmate hij ouder wordt. Maar zo’n Nooij blijft altijd 
hetzelfde. Ook als-ie tachtig is.’’ 
 
Het ouder worden is voor een kunstschilder bepaald geen 
straf. ”Omdat je alleen maar beter wordt. Dat geldt 
natuurlijk voor veel beroepen. Je wordt steeds meer wat 
je bent. Ik heb nog nooit nagedacht over het doen van 
een zetje op een doek. Ik zie alleen dat mijn zetjes in de 
loop der jaren beter zijn geworden. Ik vind mijzelf een 
goede schilder. Dat ik bescheiden ben als het over mijn 
werk gaat, wil niet zeggen dat ik debiel ben. Natuurlijk 
zie ik of iets goed is of niet.” 
 

 
 
Léons favoriete techniek is het schilderen met olieverf. 
Daarnaast aquarelleert hij graag. ”Ik hou van olieverf 
omdat je er lekker mee kan rotzooien. Wat betreft mijn 
aquarellen; vaak worden die geprezen vanwege hun 
gelaagdheid. Laat ik een geheim verklappen. Die 
gelaagdheid bij mij ontstaat in de regel doordat ik per 
ongeluk een kop koffie over een aquarel heen gooi en het 
vervolgens opdep met keukenpapier. Ik ben nogal een 
sloddervos. Ik zit ook altijd onder de olieverf.”  
 
Net als zijn vader heeft Léon nooit enige moeite gedaan 
om zijn nageslacht aan het tekenen te krijgen. ”Ik zorgde 
voor papier. De rest ging vanzelf.” Precies hetzelfde 
gebeurt nu met de twee zonen van Tobias. Ze zijn allebei 
bezeten van tekenen. En ik kan nu al zien dat ze een 
hekel gaan krijgen aan openingen van hun 
tentoonstellingen.  
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Rob Spierenburg

 

Oproep Kunstmarkt 
 
Dit jaar de VIJFTIGSTE editie van de KUNSTMARKTEN, dat zal toch niet de laatste zijn?

 
 
 
De kunstmarkten in Spaarndam vieren dit jaar hun 
vijftigste editie. De laatste twee zaterdagen van juli en de 
eerste drie van augustus is de Westkolk weer de 
thuisbasis van zo’n vijf en veertig kunstenaars. Dat is 
mogelijk dankzij de inzet van vijf mensen, die er tijd in 
steken. Spaarndammers, oud-Spaarndammers en 
Haarlemmers. Het is geen ingewikkeld werk, maar het 
moet wel gebeuren.

 
Het is tijd voor wisseling van de wacht voor twee van de 
vrijwilligers. Paul Marselje en Marga Kranendonk 
nemen binnenkort na vele jaren afscheid, na er 
respectievelijk vijftig en er dertig jaar met plezier aan te 
hebben bijgedragen.  
 
Maar zonder vrijwilligers houdt de markt op te bestaan. 
Er zijn dus nieuwe vrijwilligers nodig! Het gaat om 
hand- en spandiensten op de dagen zelf, maar ook om 
een webmaster, iemand die een beetje handig is met de 
sociale media en iemand met bestuurlijke ervaring, die 
de nieuwe voorzitter zou kunnen zijn van de stichting. 
 
Voel je er wat voor? Wil je weten wat er van je verwacht 
wordt?  
Neem gerust contact op met Paul Marselje, 
paulmarselje@gmail.com, of bel 06-10667384. Hij praat 
je graag bij.  
 
Meer informatie op: www.marselje.nl/kunstmarkten/ 
  
 
 

Shantykoor De Rietpollers  
Zeeliederen en vrolijke meezingers over water en Spaarndam 
 

 
Het Spaarndams havenkoor, De Rietpollers, bestaat 
nog steeds. Sommige (oud)Spaarndammers denken 
dat met de overlijdens van Ruud de Haan en Jan 
Ramp, ook het koor ter ziele is gegaan. Maar dat 
klopt niet. Buiten het vaarseizoen wordt er iedere 
vrijdagavond voluit geoefend en slaat Marjan 
Becherer de maat. Sinds 2013 zijn er geen optredens 
meer geweest en het koor is wat kleiner geworden, 
maar gezongen wordt er nog! 
 
Verrassingsoptreden Dorpshuis  
Op donderdagavond 21 februari konden de ouderen van 
de 'daghap' daarvan meegenieten in het Dorpshuis. Als 
verrassing kwamen De Rietpollers optreden. Voor de 
koorleden een thuiswedstrijd om te kijken of ze het nog 
kunnen: optreden voor publiek.  
 
En natuurlijk kunnen ze dat. Heerlijke zeeliederen en 
vrolijke meezingers over woeste wateren, boten, varen en 
Spaarndam. De twaalf koorleden brachten een stoer en 
sfeervol optreden met zang, viool, accordeon, fluit en 
gitaar. Uiteraard onder de enthousiaste en kordate leiding 
van Marjan.

 
 
Historie 
De Rietpollers zijn een shantykoor, in 1993 ontstaan bij 
Jachthaven de Rietpol. Zoals hun derde cd zo mooi  
beschrijft, bestaat het koor uit: 'zingende zeilers, 
muziekminnende motorboters en liederlijke landrotten'.  
In hoogtijdagen zo'n 15 stellen die 5 à 6 optredens per 
jaar gaven. 
 
Een shanty is een lied dat vroeger aan boord van grote 
zeilschepen werd gezongen als arbeidslied. Een 
beurtzang, waarbij iemand de coupletten zingt en de rest 
het refrein. 
Velen van de oorspronkelijke koorledene wonen nu (ver) 
buiten Spaarndam of zijn - vaak te vroeg - overleden.  
 
Sinds 2013 is Shantykoor De Rietpollers meer een 
gezelligheidskoor. Er zijn nieuwe mensen bijgekomen en 
het gaat om gezellig samen muziek maken. Optreden was 
voor de relatieve nieuwelingen een hoge drempel. Maar 
nu het eerste optreden in deze samenstelling goed is 
bevallen (zowel door de koorleden als toehoorders), gaan 
ze misschien vaker voor publiek hun liederen ten gehore 
brengen. Mogelijkheden genoeg in ons dorp: de 
Kunstmarkt, Zonnebloem en KIS.
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Repertoire  
De Rietpollers zingen vrolijke zeemansliedjes in het 
Engels, Iers, Frans, Nederlands en Fries.  
Het repertoire gaat van Wild, wild rover van The 
Dubliners, Leave her Johnny, Al die willen te 
kaap'ren varen en Bruce Springsteen tot eigen 
nummers, zoals Het Huwelijk (zie tekst hieronder). 
Een mengelmoes dus, met als rode draad het water.  
 
Eigenheimers zoeken nieuwe koorleden 
Naar eigen zeggen bestaat het koor nu uit 'twaalf 
eigenheimers': 9 vrouwen en 3 mannen. Allemaal 
'bootjesmensen'. Er is ruimte en een wens voor 
uitbreiding. Het koor kan zeker twee mannenstemmen 
gebruiken.  
 

Dus: houd je van zingen of muziek maken? Heb je 
daarbij affiniteit met varen, water en boten? Dan is 
het wellicht leuk om naar een vrijdagavondrepetitie te  
komen. Je ontdekt dan vanzelf of jij bij De Rietpollers 
past (en zij bij jou). Het koor repeteert uiteraard 
buiten het vaarseizoen en wel van oktober tot 
april/mei. 
 
Meer weten? 
Neem voor meer informatie contact op met Marjan 
Becherer, telefoon 06 547 526 10, email 
marbecherer@hetnet.nl. 
 

Judith Touw 
 

 
Verrassingsoptreden in het Dorpshuis 21 februari jl.                           Foto: Judith Touw 

 
Liedtekst Het Huwelijk  
muziek: Ierse traditional, tekst: Jurriaan Geldermans 
 
In de haven thuis 
droom ik van de zee 
die voert mij mee 
mijlen ver van huis 
'k span de spieren stram 
hijs de zeilen op 
Hollands vlag in top 
vaarwel Spaarndam 
 
Een gemengd vaarwel 
aan het Spaarne kalm 
de walm van Balm 
en de mooie Nel 
bij de basalten dam 
tussen zout en zoet 
daar breng ik een groet 
aan mijn lief Spaarndam 
 
Een zoele oostenwind 
drijft mij van de kust 
geeft mij de rust 
die 'k op zee slechts vind 

de zee die levens nam 
maar die ook leven schenkt 
en mij steeds weer wenkt 
weg uit Spaarndam 
 
Een straffe noordenwind 
blaast de zeilen vol 
de golven hol 
'k voel mij als een kind 
een kind op moeders arm 
rustig en tevree 
dein ik op de zee 
ver van Spaarndam 
 
Als de westenwind 
over golven blaast 
water woedend raast 
schuim mijn blik verblindt 
vouw ik de handen klam 
en vaar ik door de storm 
veilig voor Gods toorn 
terug naar Spaarndam 

Nu als oude man 
droom ik van de zee 
zij voert me mee 
naar die haven kalm 
die laatste haven kalm 
waar ik op een dag 
met Gods wil ank'ren mag 
dichtbij Spaarndam 
 
Nu als oude man 
schenk ik mijn lieveling 
de gouden ring 
aan mijn linkerhand 
'k zuip mij nog een keer lam 
drink een oorlam mee 
op 't huwelijk van de zee 
en het dorp Spaarndam 



 

28 

 



  

            29 

Digitaal Sterk 
 
 
 

 
Wilt u ook digitaal sterk worden? 
 
Computer, tablet of smartphone kunnen uw 
leven leuker en makkelijker maken. Foto’s 
krijgen van (klein)kinderen, oude vrienden 
opzoeken, lekkere recepten vinden of het betalen 
van rekeningen. Het kan allemaal. Maar voor 
wie er niet mee opgegroeid is, is de drempel vaak 
hoog om ermee te beginnen. In de wijk zijn er de 
volgende mogelijkheden om digitaal sterker te 
worden. 
 
 
✓ Gratis cursus Klik & Tik bij de Bieb  

Wilt u een reis boeken via internet? Op Marktplaats 
een koopje scoren? Mailen met uw kleinzoon in 
Canada? Maar vindt u het moeilijk om internet te 
gebruiken? Kom dan naar de Bibliotheek Haarlem 
–Noord voor een cursus Klik & Tik: een goede 
basis voor wie niet of nauwelijks met de computer 
heeft gewerkt maar dat wel graag wil. Loop binnen 
om u aan te melden of bel 023 511 53 00. U kunt 
ook 
individueel onze computers gebruiken, er is een 
medewerker aanwezig om u te helpen. 
Bibliotheek Haarlem-Noord  Planetenlaan 170, 
2024 EX Haarlem  
 
 
✓ De Buurtwinkel inloop voor Laptop, 

tablet en smartphone vragen 

Op dinsdag kunt u in De Buurtwinkel Generaal 
Spoorlaan 140 van 12-13.30 uur hulp krijgen bij 
simpele computervragen. Bijvoorbeeld een 
smartphone gebruiksklaar maken, hulp bij 
installeren van een programma, of foutmeldingen 
op uw laptop. Wilt u iets opzoeken of u ergens 
online voor inschrijven, maar heeft u zelf geen 
computer, kom dan gerust langs tijdens de 
openingstijden. Er staat een mediazuil waar dit op 
mogelijk is en de medewerkers helpen u graag.  
 
 
 

 
✓ Wijkcentrum de Horizon DOCK.  

Horizon Digitaal.  

Wilt u computer-of tabletles op maat?  
In uw eigen tempo leren hoe je met een tablet of 
computer kunt omgaan? Bel voor een afspraak, 
023-543 60 40. U kunt ook de voicemail inspreken. 
Wij bellen u terug. 
 
Heeft u een storing op uw laptop, tablet of 
smartphone?  
Loopt hij computer steeds vast, of komt e-mail niet 
binnen? Kom dan met uw apparaat naar de 
inloopavond of bel voor een middagafspraak. Oefen 
op onze computers of op uw eigen laptop of tablet 
en volg de Klik en Tik-cursus (bekend van de 
Bibliotheek) op oefenen.nl. Stel uw vragen aan de 
vrijwilligers van Horizon Digitaal.  
 
Wilt u actiever worden op het internet? Op 
Facebook? Spullen verkopen? Reageren op 
huurwoningen? Of whatsappen?  
 
Neem uw laptop, tablet  of smartphone mee - of 
leen er een van ons - naar de workshops. 
Iedere 1e dinsdag van de maand van 14:00 – 15:00 
uur: 
5 maart 2019 : Sociale media (Facebook) 
2 april 2019 : Mijnwoonservice.nl (Hoe reageer je 
   op huurhuizen) 
7 mei 2019  : Whatsapp en Beeldbellen (FaceTime 
   en Skype ) 
4 juni 2019 : Zoeken op Google en You Tube 
2 juli 2019 : Veilig internetten en wachtwoord-
 beheer 
 
Les krijgen (op afspraak) of oefenen op: dinsdag 
14:00-17:00 uur (niet de 1e v.d. maand) en 
donderdag 13:00-16:00 uur  
 
Inloop: woensdag 19:30-21:30 uur en zaterdag van 
14:00 -17:00 uur. 
 
Horizon Digitaal in wijkcentrum 
De Horizon,  
Ambonstraat 2 Haarlem 
023-543 60 40 of horizon.digitaal@dock.nl 
 
 
Digitaal Sterk! door vrijwilligers is een samenwerking 
van DOCK, Haarlem Effect, Pluspunt  
Zandvoort en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland in 
opdracht van de gemeente Haarlem. 
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Qi Gong en Tai Chi in Spaarndam 
Nu ook op dinsdagavond 
 
Na een jaar is onze groep flink gegroeid en kunnen 
we de trainingen op maandag en vrijdagochtend 
uitbreiden met een training op dinsdagavond. Wij 
hopen hiermee de Spaarndammers die overdag 
werken de gelegenheid te geven om mee te kunnen 
trainen. 
 

 
 
De trainingen bestaan uit ontspannings- en 
gezondheidsoefeningen. Deze volgen langzame 
vloeiende bewegingen en hebben een stimulerend 
en helend effect op ons lichaam. Ze zijn erop 
gericht om het zelf herstellend vermogen van je lijf 
te activeren en hierdoor krijg je meer energie en 
balans, zowel lichamelijk als geestelijk. 
Iedereen beleeft hierin zijn eigen ontdekkingsreis 
naar een gezonder leven. 

 
Op basis hiervan delen we elkaars kennis, waarbij 
de meest ervaren personen het voortouw nemen en 
hun kennis vrijwillig en belangeloos inbrengen.  
 
We delen de onkosten met elkaar zoals de zaalhuur, 
koffie en thee. Op dit moment is de bijdrage € 20,- 
per maand, hiervoor kan je net zo vaak meedoen als 
je wilt. 
 
Iedereen is welkom voor een kennismaking en 
proefles. 
 
Namens de Spaardam-Chi groep, 
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 

 
 
 
 
Nieuws van het Bridgefront 
 

Ook bij de bridgevereniging was december een feestelijke maand. 
19 december organiseerden wij voor de 4e keer het kerstbuffet, waarvoor de 
zaal weer sfeervol was versierd door een aantal leden. Het buffet werd 
verzorgd door de Zoete Inval en om 18.00 uur was de aftrap; op een enkeling 
na was iedereen aanwezig en het werd een bijzonder gezellige avond. 
Januari wordt altijd opgevrolijkt door onze “snertdrive”. Een vijftal dames 
kookt dan heerlijk erwtensoep en, voor de afwisseling, ook een alternatieve 
soep, dit jaar een overheerlijke pompoensoep. Uiteraard was er ook allerlei 
lekkers bij de soep.  
Twee gezellige evenementen waar door onze leden elk jaar weer naar wordt 
uitgekeken. 
Woensdag 24 april is officieel onze laatste speelavond maar……… net als 
vorig jaar organiseren wij op de woensdagen in mei weer INLOOPBRIDGE. 
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Verslag van de Brandweer 

Overzicht uitrukken 1 december t/m 28 februari 
Nr. Datum Tijd Plaats Melding 
104 9-12-2018 12:55 Spaarndam Ongeval Wegvervoer Letsel 
105 18-12-2018 18:34 Haarlem Brandmelding OMS 
106 25-12-2018 15:53 Spaarndam Brand wonen (schoorsteen) 
107 31-12-2018 18:46 Spaarndam Buitenbrand 
108 31-12-2018 20:09 Haarlem Brand Wegvervoer 
1 1-1-2019 00:59 Haarlem Brandmelding OMS 
2 1-1-2019 01:18 Spaarndam Containerbrand 
3 1-1-2019 01:57 Velserbroek Containerbrand 
4 1-1-2019 02:15 Velserbroek Buitenbrand 
5 6-1-2019 00:11 Halfweg Voertuig te water 
6 13-1-2019 10:50 Amsterdam Brand industrie 
7 12-2-2019 19:51 Spaarndam-West Reanimatie 
 
 
Terugblik 2018 
 
Brandweer Spaarndam heeft een jaar met 108 
uitrukken achter de rug. Daarmee gaat 2018 de 
boeken in als een van het één na drukste van de 
afgelopen 5 jaar.   
 
Er werd 54 keer voor brand en 54 keer voor 
hulpverlening uitgerukt. Ook in 2018 zagen we 
weer dat er vele meldingen (22) waren die met het 
weer (storm / wateroverlast) te maken hadden. 
 
Meer weten over de uitrukken uit 2018? Kijk ook 
eens op de site onder het kopje ‘nieuws’. Hier staat 
de analyse van de incidenten. 
 
Het lukt nog niet vrijwilligers te vinden! 
 
Ondanks alle pogingen is het tot de dag van 
vandaag niet gelukt nieuwe Spaarndammers te 
enthousiasmeren om bij de brandweer van het dorp 
te komen. Dit is jammer, want de brandweer kan 
niet zonder deze mensen. 
 

 
 
 
 
 
 
Om snel en adequaat op te kunnen treden bij 
branden, verkeersongevallen en dienstverleningen 
is de brandweer afhankelijk van mensen die in de 
buurt van de brandweerkazerne wonen. De 
brandweerauto moet namelijk bij een hulpvraag 
snel (ongeveer binnen 4 minuten) de weg op 
kunnen rijden. 
 
De brandweer van Spaarndam blijft zich daarom 
ook in 2019 inzetten om uit ons mooie Spaarndam 
mensen te vinden die bij de brandweer willen 
komen. Zonder deze mensen namelijk geen 
brandweer.  
 
Daarom deze oproep: 
 
✓ Wil jij kennis maken met de brandweer? 
✓ Wil je weten wat er van jou verwacht wordt 

als je bij de brandweer komt? 
✓ Wil je weten wat de brandweer van jouw tijd 

vraagt? 
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✓ Wil je weten wat wij jou te bieden hebben? 
 

 
 
 
 

Kom langs op onze oefenavond: 
 elke donderdagavond vanaf 19.00 uur. 

Bellen met onze ploegchef mag ook 
(06 319 44 124). 

 




