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Uiteraard memoreert de Dorpsraad de geheel onver-
wacht overleden wethouder Frans Zantkuijl. Verder is 
er aandacht voor veel technische zaken, maar ook voor 
‘zachte’ zaken, zoals de Facebook-pagina van de Dorps-
raad, waarmee je via ‘software’ kan communiceren. Als 
dat aanslaat kunnen we het Dorpsorgaan opheffen en de 
drukkosten aan andere nuttige zaken besteden.
Henk van Ommeren heeft weer drie maanden ‘dorps’ 
gebeuren in vier pagina’s weten te persen. Knap hoor! En 
met veel foto’s erbij.
Jan Zwetsloot leverde een bijdrage over de eerste KIS; 
naar men zegt was die inderdaad ‘om te zoenen’.
In het Bedrijvennieuws ontmoeten we onder meer Foto- 
en Filmbedrijf Prorama, restaurant De Stal, dat inmid-
dels veertig jaar bestaat, Riami coaching enbegeleiding, 
en Fysiotherapie Spaarndam.
In een kano 890 kilometer afleggen, van de Vogezen 
naar Spaarndam, dat is een hele tocht! Drie leden van de 
Spaardamse kanoclub deden het. Wineke Toppen schreef 
de samenvatting.
Dit jaar bestaat de gemeente Haarlemmerliede 150 jaar, 
en dat wordt ‘op bescheiden niveau’ gevierd. Er komen 
een tentoonstelling, prijsvragen voor de jeugd en histori-
sche wandeltochten. Zie: www.haarlemmerliede.nl.
Het bestuur van het Dorpscentrum is bezorgd, want nu 
er enkele elementen verplaatst worden naar het leegge-
komen gebouw van de Rabobank, zullen de inkomsten 
teruglopen. Daar moet iets op gevonden worden! 
Tot slot de bekende oproepen en mededelingen van 
clubs en collectes.
Dank aan onze adverteerders!

Openbare Dorpsraadvergaderingen in 2013

Donderdag 21 november
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Van de Dorpsraad

Van de Dorpsraad

Van de Dorpsraad

Begin juli ontving de Dorpsraad het bericht van het 
plotselinge overlijden van wethouder Frans Zantkuijl. 
Een week eerder had de Dorpsraad nog een gesprek met 
B&W, dat naast zakelijk ook geanimeerd verliep. Frans 
kondigde aan dat hij de volgende dag op vakantie ging 
en er veel zin in had. We weten de afloop: tijdens zijn va-
kantie overleed hij aan een hartstilstand. Hij was voor de 
Dorpsraad zeer benaderbaar en stond open voor nieuwe 
ideeën (Hart van Spaarndam). 
Wij zullen de samenwerking met Frans Zantkuijl erg 
missen en wensen zijn familie veel sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies.

Daarnaast heeft de Dorpsraad ‘afscheid’ genomen van 
haar adviseur: Jaap van de Putte. Gedurende tien jaar 
heeft hij ons bijgestaan bij alle kwesties aangaande 
Spaarndam-West. Jaap wist alles: historisch, technisch en 
procedureel. Hij hield alles bij en was niet alleen kritisch, 
maar ook zeer volhardend. En zulke mensen heeft de 
Dorpsraad nodig. 
Jaap is dit jaar 80 jaar geworden en vond het tijd om het 
wat rustiger aan te doen. Of dat gaat lukken? In ieder 
geval willen wij hem heel hartelijk danken voor alles wat 
hij voor ons en zijn dorp gedaan heeft.
Een ‘nieuwe’ Jaap van de Putte mag zich melden!

Opknapbeurt Kolkbrug en Boezembrug
In de derde week van oktober (week 43) vinden er werk-
zaamheden plaats aan de Kolk- en Boezembrug. Het 
betreft hier een noodreparatie, die niet kan wachten tot 
de grote renovatie van de dijk in 2014/2015.
In deze week (herfstvakantie) zal er overdag geen au-
toverkeer mogelijk zijn. Fietsers, voetgangers en nood-
diensten (ambulance e.d.) kunnen de dijk wel gebruiken. 
Elders in dit blad leest u meer informatie van de ge-
meente Haarlem, met alle details rond deze noodrepara-
tie. Daarnaast worden de bewoners van Spaarndam ook 
nog per brief geïnformeerd. 

Riolering Spaarndammerdijk
Het is een slepende kwestie aan het worden. Eind vorige 
eeuw zou de riolering al aangelegd worden. Sinds jaren 
moet ieder huis al aangesloten zijn op de riolering, maar 
de Gemeente Haarlem is het nog steeds niet gelukt om 
elk huishouden hierop aan te sluiten. Plannen genoeg, 
maar nu, in het najaar 2013 zal het er dan toch echt van 
komen, tenminste, dat hopen we!

Fietsenrekken
De afgelopen jaren heeft de gemeente Haarlem tijdens 
een evenement regelmatig losse fietsenrekken geplaatst. 

Echter, daar is geen geld meer voor beschikbaar. De 
gemeente heeft nu aangeboden een aantal vaste fietsen-
rekken te plaatsen. In het vorige Dorpsorgaan en op de 
Openbare Dorpsraadvergadering is dit aangekondigd. Er 
zijn samen met de gemeente een aantal plekken bekeken 
die in aanmerking kunnen komen. Dit is vervolgens 
op een tekeningetje gezet. Naar aanleiding hiervan is er 
door één persoon gereageerd en daar is ook rekening mee 
gehouden. 
De Dorpsraad staat altijd open voor suggesties. Ook op 
de Facebook-pagina staat de vraag om suggesties. 

De gemeente Haarlem heeft nu 22 fietsenrekken ge-
plaatst op het Kerkplein naast de kerk en bij de onder-
kant van het monument. Een aantal bewoners van de 
Kolk heeft bezwaar gemaakt tegen het plaatsen van deze 
fietsrekken. De Dorpsraad betreurt dat deze bewoners 
geen contact hebben gezocht met de Dorpsraadsleden 
en dat zij direct handtekeningen zijn gaan verzamelen en 
naar de gemeente zijn gestapt. De Dorpsraad wil samen 
met de gemeente contact zoeken met deze bezwaarma-
kers. Overigens is er tijdens het KIS-festival (eind augus-
tus) veel gebruik gemaakt van de fietsenrekken.

Facebookpagina
Sinds een paar maanden heeft de Dorpsraad een Face-
bookpagina. Het is de bedoeling dat de Dorpsraad 
digitaal met de bewoners in gesprek is over onderwerpen 
die ons dorp aangaan. 
Ook kunnen bewoners onderling via Facebook reageren 
op stellingen, mededelingen en andere communicatieve 
processen. We kunnen meningen van bewoners peilen, 
bijvoorbeeld over de herindeling van de gemeenten in de 
nabije toekomst, Hoe meer volgers er komen, hoe breder 
en interessanter het wordt! Ga eens kijken op Facebook 
Spaarndam.

Beroepschrift Raad van State w.b. Bestemmingsplan 
SpaarneBuiten 2012
De Dorpsraad gaat bij de Raad van State in beroep i.z. 
het bestemmingsplan SpaarneBuiten 2012.
De Dorpsraad is niet tegen het bouwen van woningen 
binnen het project van SpaarneBuiten, maar tekent 
protest aan tegen het feit dat er wederom geen deugde-
lijk verkeersplan is. Bovendien wil de Dorpsraad dat het 
coördinatiebesluit opgeschort wordt; anders verloopt het 
net als SpaarneBuiten fase 1, waarbij de Raad van State 
het bestemmingsplan vernietigt, terwijl een maand later 
de eerste 77 huizen al opgeleverd worden. Daarnaast is 
het zorgwekkend dat de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude dankzij (of ondanks) nieuwe verkeerson-
derzoeken stelselmatig de problematiek niet onderkent. 
De verkeersproblemen op de dijk door Spaarndam, op 
het kruispunt bij het Rijnlandshuis en ook bij Pennings-
veer, worden niet opgelost. Wij houden u op de hoogte.

Wineke Toppen

Het is opmerkelijk stil bij het Recreatieschap als het 
gaat om de plannen voor Fort Noord. Mogelijk houdt 
dat verband met commerciële analyses waaruit blijkt 
dat de markt voor bungalowparken inmiddels verza-
digd is. 

De opbrengst van dergelijke parken neemt af en er blijft 
dan minder geld over om naast de exploitatie van het 
park ook nog eens een fort te restaureren en een natuur-
gebied te onderhouden. Eén van de voorwaarden is dat 
Landschap Noord-Holland de natuur voor het park zou 
onderhouden. Ook zij hebben nog niets gehoord van 
Landal of het Schap.

Het Recreatieschap heeft nog altijd geen definitief besluit 
genomen; eerst moet er een oplossing komen voor het 
verkeer in Spaarndam. De gemeente Velsen blijft hierop 

Geheimzinnige stilte rond Fort Noord

studeren, maar kwam tot nu toe alleen met schijnoplos-
singen. Wij bereiden ons nu voor op een gang naar de 
rechter. Daarnaast blijven wij ons alternatief aanbevelen. 
Ons alternatief, t.w. het huisjespark bij Snow Planet en 
onze kleinschalige ontwikkeling van het fort, voldoet het 
aan het Programma van Eisen van het Recreatieschap. 
Wanneer ook Ice Planet haar bakens verzet naar de 
locatie bij Snow Planet, ontstaat daar een krachtig gebied 
voor intensieve outdoor-recreatie en voorkomt het dat 
veel tijd en geld verloren gaan aan juridische gevechten.

Al deze inspanningen gaan niet vanzelf. Wilt u ons on-
dersteunen? Dat kan door middel van een financiële bij-
drage op rekening nr. 123 224 284 t.n.v. Penningmeester 
Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam.
Namens de Verontruste Spaarndammers,

Jolijt de Jongh
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Spaarndam, Schiphol en het Aldersakkoord

Omdat de gemeente in de komende herfstvakantie 
(van 21 tot en met 25 oktober 2013) het wegdek ter 
hoogte van de Boezem- en Kolkbrug gaat herstellen, 
wordt de dijk plaatselijk afgesloten. Het (auto)verkeer 
wordt ter plaatse omgeleid. Voor fietsers en voet-
gangers blijft de dijk begaanbaar omdat zij het werk 
kunnen passeren. 

Het asfalt bij de bruggen is de afgelopen jaren verzakt. 
De reparatie hiervan zou tegelijkertijd met het groot 
onderhoud op de dijk gebeuren.
Omdat die werkzaamheden zijn uitgesteld en herstel 
toch nodig is, is ervoor gekozen dit gedeelte nu te repare-
ren. Om verzakking in de toekomst te voorkomen wordt 
tegelijkertijd onderzocht wat hier de oorzaak van is.

Alle bewoners en ondernemers in Spaarndam en omstre-
ken ontvangen binnenkort een brief met meer informa-
tie.

Gemeente Haarlem,
Hoofdafdeling gebiedsontwikkeling en beheer

Onderhoud geeft stremming op de dijk

In 2008 werd het z.g. Aldersakkoord gesloten. Het 
betrof een aantal afspraken m.b.t. de ontwikkeling 
van het luchtverkeer naar en van Schiphol, met als 
kern: een 2-jarige testperiode van een nieuwe metho-
de van vliegen, het zogenaamde VVA (Vliegen Volgens 
Afspraak), waardoor bij groei van het vliegverkeer op 
Schiphol de toename van de hinder minder zou zijn 
dan bij de oude methode. 

De twee, vooral voor Spaarndam, belangrijkste onderde-
len ervan waren:
1. De groei van het aantal vliegbewegingen (vtb’s) op 

Schiphol zou op basis van uitplaatsing van 70.000 
vtb’s tot 2021 beperkt worden tot 510.000 vtb’s per 
jaar.

2. Bij het nieuwe stelsel zal de hindertoename bij de 
groei van het aantal vtb’s naar 510.000 minder zijn 
dan bij het oude stelsel.

 
We verwachten binnenkort het geheel van de tot 2021 
gemaakte afspraken te bekrachtigen. Dat dit dus bijna 
vijf jaar heeft gekost, is lang, maar niet onbegrijpelijk.
Immers, er was de twee jaar durende test van dat VVA, 
en vóór het eindoordeel daarover gereed was, waren we 
alweer een jaar verder.
De laatste twee jaar van het overleg waren moeizaam, 
omdat Schiphol zich ging afvragen of binnen de afge-
sproken beperkingen m.b.t. vliegroutes, hinderbeperkin-
gen en baangebruik, er wel ruimte was om dat aantal van 
510.000 vtb’s te kunnen realiseren. Dat betekende fikse 
druk op de bewonersvertegenwoordiging aan de Alders-
tafel om maar wat van hun eisen te laten vallen.
Echter de bewonersvertegenwoordigers hielden vast aan 
hun mening dat óók als die 510.000 vtb’s vanwege die 
beperkingen niet helemaal mogelijk zouden zijn, Schip-
hol wel degelijk zijn functie als mainport en daarmee 
zijn rol als economische motor voor Nederland kan 
behouden, wanneer maar tijdig maatregelen worden 
genomen om het niet-mainport gebonden verkeer naar 
elders uit te plaatsen. 

Even in cijfers: momenteel bedraagt het aantal vtb’s per 
jaar op Schiphol ca 430.000. Daarvan is maximaal ca 75 
à 80%, zeg 340.000 vtb’s, echt mainport-gebonden. Dus 
tijdig uitplaatsen levert Schiphol binnen het toegestane 
jaarlijkse aantal van 510.000 vtb’s ruimte voor een 
toename van mainportverkeer voor 170.000 vtb’s ofwel 
voor een groei van mainportverkeer met 50%!
De bewonersvertegenwoordigers hebben zich nooit ver-
zet tegen Schiphol als zodanig, maar wel tegen een onno-
dige en ongebreidelde groei. En bovengenoemde cijfers 
geven aan dat voor een economisch gezond Schiphol die 
ongebreidelde groei ook niet nodig is.

Terwijl ik dit schrijf zijn de afsluitende onderhandelin-
gen over het akkoord nog in gang. Hopelijk zijn dit de 
laatste loodjes en is, als u dit stukje leest, het akkoord 
ook echt bekrachtigd.
Zijn we er dan? Nee, dan ontstaat een nieuwe fase. De 
Cros en de Alderstafel worden vervangen door de ORS: 
OmgevingsRaad Schiphol. Ook daar krijgen de bewo-
ners een eigen plaats. Hoe precies is nog niet helemaal 
uitgewerkt. Maar dat ook daar weer veel werk aan de 
winkel is, dat kan ik u verzekeren. Ik noem b.v. het voor-
uitdenken over de situatie ná 2021. 
•	 Is groei op Schiphol naar meer dan 510.000 vtb’s per 

jaar mogelijk? Denk aan de daarvoor nodige extra 
ruimte voor startbanen, terminals, bedrijfsgebouwen 
en natuurlijk aan de woon- en leefruimte voor de daar 
werkenden.

•	 Is groei op Schiphol naar meer dan 510.000 vtb’s per 
jaar wenselijk en verstandig m.b.t. veiligheidsrisico’s, 
gezondheidsrisico’s en leefbaarheid voor de omwonen-
den?

•	 En als het niet op Schiphol kan, moet dan elders 
aanvullende accommodatie gezocht worden of moet 
Schiphol ‘gewoon’ verplaatst worden, b.v. naar zee, 
Markerwaard of IJsselmeer? 

In die gedachteontwikkelingen zullen ook de omwonen-
den van Schiphol via hun bewonersvertegenwoordigers 
hun zegje moeten doen.
Tegelijkertijd zullen we moeten bewaken dat alle ge-
maakte afspraken ook echt nagekomen worden, ook als 
er vanwege Europese regelgeving routewijzigingen gaan 
plaatsvinden.

Heeft dat allemaal consequenties voor Spaarndam? 
Reken maar! De Polderbaan is er, en gaat niet dicht! Dus 
bij groei van het vliegverkeer neemt de geluidshinder in 
Spaarndam, ook met betere nieuwe stelsels, zeker toe. 
Maar de grootste toename zal plaatsvinden in andere 
woongebieden, zoals Zwanenburg, Aalsmeer, Uithoorn, 
A’dam-West, enz.
Ten slotte nog een paar opmerkingen m.b.t. tot de 
situatie in Spaarndam. Daarover circuleren nog steeds 
onjuiste meningen, zoals: ‘Ze mogen niet over het dorp 
vliegen en ze doen het toch!’ De feiten zijn echter:
1. Startende vliegtuigen moeten de vastgestelde uitvlieg-

routes volgen. Die loopt voor de Polderbaan ten oos-
ten van de A9. Maar bedenk: routes zijn geen lijnen, 
maar stroken met een zekere breedte (ca. 500 m).

2. Het volgen van die vastgestelde routes geldt tot aan 
een hoogte van ca. 900 m. Daarboven is de vlieger vrij 
in het kiezen van de vervolgroute.

3. Binnen deze regels geldt een zekere marge! Op jaarba-
sis mogen er 3% afwijkingen zijn. Voor Spaardam zou 
dit gemiddeld op 3 à 4 overkomende starters per dag 

kunnen komen. Maar let wel, dat is een jaargemid-
delde !

4. Indien de Polderbaan niet in gebruik is, dan vliegen 
de starters vanaf de Zwanenburgbaan op koersinstruc-
tie van de vliegverkeersleiding. Die koers is, helaas, 
de oude route vanaf de Zwanenburgbaan en loopt 
over Spaarndam. En dat betekent dan dat er 8 à 10 
starters per uur over Spaarndam kunnen komen zoals 
we, goed een maand geleden, toen de Polderbaan 
een week in groot onderhoud was, hebben kunnen 
merken.

5. Landende vliegtuigen komen alleen over Spaarndam 
wanneer de Luchtverkeersleiding, b.v. bij grote drukte, 
de vlieger daartoe opdracht geeft. Die moet zich dan 
invoegen in de rij landende vliegtuigen die vanuit de 
richting Castricum komen.

De werkgroep S.O.S., G. Geerdink en Th. Köhler

Van de Dorpsraad Van de Dorpsraad

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wil 
weten hoe Spaarndam vitaal gehouden kan worden. 
Daarbij schakelt zij graag uw hulp in. Binnenkort zullen 
er in het dorp borden geplaatst worden met scenario’s 
over de toekomst van het dorp. U kunt aangeven welk 
scenario u het meest aanspreekt en waarom. De Dorps-
raad ondersteunt dit initiatief. Wij stellen het op prijs 
als u de vragenlijst bij deze borden invult! De borden 
komen in eerste instantie te staan bij het Dorpshuis. 

Toekomstscenario’s Spaarndam
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Kroniek, periode 1 juni 2013 tot 1 september 2013

Kroniek Kroniek

Zaterdag 1 juni
Spaarndam wordt vroeg in de middag opgeschrikt door 
diverse sirenes. Een motorrijder heeft op de Lagedijk 
een auto geraakt. De motorrijder belandt in de berm en 
moet naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De chauf-
feur van de auto blijkt niets te mankeren.

Zondag 2 juni
De Hockeyclub Spaarndam organiseert in de kantine 
van de tennisvereniging aan de Ringweg een informa-
tieve dag.

Maandag 3 juni
Alle inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude ontvangen een brief van deze gemeente 
met daarin een afschrift van de nieuwe digitale gemeen-
tekrant. Vanaf heden wordt de krant niet meer huis aan 
huis verspreid. Abonneren op de krant is mogelijk via 
www.haarlemmerliede.nl/gemeenteblad Voor de mensen 
zonder computer ligt er een exemplaar in het  Dorpshuis 
te Spaarndam. 

Dinsdag 4 juni
De Avondvierdaagse is weer van start gegaan. Dit jaar 
zijn de start en finish op de parkeerplaats bij Sportpark 
Spaarndam aan de Ringweg.

Minister Jet Bussemaker van Cultuur blijkt zich, vol-
gens een artikel in het HD, niet te willen mengen in de 
discussie over een bungalowpark bij het Fort Benoorden 
Spaarndam. Naar aanleiding van een tweetal vragen in 
de Tweede Kamer stelt zij dat de verantwoordelijkheid 
hiervoor bij de provincie Noord-Holland ligt. Zij heeft 
dan ook niet gekeken naar alternatieve plannen.

Donderdag 6 juni
In de commissie die de raadsvergaderingen van de ge-
meente Haarlemmerliede voorbereidt, komt het ontwerp 
bestemmingsplan SpaarneBuiten aan de orde. Er zijn 
diverse insprekers die vooral problemen hebben met de 
verkeersproblematiek. Aan het einde van de vergadering 
is het nog niet helemaal duidelijk of het bestemmings-
plan in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde zal 
komen.

Zondag 9 juni
Femke Reemeijer doet in Hoorn mee met het NK jeugd-
wielrennen in de categorie meisjes van 8 jaar. Ze eindigt 
op de 7e plaats en wint een heel mooie beker.

Vrijdag 14 juni
De rollaag van de Spaarndammerdijk nabij de Grote 
Sluis wordt gerepareerd.

Zaterdag 15 juni
Volgens een artikel in het HD zal meesterkok Michel 
Lambermon met zijn compagnon ergens in juli een 
restaurant openen. Dit restaurant komt op de plaats van 
La Ronde bij de wielerbaan in het Westhoffbos.

Zondag 16 juni
In de Stompe Toren treedt het Artonis Pianotrio op. Het 
trio omvat een cello, een piano en een viool en speelt, 
onder andere, werken van Beethoven.

Dinsdag 18 juni
Volgens een artikel in het HD stellen burgemeester en 
wethouders van Velsen voor om het verkeer met bestem-
ming het bungalowpark van Landal om de Westbroek-
plas heen te leiden.

Een dronken Haarlemmer raakt in de nacht met zijn 
boot verstrikt in een palingnet op de Mooie Nel.

Woensdag 19 juni
In het Dorpshuis te Spaarndam wordt de Rotunda in 
gebruik genomen. Dit is een computerprogramma met 
een scherm waarmee de Spaarndammers boeken van de 
bibliotheek kunnen bestellen. 
Wethouder Frans Zantkuijl van de gemeente Haarlem-
merliede verzorgt de opening.

In het Witte Weekblad staat een artikel over de controle 
van de hondenbelasting in de gemeente Haarlemmer-
liede.  Volgens dit artikel wordt de controle niet door de 
juiste personen uitgevoerd.

Dinsdag 25 juni
In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude komt het bestemmingsplan Spaarne–
Buiten aan de orde. 
Het bestemmingsplan wordt, ondanks tegenstemmen 
van de oppositie, aangenomen. 

Donderdag 27 juni
Volgens een artikel in het HD heeft de provincie Noord-
Holland maximaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de 
restauratie van het Fort Benoorden Spaarndam. Tevens is 
er 600.000 euro beschikbaar voor het niet-commerciële 
deel van het bezoekerscentrum bij het fort.

In het gemeentehuis te Halfweg wordt de jaarlijkse vete-
ranendag gehouden. Spaarndam was goed vertegenwoor-
digd in dit kleiner wordende groepje.

Vrijdag 28 juni
Om zes uur zijn, onder grote belangstelling, Leen van 
der Bent, Frank Tervoort en Hans Kniestedt van de Ka-
novereniging Spaarndam teruggekeerd van hun ongeveer 
900 km lange kanotocht vanuit de Vogezen. Vier weken 
geleden vertrokken zij uit het haventje van Epinal in 
Frankrijk, om via de Moezel, het Canal de la Marne au 
Rhin en de Maas, Nederland weer in te varen en aan te 
leggen bij de vertrouwde steiger van het clubhuis in Fort-
Zuid.

Zaterdag 29 juni
Op de Kolk begint het zomerfestival. De stichting 
Dorpsfeest Spaarndam heeft weer voor twee dagen een 
programma georganiseerd. Vandaag wordt begonnen 
met het paalzitten. Daarna start ‘Erop en erover’, een 
behendigheidswedstrijd op en in het water. Ook ‘Spaarn-
dam heeft talent’ is een succes. 

Op het Sportpark Spaarndam wordt een Beeball-toer-
nooi georganiseerd. Beeball is vorm van softbal voor de 
allerkleinste jeugd.

Zondag 30 juni
Ook op de tweede dag van het zomerfestival is het mooi 
weer. De ochtend start met een oecumenische dienst. 
Daarna vindt de ‘Waterrun’ plaats. Dan volgt het hoofd-
nummer, het ‘NK Ponderslaan’. 
Alle paalzitters hebben het tot een goed einde weten te 
brengen.

Woensdag 3 juli
De brandweer van Velsen rukt uit in een poging om 
twee ontsnapte papegaaien bij Zijkanaal C te vangen. 
Helaas mislukte deze actie.

Vrijdag 5 juli
Op de kampioenenpagina van het HD staat een foto van 
het basketballteam onder 12 jaar van BV Spaarndam. In 
het eerste jaar werd dit (mixed) team meteen kampioen.

Zaterdag 6 juli
Ruim 100 kinderen vertrekken voor het kamp van Don 
Bosco. De eerste groep gaat al om 7.00 uur ’s morgens 
op de fiets richting Zeeland. Een grote groep vertrekt om 
11.00 uur vanaf station Halfweg met de trein richting 
Zeeland. En korte tijd later gaat de groep oudsten per 
auto richting Ardennen. Voor veel ouders in Spaarndam 
wordt het een rustige week.

Maandag 8 juli
De gemeente wordt opgeschrikt door de mededeling dat 
wethouder Frans Zantkuijl plotseling is overleden. De 
Spaarndammer is tijdens zijn vakantie in Duitsland aan 
een hartstilstand overleden.

Woensdag 10 juli
Het HD weet te melden dat buslijn 14 met ingang van 
25 augustus weer zal stoppen bij de halte nabij het Ken-
nemer Gasthuis, locatie Noord. Dit na veel bezwaren uit 
Spaarndam.

In hetzelfde HD een artikel over de geluidshinder van 
Schiphol rond de Polderbaan. Door het Vliegen Volgens 
Afspraak zal de geluidsbelasting in de aanvliegroute van 
deze baan in de komende jaren toenemen.

Vrijdag 12 juli
De reparatie van een gaslek op de IJdijk, door Liander, 
veroorzaakt de hele middag een verkeerschaos op de dijk. 
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Kroniek

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
wo 29 mei Lucy Cornelissen - Loois Hoofddorp 81
za 15 juni Johan Alfons Rosa Coosemans Makkum 71
wo 19 juni Willem Roza Havenplein 66
do 4 juli Dirk Polderman Havenplein 74
ma 8 juli Frans Zantkuijl Christiaan Bruningsstraat 66
zo 14 juli Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken Heemstede 73
di 30 juli Adrianus van Boheemen (Arie) Lagedijk 89
vr 6 september Petronella Johanna Nan - van der Hoorn (Nel) Floris Balthasarstraat 84

Kroniek

Zaterdag 13 juli
Vandaag wordt, voor de 43e keer, de eerste van vijf kunst-
markten gehouden op de Kolk.

Maandag 15 juli 
Nadat Liander een gaslek heeft gerepareerd op de Boe-
zembrug worden er ’s nachts regelmatig losliggende trot-
toirtegels in de Boezem gegooid. De gemeente Haarlem 
vervangt telkens nog dezelfde dag de verdwenen tegels. 
Dit duurt tot 5 augustus; dan is de oude situatie her-
steld.

Dinsdag 16 juli
Onder grote belangstelling wordt in de kerk te Haar-
lemmerliede een herdenkingsdienst gehouden voor de 
overleden wethouder Frans Zantkuijl. 
Na deze dienst wordt hij begraven op de begraafplaats in 
Haarlemmerliede.

Woensdag 17 juli
Op de kampioenenpagina van het HD deze keer het 
team Spaarnwoude E3, waarvan alle spelers een bekertje 
kregen.

Donderdag 18 juli
Een zeventienjarige scooterrijder uit Spaarndam, met 
achterop een eenentwintigjarige plaatsgenoot, komt in 
de avond op het Visserseinde in botsing met een auto. 
Afgezien van enkele gebroken tanden valt de schade voor 
de rest mee. 

Woensdag 24 juli
In het kader van een serie artikelen over zomerse beroe-
pen staat er in het witte Weekblad een interview met 
José Vink van de Kerkweg. Het gaat hierbij om haar 
werk als beheerster van de boerencamping te Haarlem-
merliede.

Maandag 29 juli
Net voor het middaguur is er een botsing tussen twee 
auto’s op de Spaarndammerdijk. Een van de auto’s blijft 

nog net in het prikkeldraad hangen, waardoor de auto 
niet in de sloot terecht komt. De bestuurster van deze 
auto wordt afgevoerd naar het ziekenhuis.

Woensdag 31 juli
Op een foto in het Witte Weekblad is te zien dat de lepe-
laars weer terug zijn in het recreatiegebied Spaarnwoude. 
Met name bij het Westhoffbos blijkt een grote kolonie te 
zitten.

Maandag 5 augustus
De Kunstwacht geeft het beeld van Hans Brinker op de 
Woerdersluis een grondige schoonmaakbeurt.

Woensdag 7 augustus
In het Witte Weekblad een artikel over de vestiging van 
het medisch centrum in het voormalige pand van de 
Rabobank. Volgens dit blad is het de bedoeling dat dit 
centrum eind 2013 in gebruik genomen wordt.

Woensdag 14 augustus
In de serie ‘Zomerse beroepen’ in het Witte Weekblad 
deze keer een interview met twee sluis-/brugwachters van 
de Grote Sluis. Door de pleziervaart in de zomer is hun 
werk in deze periode heel anders dan in de rest van het 
jaar. Ook gebeuren er dan veel meer bijzondere dingen.

Eveneens in het Witte Weekblad een stuk over de alar-
mering van de sluis-/brugwachters voor hulpvoertuigen. 

Dit blijkt niet automatisch te gebeuren. Soms gaat het 
daarom verkeerd en staan de hulpvoertuigen voor een 
gesloten brug. De meldkamer belooft beterschap.

Woensdag 21 augustus
In de laatste aflevering van de serie ‘Zomerse beroepen’ 
in het Witte Weekblad staat deze keer een interview met 
Malu Vink van cafetaria De Twee Punten. De cafetaria is 
vooral in de zomerperiode een rustpunt voor recreanten. 

Uit een artikel in het HD blijkt dat het Hoogheemraad-
schap van Rijnland in een procedure bij de Raad van 
State een bedrag van 20 miljoen eist van de provincie 
Noord-Holland. Rijnland is van mening dat de provin-
cie verantwoordelijk is voor de doorvaart van schepen. 
Daarom zou de provincie een deel van de kosten van de 
renovatie van de Grote Sluis voor haar rekening moeten 
nemen.

Zondag 25 augustus
Met ingang van vandaag stopt bus 14 weer bij het Ken-
nemer Gasthuis, locatie Noord. De protesten uit Spaarn-
dam hebben dus toch effect gehad.

Dorpsgenote Suzanne van Rijn is met de Nederlandse 
dames op het EK kanopolo in Poznan (Polen) derde van 
Europa geworden. In het superspannende duel om het 
brons werd Frankrijk met 4-3 verslagen. Favoriet Duits-
land won bij de dames in de finale van Groot-Brittannië. 
De Nederlandse heren (de huidige wereldkampioen) 
moesten genoegen nemen met een vierde plaats achter 
Duitsland, Italië en Spanje.

Dinsdag 27 augustus
In een bijzondere gemeenteraadsvergadering wordt de 
op 8 juli overleden wethouder Frans Zantkuijl herdacht. 
Martie Vink volgt Zantkuijl op tot de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen van maart 2014.

Donderdag 29 augustus
In de bijlage Uit van het HD een bijna pagina grote 
aankondiging van het evenement ‘Kunst In Spaarndam’, 
dat plaatsvindt op 31 augustus en 1 september.

Vrijdag 30 augustus
In het Dorpscentrum wordt Eetcafé ‘De Oude Biblio-
theek’ feestelijk geopend door Martie Vink, de nieuwe 
wethouder van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Het is de bedoeling dat dit een eetcafé 
voor 50+-ers wordt. Ter opluistering waren de fameuze 
tweelingzussen uit de documentaire ‘Ouwehoeren’ aan-
wezig.

Zaterdag 31 augustus
Drie Spaarndammers, te weten Theo Hoenderdos, Ben 
van der Aar en Hans Oud, keren na drie maanden terug 
van een wandeltocht naar Santiago de Compostela. Deze 
tocht was maar liefst 2500 kilometer lang.

Het dorp Spaarndam staat in het teken van de KUNST. 
Op 21 locaties zijn er kunst- en cultuurzaken te bewon-
deren. Vijf Spaarndammers hebben het initiatief geno-
men voor dit evenement: Kunst In Spaarndam.
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In een van de bijgebouwen van het Rijnlandshuis 
konden we gedurende het KIS-weekend genieten van 
prachtige glazen objecten. 

Mark Koning, de maker van dit bijzondere werk, woont 
en werkt op De Laars. Hij laat zich inspireren door 
structuren die het beeld van een stad bepalen. Deze geeft 
hij tamelijk abstract weer op een glazen plaat. Een werk 
bestaat vaak uit meerdere platen, zodat er door de com-
binatie van beelden een verrassend effect optreedt. 

We konden deze dagen naar binnen bij Gerda Weijer-
man en in haar atelier op de dijk haar textiele kunst 
bewonderen. 

De familie Spierenburg, Leon, Anita, Tobias en Oscar, 
was voor de gelegenheid weer even met haar werk terug 
op het oude nest. 

Een andere oud-Spaarndammer, Arie van der Kwaak, 
speelde met zijn Spaarne Kwartet in de oude kerk de 
sterren van de hemel. 

KIS 2013

Naast oud, was er veel jong talent; zo bracht de 17-jarige 
Samuel een bijna volle kerk al dansend in vervoering. 

Rens en Pien bereikten zondag bij het Fort met hun 
fraaie luisterliedjes datzelfde effect. Het was er allemaal: 
optredens, exposities en voordrachten. Het ging als een 
werveling door het dorp: van het fort en het gemaal via 
het Rijnlandshuis naar het Dorpshuis en weer terug naar 
Kolk en kerk. Spaarndam onderging het als een streling. 
‘Dit maak je nergens anders mee, het past hier zo goed’, 
hoorde ik een passante zeggen. 

En gelijk had ze. Zelfs Spaarndammers kwamen op 
locaties waar ze nooit eerder waren. Zo vertoonde Peter 
van de Klinkenberg zijn beeldverhaal in het atelier achter 
het café van Leon, waar ook onze nieuwe dorpsgenoten 
Elisa en Dani ons trakteerden op delicate huisgemaakte 
‘liflafjes’ uit de Italiaanse keuken. Menigeen nam de 
gelegenheid te baat om het gemaal eens van binnen te 
kunnen bekijken en zag tegelijkertijd dat het gebouw 
mooi combineerde met het werk van Peter Balm. Sjaak 
Balm, de fietsenmaker, wilde graag meedoen ‘als we 
doeken van paarden konden exposeren’, als knipoog 
naar vroeger toen het bedrijf nog een hoefsmederij was. 
Paarden hingen er, ook koeien en daarbij een ontroerend 
verhaal over een ouder wordende koe op het landje van 
Gruijters. Dit verhaal van Klaas Kamphuis willen we u 
niet onthouden, het is hiernaast opgenomen.

Bovenstaande is slechts een greep uit de vele activiteiten 
die dit weekend plaatsvonden. De gemeenschappelijke 
noemer was wel dat het gebodene van een behoorlijk 
hoog niveau was en zeker niet onderdeed voor gerenom-
meerde kunstmanifestaties in den lande. Het enthousi-
asme van de vele honderden bezoekers sprak boekdelen. 
De boodschap aan de organisatoren van het evenement 
is daarom wel heel duidelijk: als de wiedeweerga aan de 
slag voor een nieuwe KIS!

Gaat u vooral nog even naar de website: www.kunstin-
spaarndam.nl; de vele foto’s en reacties geven een fraai 
beeld van deze laatste dag van augustus en de eerste van 
september.

Jan Zwetsloot

Kunst in Spaarndam

Foto: Willem de Voogd

Foto: Willem de Voogd

Foto: Willem de Voogd

KOE

Soortnaam: Belgische blauwe.
Ze staat ’s zomers bij mij voor de deur 
met haar vaalblauwe tekening.
Ze wordt niet gemolken.
Ze staat daar met wat dochters, 
enkele vriendinnen en puberzonen.
Die van haar herken je meteen,
karakteristiek zijn de hoorns:
één daarvan eigenwijs naar boven;
de ander scheef puntig naar voren.
Het is het landje van de boer.
Het landje van Gruijters.

Ze is twintig jaar.
Dit jaar was ze stram.
Een bult op een gewricht.
Stijfjes in de achterpoten.
Haalt ze de winter wel?
Ineens overviel me de gedachte:
Zou ze kunnen sterven?

In de wei is ze overduidelijk de baas.
Haar kuddegenoten halen het niet in hun hoofd
de stramme dame te belagen.
In het voorjaar, als ze de wei ingaan,
is het binnen een paar tellen geregeld, het leiderschap.
Vroeger vocht ze erom.
Later een keer flink snuiven.
Nu heft ze haar hoofd fier.
Priemt ze haar hoorns in de windrichtingen.
Dan is voor dit jaar het leiderschap geregeld.

Koeien doen dat elk jaar opnieuw,
uitmaken wie de baas is.
Zou ze er dit jaar weer bij zijn?
Zou ze de kudde weer leiden?
Op de dijk van het Fort staan?
Bij het scheve hekje haar kop schuren?
Met de anderen in een poeltje staan
op zo’n zwoele zomeravond?

Deze koeien zijn zichzelf
en mogen dat van de boer.
Zij hebben hun hoorns nog.

Klaas Kamphuis

Kunst in Spaarndam
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Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bo de 
Visser en ik woon sinds 2000 met heel veel plezier in 
het prachtige Spaarndam. Het dorpje waar ik nooit 
meer weg zou willen gaan. Oorspronkelijk ben ik hier 
komen wonen toen ik actief was als internet-onder-
nemer, maar de tijden zijn veranderd en zo ook mijn 
werkzaamheden.

Tegenwoordig ben ik met mijn bedrijf Prorama.nl 
fotograaf, o.a. voor Google Street View en ik zorg ervoor 
dat ondernemers de gelegenheid krijgen hun bedrijf te 
presenteren in Google.
Zo kun je ondertussen al middels Google Street View 
binnenkijken bij een groot aantal Spaarndamse onder-
nemers; Café Spaarndam, Café de Toerist, Restaurant 

Prorama.nl

het Stille Water, Dynamique, Vischwinkel & Restaurant 
Spaarndam, Snackbar De 2 Punten en Terras Fort Zuid, 
maar er volgen er vast nog meer.
Uiteraard doe ik dit niet alleen in Spaarndam, alhoewel 
het werken in mijn ‘eigen’ dorpje toch wel het allerleuk-
ste is. Veelal werk ik in de regio Noord-Holland, van 
Texel naar Amsterdam tot Hilversum, en alles er tus-
senin.
Het leuke van dit werk is dat ik bij veel verschillende 
ondernemers over de vloer kom en ik daar ondanks mijn 
bijna 50-jarige leeftijd nog steeds dagelijks van leer.

Verder vervaardig ik time-lapse films van bouwprojecten, 
dit zijn versnelde films waarin de gehele bouw van begin 
tot einde kan worden bekeken in enkele minuten (dit 
type film zie je vaak op Discovery Channel). Dit doe 
ik o.a. voor Gemeente Amsterdam (Noord/Zuidlijn), 
Waternet (nieuwbouw waterzuiveringsinstallaties) en de 
Hogeschool van Amsterdam (nieuwbouw Amstelcam-
pus).

Indien u voorbeelden van mijn werk wilt zien, dan kan 
dat op www.prorama.nl en ook kunt u middels Google 
Street View binnenkijken bij de bovengenoemde bedrij-
ven.

Mocht u nu geïnteresseerd zijn geraakt in wat ik wellicht 
voor u zou kunnen betekenen, neemt u dan gerust even 
contact met mij op.

Bo de Visser

Prorama BV
Lagedijk 7
2064 KT  Spaarndam

Telefoon: 06-81490640
E-mail: bo@prorama.nl
Website: www.prorama.nl

Bedrijvennieuws

De Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. is trots 
op haar ondernemers. Zij tracht de belangen van alle 
deelnemende bedrijven zo goed mogelijk te behartigen. 
Samen staan wij sterk! Het bestuur beperkt zich zoveel 
mogelijk tot het faciliteren en coördineren, maar maakt 
ook tijd voor leuke activiteiten. Kijkt u eens op onze 
website www.ondernemersspaarndam.nl en bekijk de 
foto’s van onze laatste gezamenlijke (sportieve) activiteit!

Bent u actief ondernemer in Spaarndam e.o. en nog geen 
lid? Sluit u aan!

In deze editie van het Dorpsorgaan maakt u nader ken-
nis met:
•	 Bo de Visser van Prorama.nl 
•	 Patrick en Tamara Mesman van Restaurant de Stal
Veel leesplezier!

Bedrijvennieuws

Er is de afgelopen veertig jaar veel veranderd. Zo niet 
in het dorpje Spaarnwoude.
Net buiten Spaarndam staat het eeuwenoude kerkje 
‘de Stompe Toren’ met eromheen wat slaperige 
boerderijtjes. In een van die rustieke panden bevindt 
zich restaurant ‘De Stal.’ Opgericht in 1973 door de 
familie Buijs en sinds 17 jaar in handen van Patrick 
en Tamara Mesman.

Het restaurant bestaat eigenlijk uit twee ruimtes. In het 
restaurant zelf is plaats voor ongeveer zestig personen. 
Daarnaast is er nog ‘de Huiskamer’, waar 35 gasten kun-
nen plaatsnemen.

‘De Stal’ is vrijdags en in het weekend altijd open voor 
diner. Op andere dagen alleen op aanvraag voor groepen. 
Per week verschilt de bezetting, de weekenden zijn het 
drukst. Er wordt meestal van tevoren gereserveerd, maar 
onverwacht bezoek is ook welkom, als er plek is! 
Reserveren heeft natuurlijk de voorkeur, omdat dan de 
personele bezetting en de inkoop beter gepland kunnen 
worden. ‘De Stal’ heeft niet het karakter van een café. 
De bar is verbonden aan het restaurant en is in principe 
bedoeld voor de gasten die er eten.

40 jaar Restaurant ‘De Stal’

De klanten van de afgelopen veertig jaar komen uit 
de wijde omgeving. Zelfs Almere en Soest zijn in de 
klantenkring vertegenwoordigd. ‘De Stal’ moet het heb-
ben van mond-tot-mond-reclame. Menigeen kent het 
restaurant wel van naam, mocht men er zelf nog niet 
geweest zijn!

Patrick is de eigenaar en tevens de kok. Zijn vrouw 
Tamara is verantwoordelijk voor 
de service als gastvrouw. Beiden 
zijn geboren en getogen in deze 
gemeente en zij wonen en werken 
hier met hun gezin met twee jon-
gens, Aron (7) en Cas (4), met veel 
plezier. In de tussentijd heeft er in 
2004 nog een grote verbouwing 
plaatsgevonden, waarmee het res-
taurant het aanzien heeft gekregen 
van een stolpboerderij. Dit heeft 
niets afgedaan aan de sfeer die 
restaurant ‘De Stal’ uitstraalt. Als 
je ‘De Stal’ zou moeten kenmer-
ken, zou je volgens Patrick kunnen 
spreken van ‘een tijdloos restaurant 
met oud-Hollandse accenten’. On-
danks het oud-Hollandse karakter 
heeft ‘De Stal’ uiteraard wel een 

website (www.de-stal.nl) en beschikt over gratis Wi-Fi in 
het pand.

Ook zijn ze ingesteld op de dieetwensen van tegenwoor-
dig. Mensen met gluten- of lactose-allergie en uiteraard 
mensen die vegetarisch zijn, kunnen hier prima terecht.
Enkele activiteiten die buiten het restaurant vallen, maar 
wel in samenwerking met ‘De Stal’georganiseerd kunnen 
worden, zijn o.a.: activiteiten in de Stompe Toren (denk 
aan bruiloft, receptie, verjaardag, buffet, kerstviering, 
e.d.), boerengolf, vergaderingen, oud-Hollandse spelle-
tjes, wijnproeven, boottochtjes op het Spaarne, bowlen, 
karten, enz.
Hierin heeft de tijd dus niet stilgestaan!

Dit hele jaar wordt aandacht besteed aan het 40-jarig 
jubileum van restaurant De Stal door middel van een 
jubileum-menu. Hierbij kunt u voor € 30,- per persoon 
genieten van een wisselend driegangenmenu en kunt 
u heerlijk ontspannen bijkomen van de hectiek van 
vandaag in een ambiance waarin het lijkt of u terug bent 
in de tijd!

Op naar de volgende veertig jaar restaurant ‘De Stal’!

Restaurant ‘De Stal’
Kerkweg 23
2064 KS  Spaarnwoude

Telefoon: 023 - 5372868
E-mail: info@de-stal.nl
Website: www.de-stal.nl

Bedrijvennieuws
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Wie verzint het om bijna 900 km te gaan kanoën? 
Dat idee kwam een paar jaar geleden op bij Hans. 
Hij kende het stukje Frankrijk bij de Vogezen van 
fietstochten en hij kreeg Frank en Leen, twee vrienden 
van de kanoclub bij fort Zuid, mee om zijn idee uit te 
voeren. Waarom zo’n monstertocht? ‘Goesting’, zeg-
gen de heren. ‘We hebben er gewoon zin in.’

In het vorige Dorpsorgaan heeft u al kunnen lezen over 
de voorbereidingen van deze tocht.
2 Juni begon deze rivierreis, die tot 28 juni zou duren en 
waarin een afstand van 890 km afgelegd moest worden 
per kano met als ‘hindernis’ 136 sluisjes. De doorvoer 
door de sluizen is een apart verhaal: naast het feit, dat 
een aantal sluizen per dag, om geschut te worden, veel 
tijd in beslag neemt, dacht Hans dat hij het vanuit Hol-
land goed geregeld had. ‘Nee, een vergunning was echt 
niet nodig.’ Maar in de praktijk bleek het omgekeerde: 
per regio was er wel degelijk een vergunning nodig. Maar 
met wat overredingskracht kwam het uiteindelijk toch 
goed. 

Alleen bij de allerlaatste sluis, bij Bodegraven, stonden 
de vrienden letterlijk voor schut bij een schutsluis waar 
niet geschut werd! Veel van deze 136 sluisjes hebben zo 
hun eigen verhaal en dat zorgde ervoor dat de kajaktocht 
‘never a dull moment’ had.
Hoe ziet zo’n kanodag eruit: vroeg op (6 uur): ontbijten, 
tent afbreken; alle spullen in plastic pakken en op de 
kano’s binden. Om een uur of acht kano’s te water en 
varen. Met gebruik van waterkaarten kanoën de vrien-
den vanaf Epinal in Frankrijk de Moezel, het Canal de 
la Marne au Rhin en daarna de Maas af, richting België 
en verder naar Holland. Na een dagtrip van ongeveer 
40 km zoeken waar je de waterkant op kan, op zoek naar 
een slaapplaats, tent opzetten, koken (de ingrediënten 
zijn onderweg al ingekocht), weblog bijhouden. Af en 
toe een wasje doen. En op tijd naar bed, want morgen is 
het weer vroeg dag. Zo ziet een kanodag van deze heren 
er dus uit.

Drie kameraden maken een monsterkanotocht

Saai waren deze dagen op 
het water overigens niet: 
ze hebben genoten van 
een prachtig stukje Frank-
rijk. Daarnaast hebben 
zij ervaren hoe gastvrij de 
mensen zijn die ze onder-
weg tegenkwamen. Om 
hun Nederlandse identiteit 
niet te verdoezelen, liepen 
de kanoërs, als er niet 
gevaren werd, op klom-
pen: Hollandse klompen. 
Hans heeft zelfs elke dag 
aantekeningen gemaakt op 
zijn klompen; een soort logboek dus! Daarnaast diende 
de klomp om een pluim uit te delen aan de vele lieve 
mensen die ze onderweg tegenkwamen.
Hoewel Hans, Leen en Frank voor zeven dagen (nood)
proviand aan boord hadden, waren ze elke dag in staat 
om hun maaltijd te bereiden op een eenvoudig gas-
pitje. Maar af en toe werden ze onthaald op een lekkere 
douche of op een speciaal voor hen bereide maaltijd. En 
werd ‘en passant’ ook nog even de was voor de heren 
gedaan. ‘Zo raar, wij kenden deze mensen niet, maar 
mochten gebruik maken van douche, keuken, toilet, en 
de volgende ochtend namen we afscheid van hen als van 
vrienden. Daar word je toch wel heel warm van.’
In Limburg voegden zich nog twee leden van de ka-
noclub (Robin Groen en Roos v.d. Zwaan) bij hen en 
op 28 juni werden ze feestelijk binnengehaald bij hun 
kanoclub, bij het fort Zuid.

Wat was het mooiste aan deze tocht? De kameraad-
schap; daarnaast de gastvrijheid die we onderweg vaak 
ervaren hebben en als laatste: het was een feest om door 
een mooi stuk natuur te varen. Wat is dit gedeelte van 
West-Europa toch prachtig! Op de fiets, maar zeker ook 
per kano!

Wineke Toppen

Op zondag 22 september 2013 bestaat de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 150 jaar. De ge-
meente is hier erg trots op en viert dit in de week van 
23 t/m 28 september.

De activiteiten worden op bescheiden niveau georgani-
seerd en zijn vooral gericht op de cultuur(historie) van 
de gemeente. De werkgroep ‘150 jaar gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude’ geeft de activiteiten vorm. 
Deze werkgroep bestaat uit een ambtelijke vertegen-
woordiging en uit vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties uit de gemeente zoals de historische werk-
groepen, de dorpsraden en de dorpsvereniging. 

Tentoonstelling
Ter gelegenheid van de gemeenteverjaardag is een speci-
ale tentoonstelling ‘150 jaar gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude’ samengesteld door de historische werk-
groepen van de gemeente. De bijzondere tentoonstelling 
is tot half oktober te zien tijdens de openingstijden van 
het gemeentehuis, met uitzondering van vrijdagmiddag 
27 september. Speciaal op dinsdag 24 en donderdag 26 
september is de tentoonstelling ook ’s avonds te bezoe-
ken: van 19.30 – 21.30 uur. De tentoonstelling is ook 
op zaterdag 28 september geopend, van 9 tot 17 uur. 

Jeugd
Tijdens de verjaardagweek staat de jeugd centraal. Op 
verschillende dagen in de week wordt de tentoonstelling 
door groepen kinderen van onze basisscholen bezocht. 
Daarnaast zijn er prijsvragen voor de jeugdigen georga-
niseerd, zoals een kleurplatenwedstrijd en een tekenwed-
strijd. Maar ook de prijsvraag: ‘Wat zou jij doen als jij 
burgemeester was?’. Aan het einde van de week vindt de 
prijsuitreiking plaats in het gemeentehuis. 

Gemeentevlag
De openbare gebouwen in de gemeente ontvangen een 
vlag om tijdens de verjaardagsweek uit te hangen. Inwo-
ners en andere geïnteresseerden die de vlag willen kopen 
en willen uithangen tijdens de verjaardagweek, kunnen 
dit laten weten aan de gemeente. 

Maandag 23 september 
Om 10.30 uur start de verjaardagsweek in het gemeen-
tehuis. De speciale tentoonstelling ‘150 jaar gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude’ wordt dan geopend. 
Deze tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het 
‘Van Hoogdalem Cultuurfonds’. 

Dinsdag 24 september
Er vinden historische wandeltochten plaats, met gids! 
Geïnteresseerden kunnen meewandelen en kiezen voor 

150 Jaar gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

de ochtend of middag. De wandeltochten duren 1 á 
1,5 uur en er kunnen maximaal 16 personen per groep 
deelnemen.
 
Tevens zijn er speciale fietsroutes beschikbaar in het 
gemeentehuis. De routes gaan langs bijzondere plekken 
in de gemeente.

Woensdag 25 september
Er wordt een bijzondere raadsvergadering gehouden. Tij-
dens deze speciale raadsvergadering wordt er 1 agenda-
punt behandeld. Het agendapunt heeft te maken met de 
verjaardag van de gemeente. In verband met de beperkte 
ruimte, is de raadsvergadering op uitnodiging. Geïnteres-
seerden die de vergadering ook bij willen wonen kunnen 
dit laten weten aan de gemeente.

Donderdag 26 september
Net als de dinsdag, vinden er ook op deze donderdag 
historische wandeltochten plaats, met een gids. 

Vrijdag 27 september
Het gemeentehuis is deze middag gesloten. De tentoon-
stelling is tot 12.00 uur te bezichtigen. 

Zaterdag 28 september
De prijsuitreiking van de kinderwedstrijden vindt plaats 
bij het gemeentehuis om 15.00 uur. Ook de tentoonstel-
ling is dan nog te zien. Kom dus vooral even langs!

Let op: er kunnen wijzigingen in het programma plaats-
vinden. Daarom is het heel belangrijk om de website van 
de gemeente in de gaten te houden. Daarop staan alle 
actuele tijden en wijzigingen vermeld: 
www.haarlemmerliede.nl.

Ons Dorp Ons Dorp
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Het Dorpscentrum neemt een onmisbare plaats 
in in de Spaarndamse gemeenschap. Het fungeert 
als ontmoetingsplaats voor iedereen, als (binnen-) 
sportcentrum, vergaderplaats, bibliotheek en biljart-
centrum. Er zijn ruimtes te huur voor ondernemers, 
verenigingen, en particulieren. De scholen gebruiken 
de sportzaal voor schoolgymnastiek. De Historische 
Werkgroep heeft haar eigen ruimte en het centrum 
is aangewezen als opvangplaats bij calamiteiten. 
De burgemeester en de wethouders houden er hun 
spreekuur, evenals de welzijnscoach en de Rabobank. 
Voor het zo lang mogelijk zelfstandig functione-
ren van ouderen speelt het Dorpscentrum ook een 
belangrijke rol bij de opvang van deze groep, zeker 
gezien de toenemende vergrijzing. Het Dorpscentrum 
is een onmisbare schakel in het kader van de WMO-
taken die de gemeente dient uit te voeren. Het belang 
hiervan zal door de uitbreiding van de gemeentelijke 
taken de komende jaren alleen maar toenemen.

Maar wat vindt de Spaarndamse gemeenschap van het 
Dorpshuis? Kunnen we zonder deze voorziening of moe-
ten we er alles aan doen om die in stand te houden?
We denken dat de gemiddelde Spaarndammer (zo die al 
bestaat) daar niet zo over nadenkt en dat in het algemeen 
iedereen het een voorziening vindt die je niet zomaar 
weg kunt denken.
Misschien is het toch goed om daar wel eens kritisch 
over na te denken, want als de huidige ontwikkelingen 
doorzetten zonder dat er ingegrepen wordt, kan het 
voortbestaan van het Dorpshuis wel degelijk in gevaar 
komen.
Wij noemen een aantal knelpunten:

Medisch Centrum
Zoals in vorige Dorpsorganen al is gemeld gaan de huis-
arts, tandarts en apotheek medio 2014 naar het voorma-
lige gebouw van de Rabobank. De vrijkomende ruimte 
in het Dorpscentrum dient heringedeeld en zo goed 
mogelijk verhuurd te worden. Er hebben zich al kandi-
daten gemeld voor enkele ruimtes en het bestuur is druk 
doende om te bezien of over en weer aan de verwachtin-
gen kan worden voldaan. Overigens kunnen ook nog on-
dernemers, ZZP’ers en andere instanties via het beheer 
van Dorpscentrum (tel. 023-5390811) contact opnemen 
over de mogelijkheden die we te bieden hebben. 

Voor de financiering van de nodige verbouwingen heeft 
het Dorpscentrum momenteel geen middelen. De 
Rabobank heeft, ter compensatie van het vertrek van de 
medische voorzieningen, een bedrag toegezegd, maar dat 
is lang niet voldoende om de benodigde aanpassingen uit 
te kunnen voeren.

Het Dorpscentrum

Er kan nog steeds een beroep gedaan worden op de 
Stichting Leefbaarheid Schiphol, maar daarin zijn 
we afhankelijk van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude. Wij hebben dan ook een dringend beroep 
op Burgemeester en Wethouders gedaan om hiervoor 
stappen te ondernemen en met kracht het belang te 
onderstrepen.

Bestuur
Een ander punt dat zorgen baart is de bestuurssamen-
stelling. Als gevolg van het onverwachte overlijden van 
wethouder Frans Zantkuijl heeft het CDA een beroep 
gedaan op Martie Vink, onze huidige voorzitter, om de 
opengevallen wethouderszetel in te nemen tot de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Een 
logische vraag gezien haar jarenlange ervaring als wet-
houder. Voor het Dorpscentrum heeft dit de vervelende 
consequentie dat zij (tijdelijk) moet terugtreden als voor-
zitter. Vooralsnog wordt haar taak overgenomen door de 
vice-voorzitter Kees Raateland. Deze ontwikkeling legt 
weer een zwaardere druk op de huidige bestuursleden.

Ook de vacature voor een nieuwe penningmeester is 
nog niet opgevuld. Belangstellenden worden van harte 
uitgenodigd om contact op te nemen met de huidige 
penningmeester, Frans van Dijk, tel. 023-5378221.

Exploitatie
En dan is er nog heel wat te stellen met de exploitatie 
van het geheel.

De gemeentes Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarn-
woude voeren beide een beleid om de exploitatiesubsi-
dies af te bouwen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat 
dit geleidelijk zou gaan en dat het bestuur voldoende 
tijd zou krijgen om tijdig maatregelen te nemen. In het 
huidige bezuinigingstempo van de overheid gaat wordt 
dit echter een moeilijke opgave. We zullen binnen 
enkele jaren moeten zien dat we een zodanige exploitatie 
opbouwen dat we geen subsidie meer nodig hebben. Dat 
wordt een forse puzzel en we zullen alle zeilen moeten 
bijzetten om hier uit te komen.

Een van de maatregelen die we kunnen (en zullen) 
nemen is het terugdringen van de kosten. We moeten 
‘zuinig’ omgaan met de personele bezetting, hetgeen be-
tekent dat we een groter beroep willen doen op vrijwil-
ligers en de openingstijden zullen aanpassen.

U heeft het al gemerkt: met ingang van september is het 
Dorpscentrum ’s morgens gesloten, tenzij er een bijzon-
dere gebeurtenis plaatsvindt. De spreekuren van B & W 
en de Welzijnscoach zijn naar de middag verplaatst.

De overige aanloop in de ochtenden was dermate gering 
dat het niet lonend was om open te blijven. Het geeft in 
ieder geval een besparing op de personeels- en energie-
kosten.

U ziet het, er is genoeg aan de hand om je zorgen over te 
maken. Zorgen over de toekomst van het Dorpscentrum.
Het bestuur doet er alles aan om de problemen op te 
lossen en een goede toekomst te waarborgen. Er wordt 
gepoogd om meer activiteiten binnen te halen, de ver-
huur van ruimtes heeft hoge prioriteit en we zijn druk 
doende om de opbrengsten te laten stijgen en de kosten 
te drukken.
Dit kan echter alleen als u, als Spaarndammer, ons wil 
steunen. Maak gebruik van deze unieke voorziening; er 
kan heel veel en we ontvangen u graag voor een (sport)
activiteit, een feestje of iets dergelijks.
U kunt ons ook steunen door u rechtstreeks in te zetten 
voor het Dorpshuis als vrijwilliger. Ondernemers kun-
nen bijdragen door middel van sponsoring. 

Er is heel veel te doen en ook hiervoor geldt: vele handen 
maken licht werk (en weinig kosten).
Wij staan u graag te woord.

Namens het bestuur,
Frans van Dijk, penningmeester.

Op woensdagmiddag 4 september starte sport- en dans-
centrum OYAMA met het geven van judolessen in het 
Dorpscentrum Spaarndam.
 
De judoles is van 14:00 tot 15:00 uur. Iedereen van 
5 jaar tot 16 jaar mag gratis proeflessen volgen tot 1 ok-
tober, zonder verdere verplichtingen.

Bij een grote opkomst in de eerste week wordt de groep 
de volgende week al gesplitst in twee groepen op leeftijd. 
De lessen staan onder leiding van Pieter de Groot.

Vanaf vrijdagmiddag 23 augustus worden er van 15:00 
uur tot 18:00 weer streetdancelessen (voor alle leeftijden) 
gegeven door Ilona van der Feen. Ook hier geldt dat je 
tot 1 oktober gratis aan proeflessen mag meedoen.

Voor meer informatie: 
www.oyama.nl of aanmelden voor de proeflessen via 
oyama@worldonline.nl. 

Je mag je ook tijdens de les aanmelden.

Sport- en danscentrum OYAMA

Ons Dorp Ons Dorp
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Medisch Centrum in voormalig Rabobankkantoor

In goed overleg met de Gemeente, de Dorpsraad, lokale 
ondernemers en het Dorpscentrum, heeft de Rabobank 
als nieuwe bestemming van het pand gekozen voor 
‘medisch centrum’. Het medisch centrum stond ook 
bovenaan het wensenlijstje van de leden en de ledenraad 
van de bank, die hierover tijdens speciale ledenbijeen-
komsten geraadpleegd zijn.

Sinds 1 mei 2013 is het Verkoop- en Advieskantoor 
van Rabobank Velsen en Omstreken, aan de Ringweg 
32 in Spaarndam, gesloten. 
De nieuwe bestemming van het bankkantoor is 
inmiddels vastgesteld. Huisarts mevrouw P. Hendriks 
zal een medisch centrum in het voormalige bankge-
bouw inrichten. 

Het Medisch Centrum
De bevolking van Spaarndam groeit en vergrijst. Om aan 
de groeiende vraag naar zorg en hogere eisen aan de zorg 
tegemoet te kunnen komen, is uitbreiding en verbetering 
van de ruimte van de huisartsenpraktijk noodzakelijk. 
De oplossing daarvoor biedt het voormalige pand van de 
Rabobank aan de Ringweg 32. 

In het medisch centrum zullen, naast de huisarts, ook 
nieuwe vormen van zorg worden aangeboden, zoals een 
praktijkondersteuner voor de ouderenzorg en een prak-
tijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). 

Voor het gemak van patiënten worden zoveel mogelijk 
verschillende typen zorg onder één dak aangeboden. Het 
is daarom goed nieuws dat ook de tandarts en de apo-
theek in het nieuwe medisch centrum een plaats zullen 
krijgen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar gesteld aan 
andere medische zorgverleners, zoals een diëtist, verlos-
kundigen en het Medial laboratorium.

De verbouwing van het pand is in volle gang. Verwacht 
wordt dat het medisch centrum in het begin van 2014 
geopend wordt. Een prijsvraag voor de naam van het 
nieuwe medisch centrum is uitgezet onder de patiënten 
van de huisarts.

Bankzaken regelen op een andere locatie
De verkoop van het pand betekent voor klanten van 
de Rabobank dat zij welkom zijn bij de kantoren in 
de omgeving, zoals Velserbroek, Santpoort-Noord en 
IJmuiden. Daarnaast kunnen klanten via internet, e-mail 
en telefoon al veel dagelijkse bankzaken regelen. De 
adviseurs van de Rabobank zijn telefonisch bereikbaar op 
023-5133500 en online via www.rabobank.nl/velsen. 
Voor de wat complexere vraagstukken staan André Cas-
tricum en Albert Mol, adviseurs Particulieren, speciaal 
voor de klanten in Spaarndam klaar. Ze helpen de klant 
telefonisch of, indien gewenst, op locatie, thuis of op een 
van de andere Rabobankvestigingen. Speciaal voor de 
klanten in Spaarndam houdt de Rabobank elke vrijdag-
ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur inloopspreekuur in 
het Dorpscentrum Spaarndam.

Verbouwing geldautomaat 
In overleg met de leden van de Rabobank is besloten 
om de geldautomaat van de Rabobank te behouden. 
Deze geldautomaat blijft in Spaarndam aanwezig, op de 
vertrouwde plek aan de Ringweg. Om de geldautomaat 
voor lange termijn aan te passen aan de nieuwe situatie, 
is deze afgelopen weken verbouwd. Vanaf eind augus-
tus tot en met maandag 16 september was de automaat 
buiten werking. 

Ons Dorp Ons Dorp
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Nu de scholen inmiddels 
weer begonnen zijn, staat 
ook het nieuwe basketbal-
seizoen weer voor de deur. 
Alle ogen zijn weer gericht 
op het komende jubileum-
seizoen. Op 1 november 
2013 bestaat onze ver-
eniging namelijk alweer 

35 jaar. Wij gaan proberen hier een leuke invulling 
aan te geven om het basketbal onder de aandacht van 
meerdere Spaarndammers te brengen.

De trainingen zijn op 28 augustus 2013 weer van start 
gegaan en de eerste competitiewedstrijden staan gepland 
voor het weekend van 21 september 2013. 
Wij gaan de competitie in met vier jeugdteams (twee 
mixed teams onder 12 jaar; één team met jongens onder 
16 en één met jongens onder 20) en met één dames- en 
twee herenteams. Die treden vanaf eind september weer 
aan tegen andere teams in de regioklasse van Alkmaar tot 
Lisse en sommige teams uit Amsterdam en overige delen 
van Noord-Holland. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het komende 
seizoen; zeker bij onze jeugdteams (vanaf 6 t/m 20 jaar) 
kunnen wij nieuwe aanwas zeer goed gebruiken.
Daarom nodigen we je van harte uit om eens te komen 
kijken op een van onze trainings- of wedstrijddagen. De 
trainingen zijn op de woensdag- en/of donderdagavond 
in het Dorpscentrum. 

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op zaterdag tus-
sen 15.00 en 22.00 uur (circa zes wedstrijden in de twee 
zalen), eveneens in het Dorpscentrum. 

Basketbal Vereniging Spaarndam, 35-jarig jubileum

De eerste drie thuiszaterdagen staan gepland op 21 sep-
tember; 5 en 19 oktober 2013.

Wil je een keer meedoen, dan kan dat uiteraard ook; 
we bieden je vier gratis proeftrainingen aan zodat je zelf 
kunt zien hoe leuk basketball is. Kom een keer kijken en 
meetrainen. 
Mocht je nadere informatie willen hebben, dan kun je 
terecht bij Cees van Essen of Imke van Woerkom. De 
contactgegevens zijn:

Cees van Essen
Secretaris Basketbal Vereniging Spaarndam
Van der Burchstraat 24, 2064 WK Spaarndam
Tel.: 023-5390795
E-mail: bvspaarndam@basketball.nl

Imke van Woerkom
De Leeuwstraat 16, 2064 WH Spaarndam
Tel.: 023-5373978

Voor meer informatie kun je ook terecht op onze web-
site: www.bvspaarndam.nl.

Kampioensfoto van ons mixteam onder 12 jaar. Onze vier jongens 
en zes stoere meiden, speelde voor het eerst in de competitie en 
zijn op za. 20 april jl. glorieus kampioen geworden. Ze wonnen 
negen van de tien wedstrijden.

In 1988 zijn wij opgericht 
door een aantal enthousiaste 
mensen die de AVRO-bridge-
cursus hadden gevolgd. En ... 
met groot succes. In de loop 
der jaren zijn wij gegroeid 
van een clubje met nog geen 
20 leden naar een vereniging 
met 68 leden en een vaste 

speelavond op woensdag in het Dorpshuis in Spaarn-
dam. Natuurlijk wordt (is) dit heuglijke feit gevierd 
met een leuke dag voor alle leden.

Lijkt BRIDGE u ook een leuk spel dat u eigenlijk altijd 
al hebt willen leren, dan is er nu, net als 25 jaar geleden, 
een unieke gelegenheid hier op een makkelijke manier 
mee kennis te maken.

Dit najaar zendt OMROEP MAX een televisiecursus 
BRIDGE uit. Deze cursus zal worden gegeven door de 
bekende Barry Westra, erkend bridgeleraar en voormalig 
wereldkampioen. Er komen twaalf lessen van 10 minu-
ten die in de ochtend worden uitgezonden. 

Bridgevereniging Spaarndam

Belangstellenden kunnen zich op www.bridge.nl abonne-
ren op de nieuwsbrief over de bridgecursus. Men wordt 
dan op de hoogte gehouden over de uitzenddata en de 
oefenmogelijkheden.

Wilt u leren bridgen, dan is deze tv-cursus een uitgelezen 
kans!
Bent u, na het volgen van de lessen, net als de mensen 
25 jaar geleden, enthousiast geworden en wilt u hiermee 
verder gaan, dan kunt u zich bij onze vereniging melden 
voor een eventuele vervolgcursus en lidmaatschap voor 
een wekelijkse gezellige speelavond.
Daarvoor kunt u t.z.t contact opnemen met een van de 
bestuursleden van de vereniging:

Gerard van Bruggen - tel. 023-5380008
e-mail: gerarina@ziggo.nl
Rens Boontjes - tel. 023-5383853
e-mail: famboontjes@planet.nl
Ed Cornelissen - tel. 023-5372967
e-mail: ed.cornelissen@live.nl
Elly van Schie - tel. 023-5379476
e-mail: e.van.schie@ziggo.nl

Verenigingsnieuws Verenigingsnieuws
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Voor Persoonlijke coaching & Begeleiding bij dys-
lexie, dyscalculie en andere leerproblemen
 
Mijn naam is Riannette Minnes, geboren in 1974 in 
Heemskerk. Samen met Michèl en onze twee dochters 
(2008 en 2009) zijn we alweer bijna twee jaar geleden 
vanuit Haarlem over de dorpsgrenzen Spaarndam bin-
nengetrokken. We zochten een woning in een groene en 
rustige omgeving en vonden deze in de Wolfsenstraat.

Met als achtergrond de opleidingen orthopedagogiek 
en omgangskunde en diverse coachingopleidingen en 
bijscholingen, heb ik gewerkt binnen de jeugdzorg, als 
hrd-adviseur bij Albert Heijn en als docent en leidingge-
vende in het onderwijs. Daarnaast heb ik altijd parttime 
gewerkt als trainer en coach voor kinderen, jongeren en 
volwassenen.

Begin dit jaar heb ik besloten me volledig te richten op 
mijn eigen bedrijf Riami. Wellicht komt de naam je al 
bekend voor. Als coach en trainer ben ik gespecialiseerd 
in persoonlijke coaching en training voor kinderen, 
jongeren en (hun) ouders en het onderwijs. Denk aan 
onderwerpen als sociale vaardigheden, omgaan met ver-
lies, scheiding of lastige situaties. 
In samenwerking met een andere coach bied ik onder de 
naam Beeldfijn coaching via de methode ‘Ik leer anders’ 
voor beelddenkers aan. Beelddenkers onthouden dingen 
als ze er een plaatje van hebben (gemaakt) en kunnen 
dingen terughalen door het plaatje op te zoeken en in 
beeld te laten komen. 

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met dyslexie of 
dyscalculie (en soms ook hoogbegaafden of kinderen met 
andere leer- en gedragsproblemen) vaak beelddenkers 
zijn. Het onderwijs is echter lang niet altijd ingesteld 
op deze groep. Daardoor wordt de lesstof niet goed 
aangeboden, begrepen en onthouden. Gebleken is dat 
kinderen en jongeren de dingen wel onthouden en met 
meer plezier leren als ze zich de methode ‘Ik leer anders’ 
hebben eigen gemaakt. De methode werkt bij zowel de 
‘talige vakken’ (b.v. (begrijpend) lezen, presentatie hou-
den, samenvatting maken) als bij de ‘cijfer’vakken (b.v. 
getallen leren, klokkijken, het leren van tafels, rekenre-
gels, breuken). 

De methode is geschikt voor leerlingen in het basis-
onderwijs, maar ook voor leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Mijn ervaring is dat meestal volstaan kan 
worden met 4-6 (individuele) coaching-sessies als basis.
Wil je meer informatie of de mogelijkheden bespreken? 
Je bent van harte welkom! 

Riannette Minnes (bereikbaar via info@beeldfijn.nl of 
06-13012321)

Ben of ken je een beelddenker?
 
Wat zie je als ik je het woord ‘HUIS’ oplees? Een 
woordje of een plaatje?
   

of

Zie voor meer uitleg en voorbeelden onze website www.
beeldfijn.nl.

Huis

Beeldfijn

Fysiotherapeute Nanda van der Linde is per 5 au-
gustus met zwangerschapsverlof gegaan en zal per 
1 september a.s. door Nathalie Pasma worden waar-
genomen. Nathalie is een jonge, net afgestudeerde, 
fysiotherapeute en staat te trappelen om aan het werk 
te gaan. Nathalie heeft reeds veel ervaring opgedaan 
met patiënten met longproblematiek en diabetes. 
Daarnaast heeft ze een grote affiniteit met de oudere 
mens. Zij stelt zich hieronder even voor.

Hallo Allemaal!
Mijn naam is Nathalie 
Pasma en ik ben 22 jaar 
oud. Ik zal de komende 
maanden met veel en-
thousiasme Nanda gaan 
vervangen. Ik heb hier 
enorm veel zin in! Al 
mijn hele leven woon 
ik in Schagen, een klein 
stadje met dorpsachtige 
kenmerken zo’n 50 ki-
lometer van Spaarndam. Hier woon ik met mijn ouders 
en mijn twee zusjes. 
Eind juni ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Hier heb ik in vier jaar mijn diploma fysio-
therapie behaald. Mijn grootste hobby is sporten. Ge-
middeld ben ik dan ook zo’n drie keer in de week in de 
sportschool te vinden. Naast dat ik zelf graag lessen volg,  
geef ik eenmaal per week een groepsles. Op de planning 
voor nu staat het zoeken naar een huisje voor mijzelf en 
lekker aan de slag als fysiotherapeut. 
Hopelijk tot snel!

Nathalie zal op de volgende dagen en tijden aanwezig 
zijn:
Maandag 09.00 – 15.00 uur
Woensdag 15.00 – 21.00 uur
Donderdag 09.00 – 15.00 uur
Vrijdag  15.00 – 21.00 uur
Op de andere dagen en tijden kunt u natuurlijk terecht 
bij de andere collega’s. 

Wist u dat wij ook bij u aan huis kunnen komen? 
Voor een afspraak kunt u bellen met 023-5371755 of 
langskomen op het Visserseinde 8.

Balance Fitness
Vanaf 1 september is de sportschool nu ook op de vrij-
dagavond geopend tot 21.00 uur!

Openingstijden Balance Fitness
Maandag 09.00 – 12.00 15.00 – 21.00 uur 
Dinsdag  09.00 – 12.00 16.00 – 21.00 uur
Woensdag 09.00 – 12.00 17.00 – 21.00 uur
Donderdag 09.00 – 12.00 16.00 – 21.00 uur
Vrijdag  09.00 – 12.00 15.00 – 21.00 uur
Zaterdag 10.00 – 13.00 uur

Abonnement B-Fit: €25,- per maand 
Onbeperkt sporten
Geen opzegtermijn!

Nieuws van Fysiotherapie Spaarndam/Balance Fitness

Ons Dorp Ons Dorp
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Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en

zoveel troost.

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van onze broer, zwager en oom

DIRK POLDERMAN

Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor 
ons onmogelijk 

u allen persoonlijk onze oprechte dank te betuigen.

Namens de familie, Riet Amelink-Polderman

Dankbetuiging

De opbrengst van de collecte in Spaarndam (gem. Haar-
lem) bedroeg dit jaar € 255,38. 
Mede namens alle mensen met chronische longziekten, 
zoals astma en COPD, heel hartelijk dank.

Winny ten Wolde

Collecte Longfonds

Spaarndam,
Een naam die je nooit vergeten kan.
Spaarndam,
Een plaats die je nooit verlaten kan.
De drang om terug te gaan, het laat je nooit los.
Het blijft een gaatje in je hart dat blijft lekken.
De heimwee die nooit weg gaat,
De geuren, de kleuren, het dorp van je geboorte blijft je 
vasthouden.
Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik je voor me:
Het tolhuisje, de Slaperdijk met zijn weilanden,
De forten, en in de winter de ijsbaan ‘Nova Zembla’.
Dan ‘De Vroegte Wint’, het Havenplein met mijn ge-
boortehuis, de klucht.
Verderop: de Boezemkade en de kerk.
Dan het IJ aan de ene kant en aan de andere kant van 
het dorp de ‘Mooie Nel’,
De Kolk.
‘Eerst komt het leven, daarna de strijd …’
En vergeet niet ons Hansje Brinker (the boy with the 
finger in the dike)
In mijn dromen kan ik die beelden niet kwijt!
Ach Spaarndam, waarom ben je zover weg?

Inge van der Linde

Heimwee

Ons Dorp
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