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We hebben een vlag, een dorpsgenoot heeft 
hem ontworpen. Hij is mooi en we kunnen 
hem prima gebruiken: halfstok vanwege het 
ons toebedeelde openbaar vervoer, waaron-
der voorlopig nog Schiphol. Maar in top als 
Cerfontaine zich aan zijn afspraken houdt. 
Hij kan dat pas doen, zegt hij in dit blad, 
aan het eind van dit gebruikersjaar. Dus dat 
geeft u, op weg naar uw vakantiebestem-
ming, volop gelegenheid om, wanneer u 
vanaf de polderbaan 'licht divergerend' op-
stijgt, dit dorp ook eens vanuit de hoogte te 
benaderen. 
 
Het wel en wee van Spaarndam, plannen 
voor de toekomst en hoe het vroeger was, 
daar gaat het om in dit magazine. 
 
Wanneer u het Dorpsorgaan goed gezind 
bent, kunt u vrijwillig een bedrag overma-
ken via de bijgeleverde acceptgiro. 
Een indicatie: de kosten bedragen ± € 10,- 
per jaar. 
We hopen dat u ruim zult bijdragen dan kan 
in ieder geval bij ons de vlag uit. 
Veel leesplezier! 
 
 
Kopij voor het volgende nummer 
inleveren uiterlijk 15 augustus 2004 
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Mededelingen van de Dorpsraad 
 
Donderdag 27 mei jl. was er een openbare 
dorpsraadvergadering in het Dorpscentrum. 
Het begint een goede gewoonte te worden 
dat de zaal dan helemaal vol is en dat 
betekent wel zo'n 120 à 130 mensen. Het 
zegt iets over de interesse voor dorpse 
zaken. Ook waren er veel nieuwe mensen 
en dat is ook een positief verschijnsel. 
Wat kwam zoal aan de orde? 
 
Openbaar vervoer  
• Lijn 14 
Zoals bekend, onderwerp van bezuiniging 
bij de gemeente Haarlem en de vervoer-
maatschappij. De situatie is op dit moment 
dat vanaf 1 januari 2005 rekening moet 
worden gehouden met een verminderde 
dienstverlening. Lijn 14 zal dan alleen nog 
maar in de spitsuren rijden. We hebben alle 
gemeenteraadsfracties in Haarlem nog be-
naderd en zelfs ingesproken bij de Provin-
cie toen dit onderwerp tijdens een commis-
sievergadering aan de orde was, maar veel 
resultaat heeft het niet opgeleverd. 
• OV-taxi 
De heren Frank Takken en Gerrit vd Linden 
van de Provincie gaven een toelichting op 

het plan om in plaats van of als aanvulling 
op het huidige openbaar vervoer de OV-taxi 
te introduceren. Dit zal per 1 juli a.s. gebeu-
ren. Het is vergelijkbaar met de huidige 
Mobitax, met dit verschil dat er niet alleen 
door de WVG-geïndiceerden (Wet Voor-
ziening Gehandicapten), maar door ieder-
een gebruik van kan worden gemaakt. Een 
belangrijk kenmerk is dat het vervoer be-
treft van deur tot deur, maar dat je het wel 
van te voren moet organiseren. Natuurlijk 
wordt er dan gezegd dat je dat tot één uur 
van te voren kunt doen en dat de taxi een 
kwartier vóór en een kwartier nà het afge-
sproken tijdstip mag arriveren, maar de 
praktijk zal moeten uitwijzen of dat ook 
gehaald zal worden. 
Veel is gesproken over de tarieven: zijn die 
niet veel hoger dan de huidige tarieven van 
het openbaar vervoer? 
Ze zijn hoger, maar er is ook sprake van 
meer comfort. Wel werd gesteld dat vanuit 
Spaarndam het centrum van Haarlem met 
2 zones te bereiken is en dat kost dan 
€ 2,40. Vóór de start van OV-taxi zullen er 
nog uitvoerig mededelingen over worden 
gedaan. 
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Winkelcentrum 
Fred Dukel gaf een uitvoerig overzicht van 
de stand van zaken met betrekking tot het 
winkelcentrum. Tijdens een gezamenlijke 
commissievergadering op het Raadhuis te 
Halfweg op 18 mei jl. heeft de politiek ge-
kozen voor een winkelcentrum rond het 
Dorpscentrum. Wij vinden dat een goed 
besluit, omdat het een oplossing is die op 
lange termijn de beste garantie biedt voor 
een levensvatbare winkelvoorziening. Wij 
zijn ervan overtuigd dat de leefbaarheid van 
Spaarndam daar het meest mee gediend is. 
Ook biedt het goede mogelijkheden om het 
aangezicht van Spaarndam-Oost te verbete-
ren. Kortom een uitdagend plan. 
 
Het plan ziet er globaal als volgt uit: 
 
Het huidige Rabobankgebouw zal worden 
verbouwd. Het is de bedoeling dat op de 
begane grond ruimte wordt gecreëerd voor 
de bank zelf en een aantal (kleinere) win-
kels. Boven zullen woningen worden ge-
bouwd. De supermarkt zal komen op de 
huidige plaats van de Twee Punten en de 
Brandweerkazerne. Ook daar zullen wonin-
gen op gebouwd worden.De Twee Punten 
wordt gedacht aan de overkant van de Zij-
kanaal-C weg aan het water. Een prachtige 
locatie, die ook mogelijkheden biedt als 
aanlegplaats voor passerende recreatievaart. 
En dat zou natuurlijk een geweldige 
(economische) impuls voor Spaarndam 
kunnen betekenen. 
 
Natuurlijk is er nog best een aantal proble-
men. Allereerst het parkeren. Gedacht 
wordt aan de mogelijkheid om onder de 
supermarkt te parkeren en wellicht dat de 
ruimte achter de sporthal gebruikt zou kun-
nen worden voor een parkeervoorziening 
van twee verdiepingen. Ook de steiger aan 
het Zijkanaal-C is nog niet een-twee-drie 
gerealiseerd. En de termijn waarop een en 
ander gerealiseerd zal worden kan nog best 
een probleem vormen, met name voor de 
kleine winkeltjes. Wel biedt het plan goede 
mogelijkheden om gefaseerd uitgevoerd te 
worden. 

Op de locatie waar nu de kleine winkeltjes 
gevestigd zijn, zouden dan woningen ge-
bouwd kunnen worden. 
De rol van de gemeente is faciliterend, zij 
zal de voorwaarden scheppen. De plannen 
zelf zullen toch vooral door de betrokken 
partijen zelf uitgevoerd moeten worden. 
De discussie ging vooral over het karakter 
van de woningen die gebouwd zouden wor-
den, maar veel daarvan is nog niet duide-
lijk. Ook de parkeersituatie en de wijze 
waarop het verkeer moet worden afgewik-
keld was reden voor zorg. 
De termijn waarop een en ander gereali-
seerd zou kunnen worden is nog onzeker, 
maar ten aanzien van de eerste fase (ver-
bouwing RABO-bankgebouw) moet toch al 
gauw met een jaar of twee rekening worden 
gehouden.  
 
Schiphol 
De MER (Milieueffectrapport) die betrek-
king heeft op de routeaanpassing loopt op 
dit moment. Tijdens twee inspraakbijeen-
komsten in Haarlem is door een aantal 
Spaarndammers ingesproken: Wim Koel-
man, Trudy Coosemans, Anja de Rover, Iris 
van Schrevendijk, Bart Wethmar namens 
SOS-2 en ikzelf namens de Dorpsraad 
Spaarndam. Ook Rien Polderman heeft nog 
wat van zich laten horen. 
De algemene teneur van de inspraak was 
dat we natuurlijk konden instemmen met de 
MER, maar dat het zgn. parallel uitvliegen 
ons nog zeer veel zorgen baart. Ook de laat-
ste brief van de LVNL (Luchtverkeerslei-
ding Nederland) geeft ons wat dat betreft 
nog geen zekerheid.  
Bart Wethmar, voorzitter van de werkgroep 
SOS (Stop overlast Schiphol), gaf een over-
zicht van alle activiteiten van de werkgroep 
op dit moment. In eerste instantie is dat het 
houden van de vinger aan de pols  als het 
gaat om de routeaanpassing en het voorbe-
reiden van juridische stappen voor het geval 
de toezeggingen niet mochten worden na-
gekomen. En afhankelijk van de routewijzi-
ging of de waardevermindering van onze 
huizen als gevolg daarvan nieuwe initiatie-
ven vragen. 
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Ook bereidt zij zich voor op de evaluatie 
van de huidige luchtvaartwet in 2006. Dit 
gebeurt overigens in nauwe samenwerking 
met de collegaplatforms in de hele regio. 
Verder werd opgeroepen om te blijven kla-
gen, want dat is de enige manier om duide-
lijk te maken dat de problematiek in 
Spaarndam ernstig is. 
Wel werd gevraagd of we ons niet wat har-
der moesten opstellen en wat meer de pu-
bliciteit zoeken. Wat dat betreft werden we 
op onze wenken bediend, want Theo Kohler 
kondigde aan dat op 1 juni een aantal Ka-
merleden op bezoek zou komen om zich op 
de hoogte te stellen van de geluidsmetingen 
en overlastproblematiek in Spaarndam. Dit 
hebt u inmiddels in de krant kunnen lezen. 
Tot slot nog een mededeling, weliswaar niet 
uitgesproken in de vergadering, maar toch 
de moeite waard om te vermelden. De heer 
Cerfontaine heeft in een e-mail aan ons nog 
uitdrukkelijk verklaard dat de heer Kroese 
van de LVNL hem heeft gemeld dat hij nog 
altijd de toegezegde route wil vliegen zon-
der omhaal en krullen. En in een artikel in 
de Milieumonitor van mei 2004 schrijft hij 
onder de titel 'Afspraak is afspraak' dat de 
LVNL ingeval van maatregelen om de vei-
ligheidsproblematiek rond het gelijktijdig 
gebruik van de Polderbaan en de Zwanen-
burgbaan op te lossen dit met inachtneming 
van de met Spaarndam gemaakte afspraken 
moet doen. Daaraan hoeft niet te worden 
getwijfeld. 
Elders in dit nummer treft u een afdruk van 
dit artikel aan. 
 
Vandalisme en criminaliteit 
Aanleiding was de behoefte van de Dorps-
raad om te weten of  het speelt in Spaarn-
dam en in welke mate.  
De discussie daarover spitste zich vooral 
toe op de situatie rond de Adalbertusschool. 
Zowel door de school zelf als door omwo-
nenden werd aangegeven dat er wel dege-
lijk sprake is van vernielingen en geluids-
overlast door jongeren zelfs tot 2 uur 
's nachts. De vraag was wie daar wat aan 
moest doen. Veel werd gewezen in de rich-
ting van de politie. Algemeen heerste echter 

het gevoel dat deze problematiek bij de 
politie nauwelijks prioriteit heeft. 
De omwonenden zelf dan, kunnen die iets 
doen? Eigenlijk niet, want dan dreigen 
wraakacties. Voorbeelden daarvan werden 
gegeven. Moeten we geen contact zoeken 
met de ouders was een suggestie. Dat kan 
alleen als we de jongeren kennen, maar 
voor een gedeelte is dat niet zo. 
Misschien moet we beide sporen bewande-
len. Allereerst overleggen met de gemeente 
of de handhaving verbeterd kan worden. 
Maar toch ook proberen in contact te ko-
men met de jongeren waar het om gaat. 
Wellicht dat de werkgroep Jongeren (Bart 
Jan Bart en Margaret Bakkenhoven c.s.), 
die is opgericht naar aanleiding van het 
leefbaarheidsonderzoek, daar samen met 
andere direct betrokkenen een rol bij kan 
spelen. Zal dus worden vervolgd. 
 
Ontwikkelingen op het gebied van 
ruimtelijke ordening 
Sinds kort is een werkgroep van de Dorps-
raad actief op dit gebied. Fred Dukel nodigt 
dan ook iedereen uit die op dat gebied vra-
gen, suggesties of wetenswaardigheden 
heeft, contact met hem of de andere Dorps-
raadleden op te nemen. 
Enkele onderwerpen die op dit moment 
spelen, zijn het al genoemde winkelcen-
trum, maar ook onze reactie op de Struc-
tuurnota Haarlem 2002. Met het veiligstel-
len van de Hekslootpolder als groengebied 
waren we het eens. Bezwaar hadden we 
tegen de mogelijke locatie van windmolens 
aan de rand van dezelfde Hekslootpolder. 
Ons oordeel over een mogelijk kampeerter-
rein bij Fort-Noord laten we nog afhangen 
van de eventueel toekomstige bestemming 
daarvan. 
 
Rondvraag 
De Spaarneschool, en met name haar ver-
bouwingsplannen, kwam nog uitvoerig aan 
de orde. De vraag was of de Dorpsraad 
daarvan op de hoogte was en of we 
daarmee instemden. Ook Kees de Vries, 
raadslid van Haarlem, heeft daar vragen 
over gesteld. 
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"Of de groei niet te veel gebaseerd was op 
leerlingen van buiten Spaarndam", en "of 
door de uitbreiding de veiligheid rond het 
schoolgebouw niet in het geding kwam en 
hoe zat het met het overleg met de omwo-
nenden." 
Matthijs Bouff legde uit dat er geen sprake 
was van groei, zeker niet als gevolg van 

leerlingen buiten Spaarndam, en hij zegde 
toe binnenkort met de omwonenden om de 
tafel te gaan zitten. 
 
Om ca. 11.00 uur werd de vergadering ge-
sloten. 
 

Barend Jan Luijtze 
 
 
 
Het volgende artikel verscheen in de "Milieu monitor" van mei 2004. Hierin herhaalt de Heer 
Gerlach Cerfontaine nogmaals dat de gemaakte afspraken met Spaarndam nagekomen moeten 
worden. 
 
 

 
Bron:Milieu monitor een uitgave van de Schiphol Group 
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Periode 1 maart 2004 tot 1 juni 2004 
 
Maandag 1 maart 
Vandaag is het precies 85 jaar geleden dat 
één van de twee voorlopers van de 
SV Spaarnwoude, de voetbalclub SFC 
Spaarndam, wordt opgericht. 
 
Woensdag 3 maart 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarn-
woude gaat samenwerken met de Poolse 
gemeente Lanckorona. Op 1 mei, als Polen 
lid wordt van de Europese gemeenschap, 
wordt daartoe in Polen door beide gemeen-
ten een verdrag ondertekend. 
 
Het ligt in de bedoeling dat er op een per-
ceel land tussen de Noorderweg en het 
Noorderbos een windhondenrenbaan wordt 
aangelegd. 
 
In de CROS Nieuwsbrief nummer 1 van 
2004 staat dat in totaal 3122 Spaarndam-
mers uit Spaarndam-Oost en 464 uit 
Spaarndam-West hebben geklaagd over 
geluidshinder. In totaal zijn dat 162 perso-
nen. Daarmee zit Spaarndam bijna aan de 
top met Assendelft, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo, Uitgeest, Uithoorn en Velsen-Zuid. 
In totaal doen 214 woonplaatsen mee bij de 
meting. 
 
Donderdag 4 maart 
In de maand maart organiseert Rederij 
Aemstelland elke dag, behalve in het week-
end, een boottocht van Amsterdam naar 
Spaarndam. Daar wordt een rondleiding 
gegeven van een uur en daarna vaart men 
weer terug. Er worden in totaal elf tochten 
gemaakt. 
 
Vrijdag 12 en zaterdag 13 maart 
In Spaarndam en omgeving wordt een kle-
dinginzamelingsactie gehouden. 
De opbrengst is voor de stichtingen 'Men-
sen in Nood' en 'Polen/Oekraïne'. 
 
Zaterdag 13 maart 
De verlegging van de vliegroute van de 
Polderbaan is onzeker geworden. De 

Dorpsraad overweegt nu om naar de rechter 
te stappen. 
 
Maandag 15 t/m 24 maart 
Kapper Ton van Lieshout gaat verbouwen. 
Daarom is de komende anderhalve week 
zijn salon gesloten. Daarna ziet de zaak er 
keurig uit! 
 
Donderdag 18 maart 
Schiphol-directeur Cerfontaine stelt dat de 
afspraak met Spaarndam over verlegging 
van de vliegroute boven het dorp blijft 
staan. Barend Jan Luijtze van de Dorpsraad 
spreekt met hem en voelt zich opgelucht. 
 
Vrijdag 19 maart 
In de kantine van de SV Spaarnwoude vindt 
de eerste keer een avond plaats voor de 
jeugd. Het geheel verloopt zeer gezellig en 
wordt een groot succes. Er zijn ongeveer 
50 jongeren langs geweest en dat is een 
goed begin. Het ligt in de bedoeling dat 
deze avonden elke week op vrijdag gaan 
plaatsvinden. 
 
Vrijdag 26 maart 
Bij de vijfjaarlijkse controle ontdekt het 
hoogheemraadschap van Rijnland zwakke 
plekken in de Spaarndammerdijk bij 
Spaarndam. Omdat de dijk behoort tot de 
primaire waterkeringen gaat Rijnland de 
dijk zo snel mogelijk verbeteren. 
 
Vrijdag 26 maart 
De St. Adalbertusschool houdt een 
schoonmaakactie. De plantsoenen worden 
van zwerfvuil ontdaan en de groenvoorzie-
ning wordt zo weer toonbaar gemaakt. 
De buurtbewoners waarderen deze actie 
zeer. 
 
Zaterdag 27 maart 
De Dorpsraad is redelijk tevreden over het 
advies van de Commissie Regionaal Over-
leg Schiphol (CROS) om de vliegroute 
boven Spaarndam te verleggen richting Be-
verwijk. 
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Dinsdag 30 maart 
Dorpsgenoot en tekenaar Co Loerakker 
heeft een prachtige vlag voor Spaarndam 
ontworpen. De kleuren van de vlag zijn wit, 
blauw en rood. Wit is het diagonale kruis, 
dat het doek in vieren deelt en waardoor er 
vier driehoeken ontstaan. De bovenste en 
onderste driehoek zijn fel blauw en de lin-
ker en rechter driehoek felrood gekleurd. 
Het linker driehoek laat drie witte baarsjes 
zien. 
 

 
De vlag van Spaarndam 
 
De viszaak van de gebroeders Balm aan de 
dijk is de komende tijd gesloten. Er vindt 
een verbouwing plaats tot weer een echte 
viswinkel met verse en gebakken vis. Eind 
april gaat de nieuwe zaak open. 
 
Donderdag 1 april 
In de waterring langs de Lage Weg bij mo-
len 'De Slokop' wordt een beverrat waarge-
nomen. 
 
Dinsdag 6 april 
Een akkoord tussen woonbootbewoners van 
Zijkanaal B en het Recreatieschap Spaarn-
woude is dichterbij gekomen. Het schap wil 
de erfrechtcontracten per woonboot op maat 
maken. Daardoor is een aantal bewoners 
minder duur uit. Het schap hoopt dat mini-
maal de helft van de bewoners tekent voor 
1 mei. Of ze dat ook doen is niet bekend. 
 
Woensdag 7 april 
Het brandweerkorps van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude moet snel uitbreiden om te 
kunnen voldoen aan de veiligheidsregels. 

Het volledig vrijwillige korps kan momen-
teel tijdens kantooruren de vereiste aanrij-
tijden bij brand in het grootste deel van de 
gemeente niet waarmaken. 's Avonds lukt 
het wel. 
 
Donderdag 8 t/m zondag 11 april 
Jeugdige voetballers en hun begeleiders uit 
het Engelse Saxilby komen bij SV Spaarn-
woude op bezoek. Ze worden uitstekend 
vermaakt en het geheel heeft een goed ver-
loop. 
 
Donderdag 15 april 
Wethouder Vink van Haarlemmerliede pre-
senteert haar plan om een skatebaan te in-
stalleren op het parkeerterrein bij het Sport-
park van de SV Spaarnwoude aan de Ring-
weg in Spaarndam. 
 
Vrijdag 16 april 
De financiële schade die Spaarndamse on-
dernemers hebben opgelopen door de flits-
paal op de Spaarndammerdijk bij de Grote 
Sluis, is het afgelopen jaar beperkt geble-
ken. Als de flitspaal ook in de avondspits 
gaat werken kan de schade wel aanzienlijk 
worden. (Gemiddeld flitst de paal zes keer 
op een ochtend.) 
 
Woensdag 21 april 
Linda Bank behaalt de derde plaats op de 
400 meter vrije slag zwemmen bij het Ne-
derlands kampioenschap, dat gehouden 
wordt in het Amsterdamse Sloterparkbad. 
 
Donderdag 22 april 
'Herrie in Spaarndam is nu erger dan ooit,' 
stelt Barend Jan Luijtze, de voorzitter van 
onze Dorpsraad. Inwoners uit Spaarndam 
hebben sinds 1 april ruim 2300 geluidshin-
derklachten ingediend, veel meer dan in de 
voorgaande maanden. 'De vliegtuigen ko-
men nu recht over ons dorp', aldus Barend 
Jan. 
 
Zaterdag 24 april 
De brandweer houdt van 11.00 tot 15.00 
uur een open dag rond het Dorpscentrum in 
Spaarndam. De belangstelling is goed te 
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noemen. Vooral vaders met hun zoontjes 
komen kijken. Wie weet. 
 
Zaterdag 24 en zondag 25 april 
Toneelclub 'Die Spaerne Ghesellen' speelt 
in het Dorpscentrum het stuk 'Los Zand' 
van Annie M.G. Schmidt. Het publiek 
wordt uitstekend vermaakt. 
 
Zondag 25 april 
Speeltuinvereniging 'Nieuw Leven' organi-
seert in de Boezem de traditionele bootjes-
dag voor eigen leden en clubs buiten 
Spaarndam. Er is alleen wat weinig wind en 
dat is jammer. Het is wel prachtig weer. 
 
Zondag 25 april 
Het eerste team van de voetbalclub 
Spaarnwoude is vandaag kampioen gewor-
den van de vijfde klasse van de KNVB en 
promoveert daardoor naar de vierde klasse. 
Proficiat! Op zaterdag 22 mei van 16.00 tot 
18.00 uur vindt de officiële kampioensre-
ceptie plaats. 
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Maandag 26 en dinsdag 27 april 
Er zijn twee schoonmaakdagen vastgesteld 
voor Spaarndam-West. Een prima initiatief 
van de gemeente Haarlem. Alleen moeten 
ze niet over wijk spreken maar over dorp. 
 
Edith van Bruggen ontvangt een bloemetje 
van de gemeente Haarlem omdat ze al jaren 
de Spaarne-oever voor haar huis aan de Pol 
schoonmaakt. 
 
Woensdag 28 april 
De 'Visch Winkel Spaarndam' van Henk 
Kuijten gaat vandaag open. Lekkere warme 
gebakken vis, verse vis, gerookte paling en 
visspecialiteiten. Een geweldige verrijking 
van het dorp. De Visch Winkel is open elke 
dag van 9.30 tot 18.30 uur, op vrijdag en 
zaterdag tot 19.00 uur en 's zondags van 
11.00 tot 19.00 uur in de zomertijd. Op 
maandag is de winkel dicht. 
 
Donderdag 29 april 
Vandaag vindt de 'Lintjesregen plaats'. 
Onze dorpsgenoten Henk Goebert, Carel 

Weijers en Joop Wesseling worden 'gerid-
derd'. 
 
Vrijdag 30 april 
Vandaag is het Koninginnedag. Nadat de 
optocht geformeerd is in de Floris Baltha-
sarstraat, wordt een rondwandeling door het 
dorp gemaakt met muziek van 'Urgje'. Op 
de Westkolk vindt de aubade plaats. Daarna 
zijn er allerlei activiteiten voor de jeugd. 
 
In afwachting van de optocht lezen we in 
het HD dat er 'Geen kaalslag bij buslijnen' 
plaatsvindt, maar dat alleen bus 14 naar 
Spaarndam absoluut wordt opgeheven. Aan 
het woord is de VVD-gedeputeerde 
Cornelis Mooij. De indruk is dat het ge-
bruik van lijn 14 het laatste jaar juist toe-
neemt en dat er een behoorlijke bezetting is. 
 

 
De optocht op Koninginnedag (Richard Gorter) 

Maandag 3 mei 
Het opslagterrein bij de Hoge Dijk van 
voorheen Polderman, daarna Verlaat en nu 
de BAM wordt verlaten. Het hele terrein 
wordt keurig opgeruimd. 
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Dinsdag 4 mei 
In de Oude Kerk wordt deze avond de tra-
ditionele dodenherdenking gehouden. Het is 
koud weer en het regent voortdurend. 
Daarom bij uitzondering deze keer in de 
kerk, waar de kachels lekker branden. Met 
medewerking van het Haarlems Koper 
Kwartet, het Spaarndams Gemengd Koor 
en twee gedichten van Meinko Keijzer en 
Stephanie Zeulevoet verloopt het geheel 
zeer sfeervol. Mevrouw mr. P.W.M. de 
Wolf spreekt de herdenkingsoverweging 
uit. Na 20.00 uur gaan we naar buiten voor 
het aansteken van het monument en het 
leggen van de bloemen. Daarna loopt men 
in stilte langs het monument. 
 
Zaterdag 8 mei 
Lotte van Essen staat uitgebreid in het HD 
met een mooie foto en een interview. Ze is 
finaliste in de strijd om de beste Junior Dol-
fijnentrainer van Nederland te worden. Een 
dag later vindt de finale plaats en ze redt 
het: ze wordt uitgeroepen tot Junior Dolfij-
nentrainer 2004. Proficiat! 
 
Maandag 10 mei 
De Grote Sluis wordt de komende weken 
geschilderd. Door deze werkzaamheden is 
slechts één weghelft beschikbaar. Stoplich-
ten regelen het verkeer. 
 
Donderdag 13 mei 
Dat dorpsgenote Linda Bank niet alleen 
goed zwemmen kan, blijkt vandaag in het 
HD. Vijftien middelbare scholen uit de re-
gio sturen in totaal 23 profielwerkstukken 
in om mee te dingen naar de eerste plaats. 
Linda krijgt daarbij een eervolle vermelding 
voor een natuurkundig stuk over weerstand. 
Ze heeft namelijk onderzocht welke facto-
ren de prestaties bepalen in de zwemsport. 
 
Zaterdag 15 en zondag 16 mei 
De wandelclub van speeltuinvereniging 
'Nieuw Leven' organiseert dit weekend al-
lerlei wandeltochten in de omgeving van 
Spaarndam. De belangstelling is goed te 
noemen. 
 

Dinsdag 18 mei 
In twee raadscommissies wordt vandaag 
gesproken over het winkelcentrum in 
Spaarndam. De gemeenteraad, de Dorps-
raad en de ondernemers worden het daar 
vanavond over eens. 
Het nieuwe winkelcentrum moet komen 
rond het Dorpscentrum. 
 
Woensdag 19 mei 
Evenals in het vorige seizoen start een aan-
tal leden van de SV Spaarnwoude met 'jeu 
de boules' op het Sportpark. Op woensdag-
avond in de zomertijd is vanaf 19.30 uur 
iedereen welkom om deel te nemen. 
 
Donderdag 20 mei 
Vandaag is het Hemelvaartsdag, met de 
traditionele fietstochten van Nova Zembla. 
Het is prachtig weer en er zijn veel deelne-
mers. 
 
Vrijdag 21 mei 
De werkgroep 'Stop Overlast Schiphol' ver-
spreidt huis-aan-huis folders met de oproep 
om toch maar te blijven bellen tegen de 
geluidsoverlast van het vliegverkeer 
(020-6015555). 
 
Zaterdag 22 mei 
Een amazone uit IJmuiden van 15 jaar 
springt met haar paard over hindernissen 
aan de Nieuwe Rijweg in Spaarndam. 
Daarbij valt de viervoeter voorover en het 
meisje komt onder het paard terecht. Ze 
loopt daarbij heupbreuken op. 
Ambulancepersoneel, ondersteund door 
personeel van een traumahelikopter, zorgt 
ervoor dat ze onder politiebegeleiding naar 
een ziekenhuis in Amsterdam kan wordt 
vervoerd. 
 
Woensdag 26 mei 
Voor de eerste keer dit jaar vindt de Haar-
lemse Night Skate plaats. 
De 500 enthousiaste skaters doen ook 
Spaarndam aan. In het HD een foto met 
deelnemers langs het Spaarne met op de 
achtergrond de vuilstort. 
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Donderdag 27 mei Dinsdag 1 juni 
In het Dorpscentrum vindt de goed bezette 
vergadering plaats van de Dorpsraad. Het 
verslag vindt u elders in dit blad. 

Vandaag opent apotheek 'Het Cathari-
nahuis' haar deuren. 
Apotheek Krijnen in de Eksterlaan wordt 
een geneesmiddelen-uitdeelpost en in 
Spaarndam blijft alles gewoon bij het oude. 

Theo Köhler komt nog met de mededeling 
dat eerdaags een delegatie van Tweede 
Kamerleden naar Spaarndam komt om te 
luisteren naar het vliegtuiglawaai in het 
dorp. 

 

 
Naar ons bekend is, of medegedeeld is, zijn overleden: 
Op 24 mei 2001 is Johannes Meirmans (Han) in Heemskerk overleden. 58 
Wo 3 mrt Dim Thorborg Van Beaumontstraat 6 66 
Ma 15 mrt Johannes Theodorus Goes (Jan) Beverwijk 78 
Wo 17 mrt Pieternellie Goedhart-van Meesche (Nel)  Haarlem 87 
Di 6 apr Francisco Camba Alvarez (Paco)  Spanje 72 
Vr 23 apr Josina Cornelia Jannetje Kok-de Ridder (Josien) 
  Visserseinde 6 92 
Zo 2 mei Petrus Maria Molenaar (Piet) Kerklaan 23 81 
Za 8 mei Johanna Berendina van Meelen-Bouwer (Annie) 
  Hoek (Zeeland) 89 
Vr 14 mei Everardus Halewijn (Eef) Haarlem 89 
Zo 16 mei Geertruida Anna Maria Cornelia Smit-Hendriks (Truus) 
  Ds. J Schardamstr 10 68 
Ma 17 mei Johanna Maria Reichwein (Tante Jo)  St. Jacob in de Hout  90 
Za 22 mei Anna Maria Zandvliet Inlaagpolder 2 63 
 
 
Paco overleden! 
 

Deze week ontvingen wij het bericht dat 
Francisco Camba Alvarez, op Spaarndam 
beter bekend als Paco, op 72 jarige leeftijd 
in Spanje is overleden. 
Hij werkte 33 jaar als schilder op de 
Scheepswerf Stapel en woonde in de Pieter 
Bruijnsstraat in Spaarndam. De laatste jaren 
in Spaarndam had hij kanker in zijn 
luchtpijp en dokter Fons Balm was 
gedwongen zijn stembanden weg te nemen. 
Daardoor was de bron weggenomen. 
Zeven jaar geleden werd Paco 65 jaar en 
ging hij officieel met pensioen. Toen ook 
vertrok hij naar Spanje. Hij nam van 
iedereen afscheid. Velen zullen zich hem 
herinneren als een vriendelijk en altijd 
opgewekt persoon, die graag een praatje 
maakte, ook al ging dat de laatste jaren 
maar moeilijk. 
De redactie 
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De Geschiedenis van het Spaarndams Gemengd Koor (27) 
 
Na de succesvolle feestweek in augustus 
1958, zoals beschreven in de vorige afleve-
ring, werd het jaar daarna besloten deel te 
gaan nemen aan een Nationaal Zangcon-
cours in Haaksbergen dat op zondag 21 juni 
1959 gehouden zou worden. Dirigent Ernst 
van 't Kaar wilde wel eens een stapje hoger 
proberen en er werd ingeschreven voor de 
afdeling 'Uitmuntendheid'. Het bleek niet te 
hoog gegrepen, want met 340 punten werd 
wederom een 1e prijs in de wacht gesleept. 
 
De Haarlemse Muziekweek 
De positieve ervaringen, opgedaan bij de 
feestweek van 1958, deed bij de Haarlemse 
Federatie van Zang- en Oratoriumvereni-
gingen en de Haarlemse Bond van Muziek-
verenigingen de gedachte opkomen meer 

van de unieke omstandigheden van de mu-
ziektent op de Westkolk gebruik te maken. 
Na de toezegging van het Spaarndams Ge-
mengd Koor en Crescendo om hun 
medewerking te zullen verlenen, kon het 
gebeuren dat in de zomers van de jaren 
1959, 1960, 1962 en 1963 het 'Haarlems 
Muziekfeest' op de Westkolk van 
Spaarndam gehouden werd. Praktisch alle 
Haarlemse koren en muziekverenigingen, 
waaronder ook het Spaarndams Gemengd 
Koor en Crescendo, deden hier aan mee. 
 
Avondje in Spaarndam 
Net als in 1958 besteedde het Haarlems 
Dagblad weer uitgebreid aandacht aan de 
muziek- evenementen op de Kolk. Het 
volgende artikel uit 1959 sprong er echt uit: 
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Jos de Klerk 
Jos de Klerk, vader van Albert de Klerk, 
gold in die jaren als Haarlems grootste 
muziekkenner. In die hoedanigheid 
vervaardigde hij onder andere een 
omvangrijk boekwerk over de Haarlemse 
muziekgeschiedenis door de eeuwen heen. 
Ook verzorgde hij veelvuldig 
muziekrecensies voor het Haarlems 
Dagblad. Al in 1958 stak hij zijn 
enthousiasme voor de muziektent als 
podiumplaats niet onder stoelen of banken. 
Ook uit het voorwoord dat hij steeds in de 
programmaboekjes van de Haarlemse 
Feestweek schreef, kwam dat duidelijk naar 
voren. In 1959 schrijft hij: 
 
HAARLEM ONTDEKTE DE WESTKOLK 
Een niet gering aantal Haarlemse 
muzenzonen en muzendochters hebben 
verleden zomer Spaarndam ontdekt. Zij 
kenden wel reeds voorheen dit waterrijke 
oord als een paradijs voor 
palingliefhebbers, maar zij hadden zich 
altijd op een afstand gehouden voor zover 
het hun musische liefhebberijen betrof. 
Want nooit hadden zij begrepen waarom – 
zoals wel eens verteld werd – er jaren 
geleden twee muziektenten op de Westkolk 
mekaar in de weg stonden. Men kon 
vermoeden dat die muzentempels moesten 
dienen om te experimenteren op het gebied 
der veelstemmigheid, bijgenaamd 
polyfonie, in de aard van dat geval in de 
film 'Fanfare'; of men kon ook 
veronderstellen, dat bedoeld was om met 
dubbel muzikaal geweld deze 
openluchtconcertzaal tot een behoorlijke 
acoustiek te dwingen. Kortom, men meende 
in Haarlem en omstreken te weten dat er in 
Spaarndam iets buitenissigs aan de hand 
was en dat men er beter vandaan kon 
blijven, voor zover het zang- en blaaslust 
betrof. Goed voor de Spaarndammers, maar 
niets voor ons. Haarlem was immers ruim 
genoeg van concert-gelegenheden voorzien 
om er zijn muzikale liefhebberijen bot te 
vieren! 
Maar verleden jaar bracht de dubbele 
jubileumviering van Spaarndams Gemengd 
Koor en het fanfarecorps Crescendo de 

verrassende ontdekking mee voor het 
Haarlemse muzengeslacht, dat die 
Westkolk met zijn éne muziektent (de ander 
is reeds lang ter ziele) een ideaal oord is om 
er de kunst te dienen, dat de acoustische 
verhoudingen er voortreffelijk zijn en - wat 
van bijzonder belang is - dat men er de 
waarde van de stilte kan leren begrijpen". 
 
De Haarlemse Rederijkers in de 17e eeuw 
In zijn voorwoord van 1963 grijpt Jos de 
Klerk terug naar de vroegste geschiedenis 
van de Westkolk: 
 
NIETS NIEUWS ONDER DE ZON 
De Haarlemse Muzenkinderen hebben een 
paar jaar geleden de Spaarndamse Kolk 
ontdekt als een ideaal oord om een 
zomerfestival te houden, dat qua 
originaliteit het Holland-Festival de loef 
afsteekt. Zij meenden tenminste dat het een 
ontdekking was. Maar snuffelend in oude 
papieren, ben ik er achter gekomen, dat de 
Haarlemse Muzenzonen van de jaren 1600 
(het waren toen Rederijkers) Sparendam 
ook reeds als hun 'buitensociëteit' 
beschouwden, en er per schuit naar toe 
trokken. Wellicht wel eens een 'cluyte' 
vertoonden en ongetwijfeld met nieuwe 
liedjes van eigen maaksel aan de 
Sparendammers een 'soet vermaeck' boden. 
U ziet het lezer, er is niets nieuws onder de 
zon. 
In het liedboekje 'Haerlemsche Somer-
Bloempjes' van 1646 vond ik namelijk een 
liedje dat onze Rederijkers van toen 
voorzeker op de Sparendamse Kolk hebben 
uitgegalmd bij een dergelijk bezoek. Ik laat 
hier de eerste strofe ervan afdrukken, in de 
hoop dat U het niet al te duidelijke 
retrosijnen-taaltje zult verstaan: 
 
Sparendam playsant van Huysen, 
Vol van Schepen in de Kolk, 
Waterrijk, versien van Sluysen, 
Veel Schippers en varend Volk, 
Gherijft ghij goedertieren 
Met dienstbaer manieren 
Ons Borgers mee, 
Die uyt de Stee 
In U komen playsieren 
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In de volgende strofen wordt dan te kennen 
gegeven dat zij als 'kannekijkers' een goed 
onthaal, bekroond met een schranspartij, bij 
de Sparendammers verwachten: 
 
Ghij zijt altijd ghenegen 
Den spaarpot uyt te veghen 
 
Tot zover Jos de Klerk 
 
De zorgelijke jaren 60 
De veel aandacht trekkende evenementen 
op de Westkolk hadden jammer genoeg niet 
tot gevolg dat er zich nieuwe leden bij ons 
koor aanmeldden. Integendeel, het ledental 
liep ieder jaar meer terug. Dit verschijnsel 
deed zich praktisch bij alle verenigingen 
voor. De tv was waarschijnlijk de grote 
boosdoener. Beschikten we begin 1960 nog 
over 34 leden, 22 dames en 12 heren, eind 
1963 waren dat er nog slechts 21. 
Met dit kleine aantal was het niet mogelijk 
zelfstandig uitvoeringen te geven, dus werd 
de oplossing gezocht in samenwerking met 
koren waar Ernst van 't Kaar ook dirigent 
van was. 
Op 3 mei 1960 werd in het concertgebouw 
van Haarlem een concert gegeven waaraan 
behalve ons koor, ook Velsen's Gemengd 
Koor, Gemengd Koor Zang Veredelt en het 
Mannenkoor Proza en Poëzie aan meede-
den. Op het programma stond het Requiem 

van Cherubini en het Gallia van Gounod. 
Ondanks veelvuldig repeteren bleek met 
name het werk van Cherubini te hoog ge-
grepen. De recensies waren dan ook verre 
van lovend. Besloten werd dan ook de 
samenwerking voortaan te beperken tot het 
Velsen's Gemengd Koor. 
 
Topscorer op zangfestivals 
In die samenstelling werden met succes 
diverse kleine uitvoeringen gegeven en 
1e prijzen behaald op zangconcoursen in 
Nijmegen (24-9-'61), 's-Gravenhage (23-9-
'62), Cuyk met lof van de jury (27-6-'65), 
hetzelfde resultaat in Nijmegen (24-9-'67) 
en Emmercompascuüm (9-6-'68). Bij de 
laatste gelegenheid nam ons koor een grote 
beker mee naar huis voor het behalen van 
het meeste aantal punten over het gehele 
concours gedurende twee dagen en kreeg 
Ernst van 't Kaar de directeursprijs 
toegekend. In de Emmer-Courant stond een 
enthousiast verslag met als kop in grote 
letters: "Spaarndam aan de top in Emmer-
compascuüm". Dit was een mooie opsteker 
en die gaf weer moed voor de toekomst. 
Die zag er eind 1968 toch al weer wat beter 
uit, want het aantal leden was toegenomen 
tot 26. 

Willem van de Griend 
 

 
 
 
Privéberichten 
 

De leegte blijft. 
De oprechte belangstelling, kaarten, telefoontjes en bloemen na het overlijden van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader en opa 
 

Piet Molenaar 
 
zijn voor ons een grote steun. 
Onze hartelijke dank hiervoor. 

C.C. Molenaar-van Assema 
kinderen en kleinkinderen.
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Een bijzondere attentie! 
 
Zaterdag 17 april 2004 ontmoette ik Truus 
Bijl-Kenter, die zei dat ze iets bijzonders 
voor me had. Ik kreeg van haar voor de 
Historische Werkgroep een 'Brevet voor 
den scherpschutter  van den Bijzonderen 
Vrijwilligen Landstorm', uitgeschreven 
op naam van J.P. Vriesekoop te Spaarndam. 

Het is een brevet van "Het Vrijwillige 
Landstorm, Korps Stelling van Amsterdam" 
en gedateerd 1930. 
 
Truus heeft dit stuk gekregen van Sunta van 
Warmerdam-Vriesekoop en het met haar 
medeweten aan mij doorgegeven. Beide 
dames ben ik zeer dankbaar en bij 
gelegenheid zal de Historische Werkgroep 
het brevet tentoonstellen. 
 
Ook ontving ik van Truus nog een medaille 
met aan de ene kant een staande en een 
knielende schutter en aan de andere kant 
een lauwerkrans met de tekst: 'van de 
Gemeente Veghel'. Ook deze medaille is 
afkomstig van de vader van Sunta. 
 
De Landstorm was vóór de Tweede 
Wereldoorlog de benaming voor 
verschillende uit vrijwilligers bestaande 
formaties van de landmacht. De 'Bijzondere 
Vrijwillige Landstorm' is opgericht in 1918 
om dienst te doen bij binnenlandse 
woelingen. 
 

Gerrit van den Beldt 
 
 
 
Halfweg onder stoom 
 
Dit is de titel van een boekje dat Gerrit van 
den Beldt op verzoek van de Stichting 
Vrienden Stoomgemaal Halfweg heeft ge-
schreven. Het behandelt voornamelijk de 
laatste 25 jaar, waarin het de Stichting erg 
veel moeite heeft gekost om van het stoom-
gemaal een draaiend museum te maken.  
 
Het boekje heeft 56 bladzijden en veel oude 
en nieuwe foto's van het stoomgemaal en de 
daarbij betrokken personen. Het voorwoord 
is van burgemeester IJsselmuiden, die in al 

deze jaren het bestuur van de Stichting 
voortreffelijk heeft geleid. 
 
Het boekje kost € 12,50 en is verkrijgbaar 
bij het Stoomgemaal in Halfweg. 
Openingstijden: van 1 april tot 1 oktober, 
op woensdag en donderdag van 13.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. Het is ook verkrijgbaar bij 
boekhandel Kaldenbach in Zwanenburg. 
 

De redactie. 
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Henk Goebert 
 
Familieman, Ajax-fan, moppentapper, di-
recteur, fotograaf, levensgenieter en sinds 
kort 'lid van het koninklijk huis'. Zie daar, 
in willekeurige volgorde, de typeringen van 
de man, waarmee ik op woensdagavond 
2 juni jl. een gesprek mocht hebben. 
Ik had Henk al enige tijd voor dit doel op 
mijn lijstje staan. Om allerlei redenen was 
het er echter nog niet van gekomen. Maar 
toen het Koningin Beatrix op donderdag 
29 april 2004 behaagde Henk te benoemen 
tot lid in de orde van Oranje Nassau kon ik 
er niet meer omheen. 
 
Vele gezichten 
Henk is een Spaarndammer met vele ge-
zichten en is van tal van markten thuis. On-
danks een drukke en verantwoordelijke 
baan als directeur van Brantjes Papier in de 
Waarderpolder, is hij in zijn schaarse vrije 
tijd veelvuldig voor de Spaarndamse sa-
menleving in de weer. 
32 jaar geleden was hij mede-oprichter van 
de Klaverjasvereniging, waarvan hij vanaf 
de oprichting voorzitter is. Hij stond ook 
aan de wieg van de Stichting Dorpsfeest 
Spaarndam en is een actief lid van het 
organisatiecomité. 
 
Fotograaf 
Bij de jaarlijkse dorpsfeesten van de stich-
ting leeft Henk zich helemaal uit als ama-
teurfotograaf. Hij schept er genoegen in om 
de door hem zelf ontwikkelde foto's direct 
de volgende dag op de borden te prikken, 
zodat de Spaarndammers zichzelf kunnen 
bewonderen in dikwijls Breugheliaanse 
taferelen. Gezien het grote aantal komt hij 
in die dagen volgens mij aan slapen nauwe-
lijks toe. 
 
Scheidsrechter 
Henk treedt vanaf 1976 ook nog elke zon-
dag als voetbalscheidsrechter op voor de 
KNVB. 
Zoals u regelmatig in de krant kunt lezen, 
loopt dit soort wedstrijden veelvuldig uit de 
hand. Maar daar is bij de wedstrijden die 

Henk leidt, voor zover ik weet, nooit sprake 
van. Zijn natuurlijk leiderschap komt hier-
bij, als het nodig is, goed van pas, denk ik. 
Ook met een goed geplaatste opmerking 
weet hij de grootste heethoofden dikwijls 
weer snel tot bedaren te brengen. Dat is 
ongetwijfeld de reden dat hij het zo lang 
weet vol te houden. 
 
Kwalificatie 
Hiernaast is hij nog op tal van andere ter-
reinen als vrijwilliger actief. Je kan op 
Henk, als je hem nodig hebt,  praktisch al-
tijd een beroep doen. Hij zegt niet gauw 
nee. Persoonlijk kan ik mij dan ook volle-
dig vinden in de woorden van Burgemees-
ter van Hoogdalem bij de uitreiking van de 
onderscheiding: 
"Vastgesteld kan worden dat betrokkene 
een belangrijke rol speelt in het lokale ver-
enigingsleven, die hem kwalificeert als 
iemand die zich geruime tijd ten bate van 
de samenleving heeft ingespannen en ande-
ren heeft gestimuleerd". 
 
In de maling genomen 
Ik vraag Henk of hij enigszins  was voorbe-
reid op de gebeurtenissen van 29 april. 
"Totaal niet" antwoordt hij. "Ik was die 
morgen op mijn werk druk in de weer met 
het treffen van voorbereidingen voor de 
ontvangst van een aantal Belgische zaken-
partners (In scène gezet). 
Ik was net bezig de Belgische vlag uit te 
hangen, toen mijn zoon Richard ineens voor 
mijn neus stond met de vraag of ik maar 
mee wilde komen voor een dringende aan-
gelegenheid. Ik zei natuurlijk dat daar geen 
sprake van kon zijn, maar hij stond erop 
direct in de auto te stappen. "Ik zou vanzelf 
wel merken waar het voor nodig was". 
Toen we aankwamen bij het stadhuis van 
Haarlemmerliede was het daar een drukte 
van belang, met tv-camera's en veel foto-
grafen. En nóg drong niet tot me door wat 
mij te wachten stond. Ik kon me niet voor-
stellen dat al die mensen voor mij waren 
gekomen. Pas toen ik moest plaats nemen 



In gesprek met 

naast Joost Prinsen, Joop Wesseling en 
Carel Weijers werd het me een beetje dui-
delijk". 
"Hebben ze jou ook in de maling geno-
men", vroeg Joost Prinsen aan mij. Op de 
film en op de talrijke foto's die Henk me 
laat zien, is duidelijk waar te nemen dat hij 
danig onder de indruk was. De man die 
anders nooit naar woorden hoeft te zoeken, 
was nu even sprakeloos en ontroerd. 
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Koninklijke Henkie 
Daarna ging Henk met zijn familie naar De 
Toerist,  waar vertegenwoordigers van het 
Spaarndamse verenigingsleven en enige 
vrienden hem ontvingen  met bloemen en 
cadeaus.  
Hij kreeg o.a. een T-shirt aangetrokken met 
het opschrift  "Koninklijke Henkie". Daarna 
kon de champagne worden ontkurkt en 
werd het nog enige uren heel gezellig. 
 
Brantjes Papier 
We praten verder over Brantjes Papier, 
waar Henk, mét eigenaar Wim Brantjes, 
deel uitmaakt van het directieteam. Vanaf 
de oprichting in 1964 is Henk al werkzaam 
voor Brantjes. Gestart in een boerenschuur 
van boer Pruissen in de Spaarndammerpol-
der (vlakbij het ouderlijk huis van Henk) 

verhuisde het bedrijf via  een boerderij in 
Assendelft naar de Koudenhorn in Haarlem, 
waar Brantjes de opstallen en activiteiten 
van "Liefdewerk Oud Papier" overnam. In 
1970 werd opnieuw verhuisd. Naar de 
locatie waar het bedrijf nog steeds is geves-
tigd: de Conradweg in de Waarderpolder. 
In die 40 jaar heeft Brantjes Papier (en 
Henk) een enorme ontwikkeling en groei 
doorgemaakt en behoort thans tot de groot-

ste bedrijven in Ne-
derland op het ge-
bied van papierin-
zameling en aanver-
wante activiteiten. 
Kort geleden werd 
gefuseerd met Nijs
sen Papier uit 

-

m en af-

tjes 

 van Brant-

 de 

oed 

n bij het bedrijf. 

Nieuw-Vennep. 
 
Jubileu
scheid 
In september 2004 
nemen Wim Bran
en Henk tegelijk 
afscheid
jes Papier. 
Dit valt samen met 
het 40-jarig bestaan 
van het bedrijf en
jubilea van Wim 

Brantjes en Henk. Dat betekent driedubbel 
feest. Ik neem aan dat Henk dit zelf gaat 
regelen, want ik weet dat hij daar erg g
in is. Henk blijft daarna, zo lang als de 
nieuwe directeur Gerard Nijssen het nodig 
acht, als adviseur betrokke

vlnr. Carel Weijers, Joost Prinsen, Henk Goebert en Joop Wesseling 

 
Familiemensen 
Er breekt voor Henk dan een nieuwe en 
mooie tijd aan, waarbij hij zich, samen met 
zijn vrouw Ans, nog meer kan wijden aan 
zijn  kinderen, kleinkinderen en andere 
familieleden. 
Want Henk en Ans zijn echte familiemen-
sen en ze houden van gezelligheid en men-
sen om zich heen. Als ze op vakantie zijn of 
er is iets te vieren, laten ze graag anderen 
meegenieten van de mooie dingen in het 
leven. 
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Ajax, het Nederlands elftal en het Oran-
jegevoel 

Zij laat mij een enorm dik album zien, vol 
met kaarten, brieven en foto's, die haar zijn 
toegestuurd door de diverse leden van ons 
koninklijk huis, in antwoord op aan hen 
gerichte correspondentie. 

We praten nog even na over Ajax, waar hij 
al sinds mensenheugenis supporter van is 
en over de kansen van het Nederlands elftal 
in Portugal. In de maand juni zal de kleur 
oranje ongetwijfeld weer overheersen in en 
om huize Goebert in de Dr. W. Nijestraat. 

Tot slot drinken we nog een pilsje op de 
successen van Ajax en Oranje en bedank ik 
Henk en Ans voor de hartelijke ontvangst 
en het leuke gesprek. En wat het Oranjegevoel betreft: grappig is 

nog te vermelden dat Ans nauwe contacten 
onderhoudt met onze koninklijke familie. 

 
Willem van de Griend

 
 
Stichting Krayenhoff 
Wat deden de Hollandse officieren in de 
Eerste Wereldoorlog aan het Westelijk 
front?  

De Stichting Krayenhoff zoekt mensen die 
het leuk vinden om een antwoord op al deze 
vragen te vinden en tijdens rondwandelin-
gen over de forten van Spaarndam hierover 
te vertellen. Natuurlijk helpt het bestuur van 
de stichting u bij het vinden van de ant-
woorden en het begeleiden van groepen 
mensen die de forten bezoeken. 

Waarom groeven de Hollanders in 1890 
overal grote kuilen in de grond en waarom 
gooiden zij die meteen weer dicht? 
Lopen er nu werkelijk onderaardse gangen 
van het ene fort naar het andere? 
Wat zijn toch die betonnen 'bunkers' die in 
het weiland staan? 

Voor nadere informatie kunt u bellen naar 
538 22 71, e-mailen naar info@stichting-
krayenhoff.nl of een briefje sturen naar:  Waarom heeft men nu ineens zoveel be-

langstelling voor de Stelling van Amster-
dam? 

Bestuur Stichting Krayenhoff 
Westkolk 4, 2063 JR  Spaarndam. 

Joop de Vries 
 
 
Herdenkingsoverweging 4 mei 2004, door mr. Petra W.M. de Wolf 
Vandaag, 4 mei, herdenken wij hier en op 
tal van andere plaatsen in Nederland: dege-
nen die hun leven hebben gegeven in de 
Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen de 
Duitse bezetters; degenen die dat deden in 
toenmalig Nederlands-Indië tijdens de Ja-
panse bezetting en degenen die hun leven 
gaven in oorlogen en vredesmissies nadien. 
Wij herdenken dit jaar al voor de 59e keer. 
Maar wij herdenken niet alleen. Wij eren 
ook degenen die het hoogste gaven wat zij 
bezaten. En wij denken ook aan de waarden 
waarvoor zij streden. Misschien is dat laat-
ste zoveel jaren na de Tweede Wereldoor-
log nog wel het belangrijkst: een ogenblik 
stilstaan bij wat het betekent vrij te zijn. 
Wat het betekent om niet voortdurend om je 
heen te kijken of er iemand is die je kwaad 

wil doen. Wat het betekent om te spreken 
zonder angst voor represailles. Wat het be-
tekent naar een politieke vergadering te 
gaan zonder de vrees dat deze uiteengesla-
gen wordt.  
Wij vinden al die zaken nu heel gewoon. 
Zij maken deel uit van ons dagelijks leven. 
Maar op vele plaatsen in de wereld is dat 
anders. Daar worden die elementaire rech-
ten van ieder mens nog steeds geschonden. 
En op een avond als deze is het goed onze 
gedachten te laten gaan naar de burgers van 
die landen. 
Onze samenleving is het product van hon-
derden jaren ontwikkeling. Langzaamaan 
heeft zich de moderne rechtsstaat gevormd, 
waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, 
vrij hun mening kunnen verkondigen, 
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waarin de overheid niet willekeurig burgers 
mag opsluiten, waarin de grondrechten van 
inwoners niet zonder reden mogen worden 
aangetast. 
De praktische omgang met die waarden 
kent zijn grenzen. In Nederland merken wij 
dat ook. Iedereen is vrij gebruik te maken 
van haar of zijn democratische rechten, 
maar het gebruik ervan door de één mag 
niet ten koste gaan van de rechten van de 
ander. De vrijheid van meningsuiting bij-
voorbeeld mag niet worden gebruikt om 
een ander te discrimineren. 
In onze multiculturele samenleving onder-
vinden wij meer en duidelijker spanningen 
bij het gebruik van onze grondrechten dan 
voorheen. De vrijheid van godsdienst bij-
voorbeeld komt dezer dagen meer dan eens 
in botsing met ieders recht om haar of zijn 
leven in te richten naar haar of zijn seksuele 
geaardheid. Dat brengt spanningen mee 
waar het moeilijk mee omgaan is. Opmer-
kelijk is dat er in Nederland altijd al kerke-
lijke groeperingen waren die zeer afwij-
kende meningen hadden. Hun aantal was 
gering en misschien daardoor tolereerden 
wij hen. Het lijkt wel of – wat heet – de 
autochtone bewoners minder tolerantie 
hebben voor de uitoefening van de rechten 
door zogenaamde allochtone inwoners dan 
voor de uitoefening van dezelfde rechten 
door hun eigen groep. Godsdienstige uitin-
gen van bijvoorbeeld moslims worden 
sneller en feller veroordeeld dan die van 
blanke christenen. Maar ook andersom mag 
er zeker op worden gewezen dat moslims in 
hun uitingen niet, althans onvoldoende, re-
kening houden met wat in Nederland pas-
send en aanvaardbaar wordt geacht. Van 
ieder mag verdraagzaamheid jegens de an-
der worden gevraagd. Ook de vrijheid van 
godsdienst mag niet worden gebruikt om 
een ander te discrimineren.  
Vrijheid, vrede, is niet alleen het afwezig 
zijn van oorlog. In de Tweede Wereldoor-
log streden onze ouders en grootouders sa-
men, ongeacht politieke overtuiging, af-
komst of geaardheid. Oorlog doet ons be-
seffen dat vreedzaam naast elkaar leven 
heel wezenlijk is. Vrede moet ons leren 
ieder mens te respecteren, ongeacht af-
komst, geloof, politieke overtuiging of ge-

aardheid. Die vrede moeten wij delen met 
ieder mens. Dat is kiezen voor het dragen 
van een bewuste verantwoordelijkheid. Dat 
is kiezen om te delen. 
Ons land is allang niet meer in staat op 
zichzelf te functioneren. Onze regeringen 
hebben vanaf het begin van de jaren vijftig 
van de vorige eeuw gekozen voor Europa. 
Eerst alleen voor een kolen- en staalge-
meenschap – in de wederopbouw zeer be-
langrijk -, daarna ook op het brede econo-
mische terrein, thans op vrijwel alle terrei-
nen van staatszorg. Ook op het destijds tot 
de kern van iedere natie geacht te behoren 
terrein van politie en justitie. Naast de 
keuze voor Europa is ook de keuze voor de 
hele internationale gemeenschap gemaakt. 
Die keuze van ons land maakt onze samen-
leving ingewikkelder, laat steeds meer en 
steeds sneller andere dan de nationale in-
vloeden toe. Brengt ons soms ook in ver-
warring, doet ons soms ook bang zijn voor 
de toekomst. Zeker na de aanslagen in 
Amerika in september 2001 en recent die in 
Madrid, groeit de onzekerheid over onze 
toekomst. Onzekerheid ook over de vraag 
of en hoe wij ons tegen verdere aanslagen 
kunnen verdedigen. Verdedigen zonder de 
democratische rechten van inwoners onno-
dig in te perken. 
 
Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van 
oorlogen. Tegelijk denken wij aan de waar-
den waarvoor zij het leven lieten. Wij her-
denken hen ieder jaar opnieuw, in de 
wetenschap dat de waarden waarvoor zij 
hun leven gaven het verdienen in ere 
gehouden te worden. Ook als anderen deze 
niet respecteren is dat het geval. 
Juist in deze turbulente tijd, waarin de we-
reldorde op zijn kop lijkt te worden gezet, 
krijgt zo’n herdenking nieuwe zin. Wij 
worden eraan herinnerd dat vrede betekent: 
vechten voor vrijheid. Wij beseffen op-
nieuw dat vrijheid in een samenleving als 
de onze betekent: kiezen voor regels, opdat 
niet de vrijheid van de één de vrijheid van 
de ander nodeloos beperkt. Vrijheid moet 
worden gedeeld; elke inwoner heeft daarop 
dezelfde rechten. 
Ik denk dat, om vrede te bereiken, het 
noodzakelijk is dat volkeren, mensen, bu-
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ren, elkaar vertrouwen en op die basis pro-
beren elkaar te begrijpen. Vertrouwen is: 
niet aanstonds uitgaan van kwade bedoelin-
gen van de ander; maar de eigenaardighe-
den van de ander accepteren; werkelijk be-
langstelling hebben voor elkaar; de ander 
verdragen, ook al denkt en voelt hij mis-
schien op een andere manier dan jijzelf. 
Niet zo gemakkelijk, wel noodzakelijk. 

4 mei. Wij staan een ogenblik stil. Wij ge-
denken hen die hun leven gaven voor onze 
vrijheid. Bovenal denken wij aan onze sa-
menleving, die verscheurd dreigt te worden 
langs de lijnen van ras en godsdienst. Het is 
goed even de rust te nemen om te denken 
aan wat vrijheid werkelijk betekent. Elk 
jaar opnieuw. Ook nu. 
Ook in Spaarndam.

 
 
Talloze mensen Vrede 
Er zijn talloze mensen Vrede staat tot het leven 
Opgesloten, in zichzelf Vrijheid hoort daarbij 
Bijna alles wordt verboden Dus niet krijgen maar geven 
Zelfs het zorgen voor jezelf Vrijheid voor iedereen 
 Een voor allen, allen voor een 
Verscholen in je huis Eerlijk hoort erbij 
Bang dat je iets fout doet Samen zijn wij blij 
Verlang je naar die tijden Eerlijkheid moet erbij worden gehaald 
Toen was het goed Anders wordt er gefaald 
 Niemand wil geweld 
Buiten in de zon Dus……wees een held 
Rode wangen van het spelen Ga niet vechten 
Overal was het fijn Iedereen heeft z’n eigen rechten 
Je hoefde niet . . . . vervelen Heb eerbied voor iedereen 
 Dan sta je nooit alleen 
Nu is dat voorbij Dus doe rustig met je leven 
Groen en geel is nu grijs Want het is maar even 
Ooit komt er een tijd Onthoud een reden  
Dat ik vrijheid eis! Bij alles hoort vrede 
 Vrede op aarde hoort 
 En geen ander soort! 
  
Stephanie Zeulevoet, Meinko Keijzer 
groep 8 Spaarneschool groep 8 St.Adalbertusschool 
 
 
'Nieuw Leven' 60 jaar springlevend 
Op dinsdag 24 augustus 2004 bestaat de 
speeltuinvereniging 'Nieuw Leven' officieel 
60 jaar. Gedurende deze zestig jaar heeft de 
vereniging zich een volwaardige plaats bin-
nen de leefgemeenschap van Spaarndam 

In de jaren tachtig en negentig, en ook nog 
zeer recent, is er hard gewerkt om de 
speeltuin en het gebouw te laten voldoen 
aan de eisen van deze tijd. Voor een speel-
tuinvereniging werkelijk enorme investe-
ringen zijn gedaan, ruim € 500.000, om de 
komende jaren vooruit te kunnen. 

weten te verwerven.  
De oprichters uit 1944 zijn geen van allen 
meer in leven, doch hun kinderen en klein-
kinderen mogen trots zijn op de prestatie 
van hun voorouders. Dankzij hun inspan-
ningen staat er nog altijd een prachtige 
speeltuin en een schitterend clubgebouw 
aan de Boezemkade. 

Het huidige bestuur en alle medewerkers 
zijn bijzonder trots op hun 'Nieuw Leven'. 
Natuurlijk komt er feest, doch het bestuur 
heeft in overleg met medewerkers, vrijwil-
ligers en leden, besloten om het accent te 
leggen op kinderactiviteiten. 
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Op maandag 12 juli 2004 zal er een groots 
openingsfeest van de vakantiespelen op de 
speeltuin plaatsvinden. In de jaarlijkse 
VAS-kalender zal hier uitgebreid aandacht 
aan worden besteed. 
Een receptie mag uiteraard ook niet ontbre-
ken. Op zaterdag 25 september zal deze 
worden gehouden, doch ook hier zal het 
accent meer op spelen, plezier en jeugd 
worden gelegd dan op een traditionele hap-
pening. 
Tijdens de receptie kunt u een door de 
Historische Werkgroep Spaarndam samen-
gestelde fototentoonstelling over de ge-
schiedenis van zestig jaar 'Nieuw Leven' 
bekijken. Deze tentoonstelling is ook op 

zondag 26 september van 14.00 uur tot 
16.30 uur te bekijken. 
 
Ten slotte wil het bestuur met gepaste trots 
kenbaar maken dat vele gezinnen lid zijn 
van de vereniging. Ook is men trots op de 
forse bezetting van het clubgebouw en op 
een tweetal eigen clubs die al jarenlang in 
een behoefte voorzien, namelijk de meisjes-
club op dinsdagavond en de bootjesclub op 
donderdagavond. Lid worden en/of deel-
nemen aan de activiteiten kan altijd. Ge-
woon langs gaan! 
Voor informatie over 'Nieuw Leven': 
bel 537 33 63. 

Tineke in 't Veld 
 
 
Hulptransport naar Polen en Oekraïne 
De in Spaarndam geboren Joep Huttinga 
begon begin jaren 90 met de organisatie van 
hulptransporten naar Krzeszow een dorpje 
in het uiterste zuidoosten van Polen. De 
pastoor van Krzeszow vertelde aan de deel-
nemers van de eerste transporten dat de 
toestand over de grens, in Oekraïne, nog 
veel slechter was dan in Polen. Om aan de 
organisatie structuur te geven werd in 1993 
de Stichting Polen-Oekraïne (SPO) opge-
richt. Deze stichting biedt hulp aan zieken-
huizen, verpleegtehuizen, scholen en andere 
stichtingen in zowel het zuidoosten van 
Polen als tot ver in de Oekraïne en wel met 
name op het schiereiland de Krim. Na de 
helaas vroegtijdige dood van Joep Huttinga 
namen twee reeds bij de stichting betrokken 
Nieuw-Vennepse transporteurs, Dick Nijs-
sen en Dio Middelkoop, de leiding op zich. 
Met een kern van ervaren en toegewijde 
chauffeurs rijden ze sindsdien eens per jaar 
met een konvooi vrachtwagens naar díe 
plaatsen waar de hulp nog heel hard nodig 
is.  
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Op 16 april jongstleden was het weer zover. 
Twintig trucks met oplegger stonden in 
Nieuw Vennep geladen klaar om een rit van 
meer dan zeven duizend kilometer te gaan 
afleggen. Vijftien van de trekkers waren ter 
beschikking gesteld door de firma Beers uit 
den Haag. Deze Scania’s waren speciaal 

voor deze reis oranje gespoten en voorzien 
van het opschrift Holland-Oekraïne. De 
inhoud van de wagens bestond voorname-
lijk uit duurzame goederen als ziekenhuis-
bedden, medische goederen, schoolmeube-
len en computers. Maar ook de kleding, die 
op 11 en 12 maart in Spaarndam en Haar-
lemmerliede was ingezameld, had een 
plaatsje gekregen in deze wagens. Voor de 
ongeveer zeven kubieke meter kleding zijn 
goede bestemmingen gevonden. 
De stichting Polen-Oekraïne werkt zeer 
nauw samen met onder andere het VU Me-
disch Centrum in Amsterdam, de Rotary 
Club Reeuwijk en de Henri Nouwens 
Stichting. Het Medisch Centrum heeft 
goede contacten met ziekenhuizen in Sim-
feropol op de Krim, de Henri Nouwens 
Stichting ondersteunt onder meer een cen-
trum voor gehandicapte kinderen en een 
psychiatrisch ziekenhuis in Lviv. 
Behalve naar de reeds genoemde zieken-
huizen en andere instellingen, zijn dit jaar 
hulpgoederen gebracht naar een kinderzie-
kenhuis en een tuberculosekliniek in Sim-
feropol. In Kherson werden goederen afge-
leverd in een kinderziekenhuis en in een 
kliniek voor huid- en geslachtszieken. 
De stichting Polen-Oekraïne kan haar werk 
blijven doen dankzij de tomeloze inzet van 
een betrekkelijk kleine groep vrijwilligers. 
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Deze truckers en buschauffeurs zijn bij-
voorbeeld bijna elke zaterdag in de weer 
met het ophalen en opslaan van hulpgoede-
ren. Verder zijn natuurlijk de grote en 
kleine sponsors, die trucks, trailers, geld of 
goederen leveren, van essentieel belang. 
Hoewel het accent van de hulp in de laatste 
jaren is verschoven naar meer duurzame 
goederen, maken voedsel, kleding en speel-
goed nog steeds een belangrijk deel uit van 

ons pakket. Vooral knuffels zijn bijzonder 
geliefd; heel veel van de stoere knapen die 
de grote vrachtwagens besturen, hebben 
moeite om hun tranen te verbergen als ze 
zien hoe blij kinderen zijn met een speel-
goedbeestje. 
Voor meer informatie over onze stichting 
verwijzen wij graag naar de website: 
www.polen-oekraine.nl 

Henk Koelman
 
 
Het land rond de Stompe Toren; de geschiedenis van Spaarnwoude 
Eindelijk is het boek over Spaarnwoude 
voltooid. Als over Spaarnwoude gesproken 
wordt, dan bedoelen wij daar zowel 
Spaarnwoude als Haarlemmerliede mee, 
want dat dorp heette tot 1900 'Spaarnwoude 
aan de Lie'. Met Spaarnwoude wordt hier 
dus het oude ambacht Spaarnwoude be-
doeld, dat zich uitstrekte van de Liede tot 
het IJ en van Spaarndam tot Halfweg en de 
Haarlemmermeer. 
Allerlei facetten van de geschiedenis van 
'Spaarnwoude' komen aan de orde, onder 
andere:  
 
• De strandwal van Spaarnwoude; 
• De ontginning van het veengebied; 
• Een kapel en de kerk van Spaarnwoude; 
• De adellijke familie van Spaernwoude, 

o.a. Clara van Spaernwoude; 
• Claes van Kieten; 
• Doorbraken van de Spaarndammerdijk; 
• Het begin van de Verenigde Binnenpol-

der; 
• De Spaanse belegering van Haarlem, de 

kerk in brand; 
• Het Rechthuis van Spaarnwoude; 
• Een schuilkerk in Haarlemmerliede en 

de kerk en parochie van St. Jacobus; 
• Het tolhuis aan de Oude Weg en bij de 

Liebrug; 
• De trekvaart Haarlem-Amsterdam; 
• Het ontstaan van de gemeente Haarlem-

merliede en Spaarnwoude; 
• De school en het gebouw; 

• De forten; 
• En de laatste honderd jaar met verhalen 

over de geschiedenis van IJsclub 'de 
Liede', de Boerenleenbank Spaarn-
woude, de Land- en Tuinbouw Bond, 
Club '38, de Tweede Wereldoorlog, 
voetbalclub SHS, het Recreatieschap 
Spaarnwoude, carnavalsvereniging 'De 
Slappe Bal', de Dorpsvereniging, het 
Gilde en de Vrienden van de Stompe 
Toren. 

 
Het geheel is een aantrekkelijk boekwerk 
geworden, dat veel mensen uit Spaarn-
woude en Haarlemmerliede zal herinneren 
aan het verleden. Veel is in de laatste 150 
jaar veranderd: de droogmaking van de 
Haarlemmermeer, de aanleg van het Noord-
zeekanaal en de IJ-polders, de aanleg van 
de havens voor Amsterdam en de vorming 
van het Recreatiegebied Spaarnwoude. 
 
Het boek is geschreven door Gerrit van den 
Beldt, die hier wel bekend is. Het verschijnt 
in oktober/november 2004, mits er genoeg 
inschrijvingen plaatsvinden. 
De prijs is €18,50. De inschrijving wordt 
gesloten op 1 september. De naam van de 
inschrijvers wordt achter in het boek 
vermeld. 
Als alle onkosten betaald zijn, is de 
opbrengst voor het Gilde van de Stompe 
Toren en de Stichting Spaarndam 700 (voor 
de bestudering van de geschiedenis). 
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Het hart van de zaak 

Bij dit Dorpsorgaan zit een folder waarmee u zich kunt inschrijven. U kunt de strook 
inleveren op de volgende adressen: 
 
Henk Koelman Simon van der Aar Niek Wempe Gerrit van den Beldt 
Ringweg 37 Liedeweg 33 Liedeweg 7 Kees 't Hoenstraat 10 
2064 KG Spaandam 2065AJ Haarlemmerliede 2065AH Haarlemmerliede 2064 XJ Spaarndam 
 
Of bestellen via e-mail met naam en adres bij: hjm.koelman@wanadoo.nl of gerritvdbeldt@hetnet.nl. 
 
 
Draagvlak 
 
"Ondanks de vermeende toename van ge-
luidsoverlast sinds de ingebruikname van 
de Polderbaan blijkt, uit datzelfde onder-
zoek, dat het draagvlak voor Schiphol on-
verminderd groot is", aldus onze staatsse-
cretaris. 
Van u weet ik het niet, maar mijn vermogen 
om draagvlak te zijn is sterk aan slijtage 
onderhevig. We hebben wat afgedragen de 
laatste jaren en we deden dat braaf. Zo 
moesten we o.a. draagvlak zijn  voor de 
euro, de privatisering van het spoor en de 
nutsbedrijven, de Betuwelijn, de Afrikaha-
ven en onlangs nog vroeg Wim Kok naar 
draagvlak voor de torenhoge vergoeding die 
hij en zijn medebestuurders mogen opstrij-
ken. En dat alles vanwege het 'internatio-
nale', de open grenzen, de vrije markten en 
misschien zou Nederland er uiteindelijk 
zelfs beter van gaan voetballen, hup Hol-
land hup. Mooi niet dus. We lijden aan 
overgewicht, kunnen nauwelijks uit de 
voeten en hebben voorlopig geen uitzicht 
op een lichter wordend bestaan. En nu dit 
weer. Natuurlijk mogen ze op mij terug-
vallen als het land in gevaar is, de dijken op 
springen staan; ook ruim ik graag wat 
draagvlak in ideeën, die het landsbestuur 
weer naar 'Normaal Nederlandsch Peil' te-
rug voeren. Mijn steun hebben ze: niet 
treuzelen, gaan! 
Maar voor het koppel 'staatssecretaris en 
Schipholdirecteur', dat al tientallen jaren, 
steeds in andere personen en partijen, 
dezelfde monomane boodschap van 'meer - 
groei - en - minder - overlast - en - dat - is - 
goed - voor - het - land' propageren heb ik 
allang geen draagvlak meer. 

Ach, soms probeer ik het een tijdje, 
wanneer d'een na d'ander overdendert. In 
mezelf zeg ik dan de staatssecretaris na: 
"groei - voorspoed - innovatie - capaciteit - 
internationaal meedoen - luchtruimte-effici-
ëntiequotiënt - aanjagen van de economie - 
werkgelegenheidsspiraal - minder overlast 
en nog meer banen - nog meer groei - op 
een haar na iedereen aan het werk - O… 
krachtige Motor van het bedrijfsleven - O ... 
Schiphol: uw piloten en vooral uw 
stewardessen - hup Holland hup. De laatste 
restjes draagvlak tracht ik zo bij elkaar te 
scharrelen. Het helpt niet als onze economie 
alleen maar kan floreren; wanneer 'het 
monster' groeit, dan houdt het voor mij op. 
 
Ik haak af; één draagvlakje minder, zou het 
helpen? 
Voorlopig niet natuurlijk, maar als we nu 
eens niets tegen de politiek zeggen, want 
die doet toch precies wat Schiphol wil en u 
levert uw draagvlak ook in. En uw buurman 
en zijn buurman … dan kan het zomaar 
gebeuren dat op een goed moment, zonder 
dat 'ze' erop bedacht zijn, er opeens hele-
maal geen draagvlak meer is voor nieuwe 
landingsbanen en dat ook de Polderbaan 
over los zand zonder fatsoenlijk draagvlak 
blijkt te zijn aangelegd en daarom onmid-
dellijk weer plaats zal moeten maken voor 
aardappelvelden.  
Zou het dan minder worden met de econo-
mie, de werkgelegenheid en de groei, of 
zullen we er juist wel bij varen wanneer het 
monster eindelijk gekooid is? 
 

Jan Zwetsloot 
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De Oude Kerk 
De Oude Kerk behoort tot de oudste ge-
bouwen van Spaarndam. Het van oorsprong 
hervormde kerkje - 'sinds 1627' - is niet 
alleen de kerkelijke gemeente dierbaar. Ook 
voor vele niet-kerkelijk betrokken Spaarn-
dammers is het 'hun' kerk. Dat bleek ook op 
de open avond, over de toekomst van de 
Oude Kerk, die we ruim een jaar geleden 
organiseerden. Daaraan verbinden we nu 
gevolgen.  
 
Stichting Vrienden van de Oude Kerk 
Iedere zondag zijn de Oude Kerk en het 
belendende wijkgebouw geopend. Maar dat 
vinden we te weinig voor zo'n mooi, oud, 
sfeervol en karakteristiek gebouw. Daarom 
willen we dat de Oude Kerk ook kan wor-
den gebruikt door niet-kerkelijk betrokke-
nen. Graag zouden we zien dat de Oude 
Kerk ook door de week een ontmoetings-
plaats is en dat het er vaker leeft, voor meer 
mensen. 
Daarom is de 'Stichting Vrienden van de 
Oude Kerk' opgericht. Deze heeft ten doel 
om name niet kerkelijke activiteiten te 
stimuleren. Exposities bijvoorbeeld, en 
concerten, recepties en bijeenkomsten. De 
Oude Kerk wordt ook een officiële trouw-
locatie voor de sluiting van burgerlijke 
huwelijken – of burgerlijk en kerkelijk 
tegelijk. 
Het is in eerste instantie uit ideële motieven 
dat wij de Oude Kerk toegankelijker willen 
maken. Daarnaast spelen financiële 
motieven een rol, want het onderhoud van 
een monumentaal gebouw is kostbaar. U 
hoort nog meer van de 'Vrienden van de 
Oude Kerk'. 
 
De Oude Kerk op zondag 
's Zomers maakt klassieke muziek altijd 
onderdeel uit van de diensten in de Oude 
Kerk. In de zomermaanden zijn we iedere 
zondag om 9 uur open voor een klein uurtje 
zingen, bidden, luisteren, mijmeren en me-
diteren. Dan is de Oude Kerk een plek om 

God te zoeken en elkaar te ontmoeten – of 
om elkaar te zoeken en God te ontmoeten, 
maar misschien is dat wel hetzelfde. Open 
voor iedereen die de vrijheid van het eigen-
tijdse protestantse gedachtegoed 
aanspreekt, of er kennis mee wil maken. 
Zo zien wij als gemeente rond de Oude 
Kerk onszelf graag: als ontmoetingsplaats, 
als rustpunt en als leerhuis. De tijd dat wij 
dachten de waarheid in pacht te hebben, ligt 
ver achter ons. Wij ervaren de traditie als 
een schat, met veel mooie gedachten en 
opvattingen die ons in het nu aan het 
nadenken moet zetten. 
Iedere eerste zondag van de maand bena-
drukken we het aspect van de bezinning in 
een 'viering van stilte en bezinning'. Een 
viering met een wat meditatief karakter, 
waaraan altijd solisten of duo's meewerken 
met een 'muzikale meditatie'. 
Iedere derde zondag van de maand is er 
kinderopvang en plaatsen we de kinderen 
wat meer in het middelpunt. 
 
Rond de kunstmarkt 
Op de vijf zomerzaterdagen (17/7, 24/7, 
31/7, 7/8 en 14/8) van de kunstmarkt, zijn 
ook de Oude Kerk en het wijkgebouw weer 
open voor rondleidingen (vanaf 12 uur), 
concerten (om 3 uur, entree 2 euro, kinde-
ren vrij) en voor de rommelmarkt, met ook 
eten, drinken, een loterij en wat dies meer 
zij. De opbrengsten komen ten goede aan 
het onderhoud van de Oude Kerk. 
 
Informatie en verhuur 
Ook nu al zijn de Oude Kerk en het Wijk-
gebouw te huur voor uiteenlopende activi-
teiten. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u contact 
opnemen met: 
koster Boukje de Jong (tel. 539 29 99). 
 
Voor overige informatie over de Protes-
tantse Kerk in Spaarndam kunt u contact 
opnemen met Ko Plooij (tel. 537 81 93).
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Nationaal Fonds Kinderhulp 
De jaarlijkse collecte 
voor het Nationaal 
Fonds Kinderhulp, die 
gehouden werd in de 
week van 25 april tot 
en met 1 mei, heeft in 
Spaarndam € 1029,58 
opgebracht. 

Het ingezamelde geld is bestemd voor 
kinderen die, meestal door problemen thuis, 
te maken krijgen met jeugdhulpverlening. 
Kinderhulp financiert met de opbrengst 
bijvoorbeeld een schommel bij het 
kindertehuis, een fietsje, het lidmaatschap 
van een sportclub, of een weekje kamperen. 
Collectanten en gevers: hartelijk dank! 

A. Mendrik 
G. Monster 

 
Astmafonds 

Beste dorpsgenoten, 
De collecte voor het 
Astmafonds heeft dit jaar 
het mooie bedrag van 
€ 1.352,24 opgebracht 
(€ 296,70 in Spaarndam-
West en € 1.055,54 in 
Spaarndam-Oost). 

Namens het Astmafonds willen wij allen 
die hieraan hebben bijgedragen hartelijk 
dankzeggen. Een bijzonder woord van dank 
gaat uit naar de collectanten die zich ook dit 
jaar weer geweldig hebben ingezet. Wij 
hopen dat wij ook volgend jaar weer een 
beroep op jullie kunnen doen. 

Namens de collecteorganisatie, 
Jannie Bouff en Baukje de Vries 

 
Telefoonnummer Thuiszorg in 
Spaarndam-Oost 
In het laatste nummer van Dorpsorgaan is 
aandacht geschonken aan de Thuiszorg in 
Spaarndam-Oost. Helaas is daarin een 
foutief telefoonnummer vermeld. 
Voor zorgvragen, informatie en advies 
kunnen bewoners bellen naar het nummer 

van de zorgcentrale: 0900-8806, 24 uur per 
dag bereikbaar. Bewoners zijn daar op het 
goede adres voor de eerste hulpvraag en 
worden, wanneer nodig, z.s.m. in contact 
gebracht met de gevraagde afdeling. 
Bent u nog geen cliënt en hebt u een eerste 
hulpvraag voor bijvoorbeeld huishoudelijke 
ondersteuning, verpleging of verzorging, 
bel dan naar het Regionaal Indicatie Orgaan 
(RIO). Dit is bereikbaar op werkdagen 
tijdens kantooruren. Alle informatie is ook 
te vinden op onze  
website: www.amstelring.nl 
 
Keramiek of aquarelleren 
Wist u dat u voor creatieve bezigheden, 
zoals keramiek of aquarelleren, niet het 
dorp uit hoeft? In september 2004 start ik 
weer met kleine groepjes. Ook bestaat de 
mogelijkheid om aan een raku-workshop 
van twee dagen deel te nemen met niet 
meer dan 5 personen. Mocht u belangstel-
ling hebben, neem dan contact op met: 
Sytske Nawijn, Talesiuspark 35, 
telefoon: 5246681 
Of kijk op de kunstmarkt van 17 juli. 
 

 
Bejaardensoos 
In de bovenzaal van het dorpscentrum 
wordt iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur een soosmiddag georgani-
seerd. U kunt daar meedoen met kaart-
spelen, sjoelen en diverse andere spellen. 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50. 
Thee en koffie zijn gratis. 
Verder organiseert het bestuur: 
• twee kienmiddagen per jaar, 
• een dagtocht, 
• Sint Nicolaasviering, 
• een kerstmiddag.  
Bent u niet in de gelegenheid sooslid te 
worden, dan kunt u in plaats hiervan jaarlid 
worden voor € 8,--. U kunt dan aan alle 
activiteiten deelnemen. Heeft u interesse, 
dan kunt u zich opgeven bij: Lea Reep, 
Clara van Spaarnwoudestraat 3, 
telefoon 537 23 05. 

 




