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De kogel is min of meer door de kerk: een adviescommissie (bestaande uit statenleden) heeft zich maandagavond 12 juni, geschaard achter het besluit van Gedeputeerde Staten.
Voor ons dorp betekent dit dat Spaandam-west bij de
gemeente Haarlem blijft en Spaarndam-oost deel zal
gaan uitmaken van de gemeente Haarlemmermeer. Jaren
van inzet op allerlei fronten: zienswijzen, inspreken,
enquêtes hebben helaas niet geleid om heel Spaarndam
als één dorp toe te voegen aan één gemeente.
Nauwelijks bijgekomen van het feestelijk nummer rond
het 40-jarig bestaan van het Dorpsorgaan en dus ook
van de Dorpsraad, worden we, als lezers, geconfronteerd
met toch wel akelig lege plekken op pagina 2 van dit
nummer. Deze uitgeholde Dorpsraad behoeft wel enige
verklaring, maar zeker ook opvulling van de vacatures.
Vragen komen weleens op: heeft Spaarndam wel een
dorpsraad nodig? Hier zal verschillend over gedacht
worden, maar de werkgroep Schiphol bijvoorbeeld
heeft haar bestaansrecht dankzij de Dorpsraad. En deze
werkgroep kan toch node gemist worden. En de belangrijkste vraag: hoe een dorpsraad formeren, die voldoende
draagvlak heeft van de bewoners van het dorp.
Verder in dit nummer gelukkig ook de bekende rubrieken: de kroniek, de activiteiten van de Zonnebloem en
een nieuw bestuur van de speeltuin Nieuw Leven stelt
zich aan u voor. En de kunstmarkten komen er weer aan,
inclusief de kunstmarktconcerten. Dat ruikt al naar de
zomer! Wij zijn er klaar voor!

Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk
15 augustus 2017.
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Van de Dorpsraad

Verslag openbare Dorpsraadvergadering 6 april 2017
De Dorpsraad Spaarndam
Naam en functie

Adres

Telefoon

Na de verwelkoming van de aanwezige Spaarndammers
door Leendert Borstlap (duovoorzitter Dorpsraad) informeren de portefeuillehouders van de diverse werkgroepen over wat zij het afgelopen half jaar hebben gedaan en
nog zullen gaan doen.

E-mail

Vacature
voorzitter
Vacature
secretaris
Carsten Thöne
penningmeester

Westkolk 28

023 539 1306

cwtdorpsraad@gmail.com

Werkgroepen

Portefeuillehouder

E-mail

Verkeer
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap
Schiphol
Gemeentelijke herindeling

Rik Stapel
Jolijt de Jongh
Gerard Jägers
Coördinator
Rob de Vries
René van Lieshout
Vacature

r.stapel@focusenergysolutionsgroup.com
rstapel@xs4all.nl
gerard.jaegers@ziggo.nl

Jeugd en ouderen
Communicatie
E-mail: info@dorpsraadspaarndam.nl

rmvries@quicknet.nl
r93ene72@gmail.com

Website: www.dorpsraadspaarndam.nl

Van de Dorpsraad
De duo-voorzitters Marry Brokking en Leendert Borstlap hebben hun werkzaamheden voor de Dorpsraad om
hun moverende redenen beëindigd. Penningmeester
Carsten Thöne heeft nu ook een aantal rollen in de
Dorpsraad beëindigd en hij zal aan het einde van dit jaar
volledig stoppen met zijn werk voor de Raad.

Nu Marry Brokking is afgetreden uit de Dorpsraad is
ook de vertegenwoordiging van de Dorpsraad in de
redactie gewijzigd. In overleg met de zittende dorpsraadleden is besloten dat Jolijt de Jongh deze taak op zich
neem.
De Dorpsraad bedankt Marry van harte voor haar inzet.

De overgebleven leden gaan door op de huidige weg, dat
wil zeggen dat de Dorpsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen Het kortetermijngevolg zal
zijn dat representatieve taken sterk verminderd zullen
worden.

Jolijt de Jongh (Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap)
Rik Stapel (Verkeer)
Gerard Jägers (Schiphol)
René van Lieshout (Jeugd en Vergrijzing)

De werkgroepen zijn momenteel:
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap
Verkeer
Communicatie
Schiphol
Gemeentelijke Herindeling
Jeugd en Vergrijzing
Hartje Spaarndam

De Dorpsraad vergadert op de derde maandag van de
maand.
2

Verkeer (Rik Stapel)
De Dijk
De herinrichting van de dijk is met de gemeente geschouwd. Voor een aantal zaken is nog aandacht nodig
en een aantal aanpassingen wordt de komende maanden
uitgevoerd.
Er wordt nog wel te hard gereden wat een gevaar voor
voetgangers en fietsers oplevert. De gemeente gaat
met de verkeerspolitie bekijken hoe dit verbeterd kan
worden. Aan de volgende oplossingen wordt gedacht:
het langzame verkeer een hogere status te geven; vaker
handhaven, wat ook door de gemeente is toegezegd; een
flitspaal; twee billboards aan de uiteinden van de dijk
met daarop een foto van een platgereden kinderfiets en
rollator.
Ook nam de verkeersdrukte toe wat te maken kan hebben met meer sluipverkeer wegens de werkzaamheden
aan de Velsertunnel.
Zijkanaal C-weg
Het fietspad en de kruisingen zijn aangepakt op de
kruisingen met de Ringweg en Grote Sluis na. Deze zullen nog plaatsvinden. De kruising bij het hockeyterrein
moet nog verbeterd worden.
Ontsluiting Spaarne Buiten
Opnieuw is er door de Dorpsraad een dringend oproep
gedaan bij het college van Haarlemmerliede om de
ontsluiting in orde te maken voordat er gebouwd wordt.
De supermarkt in dit gebied steunt de Dorpsraad hierin.
Tevens heeft de Dorpsraad met de gemeente een overeenkomst over de ontsluiting opgesteld voor als dit gebied onder een andere gemeente gaat vallen. De nieuwe
gemeente moet zich aan de overeenkomst houden.
De huidige situatie is gevaarlijk en de Dorpsraad heeft
per brief aan de gemeente om een tussentijdse oplossing
gevraagd met diverse aandachtspunten, waaronder het
trottoir en oversteekplaatsen.
Overige ontwikkelingen
-- Ice Planet: er zijn plannen om aan de andere kant van
de A9 een groot park met hotel te ontwikkelen. De
ontwikkelaars zeggen dat het geen invloed heeft op
het verkeer in Spaarndam. De Dorpsraad spreekt dit
tegen, ook omdat er nog steeds een bungalowpark bij
het Fort in ontwikkeling is. Er wordt gekeken of een
verkeersonderzoek door studenten van de TU Delft
uitgevoerd kan worden.
-- OV-ontwikkelingen naar Spaarne Buiten in verband
met de komst van woningen.

-- Parkeerterrein aan de Kerklaan: zodra bekend is of er
geld uit het Schipholfonds komt wil de gemeente de
volgende fase starten. Wel of geen geld uit het fonds,
het parkeerterrein komt er. Het parkeerterrein staat
los van de slechte staat van de kademuur langs de
Westkolk, maar is wel een argument om het proces in
een versnelling te brengen.
Herindeling (Carsten Thöne)
De Dorpsraad heeft een zienswijze op het herindelingsontwerp naar de gemeente Haarlemmerliede gestuurd.
In juni zal de beslissing gemaakt worden. De enquête
van de gemeente Haarlemmerliede heeft 120 reacties opgeleverd. Op de enquête van de Dorpsraad hebben meer
mensen gereageerd, maar de gemeente Haarlemmerliede
vindt deze enquête niet representatief. Aanwezigen hebben de indruk dat het college en de gemeenteraad een
besluit hebben genomen zonder de bewoners serieus te
nemen. Misschien willen de burgemeesters opnieuw een
enquête door een extern bureau laten uitvoeren.
Jeugd en Ouderen (René van Lieshout)
-- 2 maart is de belcirkel voor ouderen van start gegaan,
dankzij Annemarie van Leen in samenwerking met
Fysiotherapie Spaarndam. De belcirkel zoekt nog
vrijwilligers. Taken voor de vrijwilligers zijn: contactpersoon en als eerste de belcirkel starten.
-- De activiteiten die in Spaarndam plaats vinden staan
op de website www.dorpsraad.nl/links.
Schiphol (Gerard Jägers)
-- Vluchtbewegingen: het aantal van 500.000 vliegtuigbewegingen tot 2020 is al bereikt. De KLM is
boos, omdat aan andere maatschappijen vluchten zijn
weggegeven. Het wordt spannend of het aantal van
500.000 standhoudt. De banen van Schiphol zijn al
vol gepland, dus dan is er kans dat er een extra baan
komt. Of er gegroeid mag worden, hangt ook af van
de hinder van de afgelopen jaren. Het Milieu Effect
Rapportage (MER) komt naar verwachting over twee
maanden uit. Er komen veel klachten van overlast
uit Aalsmeer en Hoofddorp. Het is belangrijk dat
Spaarndammers hun klachten ook bij BAS melden,
anders denkt Schiphol dat hier geen overlast is. (www.
bezoekbas.nl). Het RIVM en de GGD’s onderzoeken
de luchtverontreiniging.
-- Nachtvluchten: het maximum aan nachtvluchten is
32.000. Deze vinden vooral plaats via de Kaag- en
Polderbaan. Afgesproken is dat er geen glijvluchten in
de nacht mogen plaats vinden en als dat wel gebeurt
met een maximum van 28.000. Deze afspraak is
echter niet in de wet vastgelegd en daar wordt nu aan
gewerkt.
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Bebouwing en recreatieschap (De groene buffer)
(Rik Stapel voor Jolijt de Jongh)
-- Morgen (7 april) is de rechtszaak over de groene buffer rond Spaarndam.
-- Het lijkt erop dat het Recreatieschap hun financieringsprobleem wil oplossen met festivals en bungalowparken. Er zijn plannen voor meer bungalowparken
rond Spaarndam. Dit kan grote gevolgen hebben voor
het verkeer in het dorp en daarom blijft de Dorpsraad
zich hiertegen verzetten. Het herstel van het dak van
Fort Noord: de provincie heeft subsidie toegekend
om het dak te herstellen. Het is losgekoppeld van het
ontwikkelen van het bungalowpark. De plofwoningen
zijn losgekoppeld van de Stelling van Amsterdam. Na
het broedseizoen zullen de werkzaamheden aanvangen.
Hartje Spaarndam (Leendert Borstlap)
Het plan is al gepresenteerd. De Dorpsraad wil nog een
zorghotel in dit gebied, zodat Spaarndammers in hun
eigen omgeving kunnen revalideren. De wethouder zal
deze wens meenemen in de subsidieaanvraag van het
Schipholfonds.
Verkiezingen Dorpsraad
Wegens gezondheidsredenen stopt Marry Brokking per

Van de Dorpsraad

direct met haar werkzaamheden voor de Dorpsraad.
14 november 2017 zijn tijdens de openbare Dorpsraadvergadering verkiezingen voor nieuwe bestuursleden,
omdat Leendert Borstlap en Carsten Thöne hun functie
dan neerleggen. Iedereen wordt gevraagd rond te kijken
naar bewoners die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie of een werkgroep. Omschrijvingen van de functies komen op de website.
Energiecoöperatie
-- Op de openbare vergadering van 22 november heeft
Jilt Sietsema uitgelegd dat de energiecoöperatie
Spaarndam op daken in het dorp zonnepanelen wil
leggen waar alle bewoners aan mee kunnen doen. Het
voordeel is dat men geen eigen dak nodig heeft, geen
grote investering hoeft te doen en geen zorgen heeft
over het onderhoud en de installatie. Sindsdien heeft
de coöperatie veel positieve reacties gehad, waaronder
mensen die willen meedenken en 70 inschrijvingen als
voorlopig lid.
-- Als locaties heeft de coöperatie gesprekken met: boerderij Zorgvrij, de Koningshoeve en de AH Bouwens
(nieuwbouw).
-- De postcodes die mee kunnen doen zijn 2063, 2064
en de aangrenzende postcodes.
-- Voor meer informatie zie de website: https://energievoorspaarndam.nl

Rechtszaak over het bestemmingsplan Spaarnwoude
Waar ging het over? Wij namen het op voor:
•
•
•
•

De Westbroekplas
Het Landje van Gruijters
De Groene Buffer
De Stelling van Amsterdam.

De Westbroekplas is in 1992 ingericht als natuurplas
met recreatiemogelijkheden zoals eromheen wandelen,
zwemmen en een natuurstrand, zoals bedoeld in het
toenmalige Nationale Landschap ‘De Stelling van Amsterdam’. Het is niet ingericht voor festivals, waterskiën
en evenementen. Villa Westend heeft daarom uitsluitend
een vergunning gekregen voor horeca zonder muziekfestivals of activiteiten op de plas. Wij hebben gevraagd
om in het bestemmingsplan regels op te nemen voor
de bescherming van de natuur. Nu de recreatie steeds
intensiever wordt, is ook de bescherming van de natuur
belangrijker geworden.
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Het Landje van Gruijters heeft van het Ruijgrokfonds
geld gekregen voor de ontwikkeling van de natuur.
Wij vinden dat nu ook de gemeente haar steentje moet
bijdragen en er in het bestemmingsplan voor hoort te
zorgen dat er geen parkeerterrein op komt. Wij hebben
het hiervoor opgenomen.
Daarnaast vormt het schootsveld rondom de forten een
extra bescherming van de Groene Buffer. Hier mag niet
gebouwd worden en dit gebied moet worden onderhouden. Het bestemmingsplan kan hiervoor een handvat
bieden. Wij hebben daarom gevraagd.
Tenslotte merken wij op dat bestuurders die de Groene
Buffer niet hoog in het vaandel hebben, geneigd zijn om
onze inzet in een negatief daglicht te zetten. Wij zouden
overal ‘tegen’ zijn. Dat is niet het geval. Wij zetten ons
in vóór de natuur en vóór de Groene Buffer rondom ons
dorp.
De Stichting Vrienden van de Forten van Spaarndam

Schiphol, never a dull moment
Ook de afgelopen tijd stond Schiphol bijna dagelijks in
de krant. Soms is dat voor ons interessant als klant van
Schiphol als het gaat over veel verwachte zwarte zaterdagen en de ruzie tussen de KLM en Schiphol daarover.
We hebben er als bewoners altijd mee te maken, zeker
als het over veiligheid gaat. Op 6 april is er een rapport
verschenen over Veiligheid Vliegverkeer Schiphol. Dat
rapport geeft een snoeihard oordeel over de veiligheidssituatie op en rond Schiphol en het rapport is dan ook ingeslagen als en bom. De Onderzoeksraad voor Veiligheid
schrijft: ”Uit het onderzoek komen geen aanwijzingen
naar voren dat de veiligheid op Schiphol onvoldoende
is. Het onderzoek legt daarentegen wel veiligheidsrisico’s
bloot, die integraal en structureel moeten worden aangepakt om de veiligheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.” Staatssecretaris Dijksma heeft laten
weten dat “Verdere groei niet ten koste mag gaan van de
veiligheid”. Of ze ook het grote aantal aanbevelingen uit
het rapport van de Onderzoeksraad overneemt, is nog
niet bekend. Volgens de Onderzoeksraad kan Schiphol
niet verder groeien als de aanbevolen maatregelen niet
genomen zijn.

Schiphol. Volgens de inspectie stijgt het aantal maatschappijen dat buiten de regels in de nacht aankomt.
Ook zijn er zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd omdat ze afweken van de voorgeschreven route.
Kort geleden is er een rapport uitgekomen over het
beleefde woongenot in de IJmond. In onze regio blijkt
dat gemiddeld minder te zijn dan in Nederland. Haarlemmerliede & Spaarnwoude springt er uit wat betreft
oorzaak. In tegenstelling tot andere gemeenten in de
IJmond is geluidsoverlast van vliegtuigen en trillingen
door vliegtuigbewegingen de belangrijkste factor voor
overlast. In andere gemeenten worden eerder andere
bronnen van geluid, zoals van verkeer, of stof en geur als
oorzaak genoemd van beperkingen van het woongenot.
Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol
namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam

Het eerste kwartaalrapport van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) is verschenen. De Polderbaan is
ongeveer 10.000 keer voor starten en 25.000 keer voor
landen gebruikt. Spaarndam heeft de grootste groei van
het aantal melders ten opzichte van het eerste kwartaal
vorig jaar. Vliegverkeer dat vanaf de Zwanenburgbaan
start en naar het noordwesten vertrekt, krijgt in plaats
van een standaardvertrekroute een koersinstructie van
Luchtverkeersleiding. Dit gebeurt om veiligheidsredenen
in het geval de Polderbaan niet gebruikt kan worden
door onder meer werkzaamheden aan/bij deze baan. Dit
vliegverkeer kan in de omgeving van Spaarndam, Velserbroek en Velsen-Zuid vliegen. Als gevolg hiervan is het
aantal melders in onze regio fors toegenomen.
Er is een wet in voorbereiding om het aantal nachtvluchten tijdelijk te beperken tot 32.000. Het is de bedoeling
om dit maximum met de Aldersakkoorden naar 29.000
te brengen. Echter omdat nog steeds de wet die dat
moet regelen niet is ingediend, is dat nog niet geregeld.
Dat die wet nog niet geldt, komt omdat er nog steeds gewacht wordt op de Milieu Effect Rapportage die Schiphol moet maken en die nodig is voordat de wet naar de
Tweede Kamer kan. De opstelling van de bewonersvertegenwoordiging is dat het beter is voorlopig een grens van
32.000 te hebben dan geen bovengrens.
Drie luchtvaartmaatschappijen hebben boetes gekregen
van de inspectie omdat ze te vaak in de nacht landen op
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Kroniek

Kroniek, periode 1 maart 2017 tot 1 juni 2017
Donderdag 2 maart
Het aantal misdrijven in de gemeente Haarlemmerliede
& Spaarnwoude is volgens het Haarlems Dagblad in
2016 met 5 misdrijven gestegen tot 380. Daarvan waren
er 190 inbraken, hetgeen ook een lichte stijging is. Hiermee wijkt de gemeente qua veiligheid negatief af van de
rest van de regio.
Zaterdag 4 maart
Sanna Verzijlenberg doet op facebook een oproep om op
haar te stemmen. Zij wil meedoen aan Expeditie Robinson. Hoe meer stemmen hoe groter de kans dat deze
Spaarndamse mee mag doen aan dit programma. Ze
krijgt helaas niet voldoende stemmen.
Zondag 5 maart
Tante Truus Bijl blijkt afgelopen week bij een val haar
ruggenwervel te hebben gebroken. Zij maakt het goed
maar voor revalidatie is zij opgenomen in de Jacobkliniek. Op facebook wordt veel aandacht aan tante Truus
besteed.

Vrijdag 17 maart
Burgemeester Pieter Heiliegers reageert in het Haarlems
Dagblad op de hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen
van 84 procent. Volgens hem wilden de kiezers vooral
een signaal afgeven.
Zondag 19 maart
De brandweer rukt uit voor de melding van een brand
die te zien is vanuit de Melchiorstraat. Na onderzoek
blijkt dat het loos alarm is. Vermoedelijk ging het om
een wapperende vlag bij de supermarkt van Albert Heijn.
Dinsdag 21 maart
In het kader van de Nationale Bomenplantdag zijn
de wethouders Bob Graal en Raymond van Haeften
aanwezig op het pleintje aan de Ringweg bij de dr. W.
Nijestraat. Daar worden zij geholpen met het planten
van bomen door leerlingen van groep 5/6 van de Adalbertusschool.

Zaterdag 25 maart
Onder de kop “Spaarndam wil gehoord worden” gaat het
Haarlems Dagblad uitgebreid in op de hoorzitting van
woensdag 23 maart. Met name de voorstanders van een
samenvoeging van Spaarndam-Oost met Haarlem kwamen tijdens deze hoorzitting aan het woord. Dorpsraad
voorzitter Marry Brokking gaf aan dat het onwenselijk is
als er verschillen in het dorp ontstaan door besluiten van
verschillende gemeenten.

Zondag 2 april
Aan de Ringweg zijn vanavond twee banden van een
personenauto lek geprikt. Een en ander is goed vastgelegd op beveiligingscamera’s. De beelden zijn te zien op
facebook ‘Je bent Spaarndammer als.’

Dinsdag 28 maart
Het gemeentehuis in Halfweg is drie maanden lang het
toneel van een expositie van de Spaarndammers Mark
Koning (glaskunstenaar) en Henk van Ommeren (fotografie).

Dinsdag 4 april
Na de melding van een reanimatie-inzet spoedt de
brandweer zich naar de Westhoff. Het blijkt gelukkig
mee te vallen. Wel verleent de brandweer wat hand- en
spandiensten.
Woensdag 5 april
Tante Truus Bijl komt weer thuis. Nadat zij ruim een
maand geleden haar ruggenwervel heeft gebroken, moest
zij enige tijd revalideren in de Jacobkliniek in Haarlem.
Ze moet nog wel enige tijd rustig aan doen.

In de Oude Kerk wordt een lenteconcert gehouden. Een
avond vol duetten, aria’s en liederen door het internationale ensemble Conserto. Het gaat om werken van onder
andere Mozart, Berlioz, Grieg en Puccini.

Woensdag 15 maart
Het Haarlems Dagblad meldt dat de fusiepartners
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude
koersvast blijven. Dit naar aanleiding van een reactie van
beide colleges op de ingediende zienswijzen op het herindelingsbesluit.
Donderdag 16 maart
De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude moet
volgens de Dorpsraad Spaarndam oog houden voor
de wens van Spaarndammers. Hiermee reageert de
Dorpsraad in het Haarlems Dagblad op de kritiek van
burgemeester Pieter Heiliegers op de door de Dorpsraad
gehouden enquête over de voorgenomen fusie.
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Woensdag 22 maart
Albert Heijn Spaarndam doet mee om voedselverspilling
te voorkomen, meldt het Haarlems Weekblad. Artikelen
met een nog korte houdbaarheidsdatum worden met
korting verkocht. Meedoen kan onder andere met de
app: ‘Afgeprijsd’, via bijvoorbeeld je smartphone.

Op de Spaarndammerdijk gaat de ijssalon Diga weer
open voor het nieuwe seizoen. Bezoekers krijgen vandaag
daarom een extra ijsbolletje naar keuze.

Ieder jaar kunnen inwoners uit gemeenten waar gft
apart wordt ingezameld, gratis zakken compost krijgen.
Ook dit jaar is dit weer het geval bij onder meer de
Adalbertusschool.

Zaterdag 11 maart
In het kader van NL-doet zijn er weer vrijwilligersactiviteiten in het Dorpshuis en bij de bunker van Don Bosco.

Dinsdag 14 maart
Ook de Spaarndammer Freek Bakker doet een poging
om deel te nemen aan Expeditie Robinson. Via facebook
worden dorpsgenoten opgeroepen hem te steunen. Helaas krijgt ook hij niet voldoende steun om geselecteerd
te worden.

Zaterdag 1 april
De stichting CRASH organiseert een puzzeltocht voor
Oldtimers. In de omgeving van Spaarndam zijn diverse
oude auto’s te bewonderen.

Woensdag 29 maart
In het Haarlems Weekblad wordt uitgebreid aandacht
gegeven aan het startschot van de renovatie van het Boezemgemaal in Spaarndam. In drie maanden tijd zal het
gemaal omgebouwd worden van een gemaal met dieselmotoren naar elektromotoren.

Donderdag 6 april
In het dorpshuis wordt de halfjaarlijkse openbare Dorpsraad vergadering gehouden. Opvallend is dat duovoorzitter Marry Brokking om persoonlijke redenen direct
aftreedt. Omdat ook Leendert Borstlap in november zal
stoppen moet de Dorpsraad op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Ook penningmeester Carsten Thöne stopt in
november.

Het Haarlems Dagblad besteedt uitgebreid aandacht
aan de renovatie van het Boezemgemaal in Spaarndam.
De start van deze renovatie is op woensdag 29 maart
gepland.
Donderdag 23 maart
In de Zoete Inval wordt een hoorzitting gehouden door
de gemeenteraden van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Onderwerp is het herindelingsbesluit.
Insprekers krijgen de gelegenheid om nogmaals hun
argumenten kenbaar te maken.

Vrijdag 7 april
Vandaag en morgen is er weer een kledinginzameling van
Sam’s Kledingactie en de Stichting Holland-Oekraïne.
De opgehaalde spullen gaan naar een tijdelijke opslag bij
Fort Benoorden Spaarndam.
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Zaterdag 8 april
Het Haarlems Dagblad meldt dat de Stichting Vrienden
van de Forten Spaarndam bij de Raad van State bezwaar
heeft aangetekend tegen het concept bestemmingsplan
rond de Westbroekplas. Volgens Jolijt de Jongh moet
ook voor rust en natuur ruimte zijn naast recreatie bij
Villa Westend.
Maandag 10 april
In De Toerist verzamelen weer een groot aantal senioren.
De Activiteitencommissie Spaarndam organiseert de
Paasbrunch. De belangstelling is weer groot.
Midden in de nacht rukt de brandweer uit voor een
brandje bij de Mooie Nel. De politie had al een blusser leeggespoten. Met wat water wordt de kleine brand
verder geblust door de brandweer.
Donderdag 13 april
De wegbelijning bij de wegversmallingen op Kolk- en
Boezembrug is aangepast. De kronkel in de lijn aan de
noordzijde is rechtgetrokken.
In Hoofddorp wordt de laatste vergadering van de
gezamenlijke gemeenteraden van Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede & Spaarnwoude over het herindelingsbesluit gehouden. Beide gemeenteraden gaan unaniem
akkoord met het voorstel.

Kroniek

Heiliegers het startschot voor de Koningsspelen van de
Adalbertusschool.
Zondag 23 april
Beeldend kunstenaar en dichter Bas Geerts is de exposant van deze maand in het Kunstencentrum Spaarndam. Tevens is er een uitvoering door Margo Rens van
een stuk dat gecomponeerd is op een van zijn gedichten.
Dinsdag 25 april
Het eerste voetbalteam van Spaarnwoude bereikt de nacompetitie. Na een bijzondere beslissingswedstrijd wint
het team met 4-5 na met rust met 4-1 achter te hebben
gestaan. Zelfs keeper Patrick Kort weet te scoren. Via de
nacompetitie kan de 3de klasse worden bereikt.
Woensdag 26 april
In het gemeentehuis in Halfweg worden de jaarlijkse
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. De Spaarndammer Theo van Lieshout ontvangt de onderscheiding
voor zijn werk voor onder meer IJsclub Nova Zembla, de
Dorpsraad en de Adalbertuskerk. Rob de Vries ontvangt
zijn onderscheiding op een later tijdstip vanwege vakantie.

Woensdag 19 april
Volgens het Haarlems Dagblad zijn de inwoners van de
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude minder tevreden over hun woongenot dan de gemiddelde Nederlander. De oorzaak zou vooral liggen aan de geluids- en
trillingoverlast van het vliegverkeer.
Donderdag 20 april
In de Haarlemmermeer leeft de fusie met de gemeente
Haarlemmerliede & Spaarnwoude volgens het Haarlems
Dagblad minder naarmate men zuidelijker in de polder
komt. Er is een publiekscampagne in de maak.
Vrijdag 21 april
Op Sportpark Spaarndam geeft burgemeester Pieter
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Zaterdag 29 april
Naar aanleiding van het incident met een bakfiets op de
Nieuwe Rijweg legt het Haarlems Dagblad aan de lezers
de stelling voor, dat bakfietsen een gevaar op de weg zijn.
De reden is dat deze bakfietsen een slechte wendbaarheid
hebben. Meer dan tweederde van de mensen die reageren, zijn het eens met deze stelling.
Zondag 30 april
In de Adalbertuskerk viert zuster Patricia in een gewone
Eucharistieviering haar 90ste verjaardag. Niets bijzonders, geen toeters en bellen, precies zoals zuster Patricia
dat wil.
Maandag 1 mei
Kapsalon Jerick in Dorpscentrum viert het 25-jarige
bestaan. Voor het personeel is er nog een bijzondere attentie, namelijk een buitenlandse trip.

Donderdag 27 april
Op de Westkolk nemen de burgemeesters Pieter Heiliegers (Haarlemmerliede & Spaarnwoude), Jos Wienen (Haarlem) en de kinderburgemeester Puck Zomer
(Haarlemmerliede & Spaarnwoude) de aubade in
ontvangst. Ook is er een prijsuitreiking voor de gekostumeerde optocht.

Vrijdag 12 mei
Volgens het Haarlems Dagblad wil burgemeester Theo
Weterings van Haarlemmermeer ook wel de burgemeester worden van de fusiegemeente na 1 januari 2019.
Burgemeester Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede &
Spaarnwoude heeft (nog) niet te kennen gegeven of hij
zal solliciteren.
Op de kampioenspagina van het Haarlems Dagblad deze
keer aandacht voor het meisjes D-team van de Hockeyclub Spaarndam vanwege het kampioenschap in de
zaalcompetitie.
Zondag 14 mei
Henk Hagemeier heeft vandaag de moederdagloop
uitgelopen. De bijbehorende medaille heeft Henk, als
blijk van waardering, aan de moeder van Paula Duinker
doorgegeven. Een schouderklopje dat moeder Marga
zeker verdient.

Donderdag 4 mei
In het kader van de dodenherdenking halen schoolkinderen het vuur voor de herdenking in estafettevorm op
vanaf de Grote Markt in Haarlem. Kinderen van beide
scholen voeren het stuk ‘Vrijheid’ op in de Oude Kerk.
De Stichting Duurzaam Beheer Landje van Gruijters
ontvangt een cheque van 50.000 euro van de J.C. Ruigrok Stichting. Het geld is bedoeld voor ondersteuning in
onderhoud van het natuurgebied.

Zaterdag 15 april
Volgens het Haarlems Dagblad komt de brandweer in
Spaarndam-West tot maximaal 3 minuten te laat bij een
calamiteit. Als de vrijwilligers uitrukken, komen deze
wel op tijd.
Zondag 16 april
De muzikanten Peter Cammermans en Peter Duval Slothouwer zorgen in de Oude Kerk voor lentekriebels met
ballads en uptempo-nummers.

Na de aubade gaan de beide burgemeesters even op bezoek bij tante Truus Bijl die aan het herstellen is van een
gebroken rugwervel.

Zondag 7 mei
Het Damesvoetbalteam van Spaarnwoude wordt voor de
tweede keer in drie jaar kampioen. Dit onder leiding van
de 81-jarige Bob Maas, die daarmee een unieke prestatie
behaalde. Met zowel het eerste team, de A-Junioren als
de Dames werd hij als coach kampioen.
Maandag 8 mei
De Dorpsraad Spaarndam overhandigt Gedeputeerde
Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland een
petitie. Hierin verzoekt de Dorpsraad Gedeputeerde
Staten om een nieuwe enquête te houden in SpaarndamOost over aansluiting bij de gemeente Haarlem in plaats
van bij de Haarlemmermeer.
Donderdag 11 mei
Dertien jongeren uit het Poolse Lanckorona bezoeken de
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude in het kader
van de jumelage tussen beide gemeenten. Zij verblijven
op Fort Penningveer maar zijn vooral actief bij de Adalbertusschool en Don Bosco.

Maandag 15 mei
De jongeren uit Lanckorona vertrekken weer met de bus
terug naar hun thuishaven. Het is de vraag of zij, gezien
de fusie met de Haarlemmermeer over twee jaar hier
weer zullen komen.
Woensdag 17 mei
Op 17, 18 en 19 mei is de eerste dieselmotor van het
gemaal vervangen door een elektromotor. De machinebrug was drie dagen afgesloten voor alle verkeer, inclusief
voetgangers.
Vrijdag 19 mei
Door een 8-1 overwinning is het team van Dartsclub
Spaarndam kampioen geworden van divisie 3A. Volgend
seizoen, dat loopt van september tot en met mei, zal de
ploeg tegen andere teams uit Kennemerland uitkomen in
de tweede divisie.
Zondag 21 mei
In de Adalbertuskerk nemen 7 kinderen uit Halfweg,
Haarlemmerliede & Spaarndam deel aan de eerste communie.
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Het hart van de zaak

brand bij een vuilverwerkingsbedrijf in het Westelijk
Havengebied. Later op de middag wordt het alert weer
ingetrokken.

Dik Trom

Zondag 28 mei
Het jeugdtennisteam jongens 11 t/m 17 jaar van TV
Spaarndam is in 2de klasse van de voorjaarscompetitie
kampioen geworden.

Maandag 22 mei
Het is druk in het dorp met het verkeer. De verkeerslichten bij de Velsertunnel werken niet goed. Er ontstaat
een verkeerschaos in de hele omgeving die maar moeilijk
oplost.
Woensdag 24 mei
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland
ondersteunt het voorstel van een fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude. In een
conceptbrief prijst Gedeputeerde Staten de gemeenteraden voor het transparante proces waarin gekozen is
voor een ongedeelde fusie. Op 12 juni moet Provinciale
Staten nog akkoord gaan met deze brief.
Donderdag 25 mei
Traditioneel organiseert IJsclub Nova Zembla fietstochten op Hemelvaartdag. Deelnemers kunnen afstanden
van 25, 50, 75 of zelfs 150 kilometer afleggen. Een zware
klus voor de organisatie om de routes uit te zetten.
Zaterdag 27 mei
Het is druk met wandelaars in het dorp. Vandaag gaat de
Haarlemse vierdaagse dwars door Spaarndam. Het is de
derde dag van deze loop.
In de hele omgeving wordt een NL-alert gegeven in verband met het risico van rookontwikkeling door een grote

Het voetbalteam van Spaarnwoude redt het niet in de
nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. In de
beslissende wedstrijden wordt een keer krap verloren en
een keer gelijk gespeeld.
Woensdag 31 mei
In het Witte Weekblad een uitgebreid interview met
voetbaltrainer Bob Maas, die met zijn Damesteam kampioen is geworden.
In de Adalbertuskerk wordt een Seniorenmiddag georganiseerd met als thema ‘Voltooid leven’ en ‘Wat is onze
levensverwachting’?
Vroeg in de avond krijgt de brandweer een melding dat
een koe die in de sloot terecht zou zijn gekomen. De
boer blijkt de klus zelf te kunnen klaren.
Later op de avond moet de brandweer opnieuw uitrukken. Het gaat om een buitenbrandje aan de Watergang.
Na overleg besluiten de aanwezige jongeren het brandje
zelf te blussen.

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
zo 2 februari
do 16 februari
wo 1 maart
wo 1 maart
zo 5 maart
wo 29 maart
do 30 maart
za 29 april
za 13 mei
zo 21 mei
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Wim du Pon (Willem)
Henk de Vries
Frederik Theodorus Wals (Freek)
Dirk Harskamp (de Neus)
Gerarda Antonia Prick-Janssen (Grada)
Maria Elisabeth Johanna Wilderom - Mol
Maria Theresia Molenaar - Balm (Ria)
Maria Appolonia Barnhoorn - van Warmerdam (Iet)
Franciscus Metselaar (Frans)
Cornelis Nooij (Kees)

De Leeuwstraat
Beverwijk
IJmuiden
Haarlem
De Geusplein
Dr. W. Nijestraat
Haarlem
Dr. W. Nijestraat
Heemstede
Ringweg

75
90
71
85
96
75
90
82
68
88

Ze krijgen er een held bij in Oost, Dik Trom. Ze hadden
er al een, Claes van Kieten. Veel weten we niet van die
Claes, behalve dan dat ie hier omstreeks 1300 leefde en
‘onbefchoft groot was en in alles wat hij dreef hulp en
byftant boodt’, volgens Vondel. Zijn indrukwekkende
vaam staat afgemeten op de Stompe Toren. En nu dan
ook nog zomaar de Hoofddorpse Dik, die achterstevoren
op een ezel in hun nieuwe ‘residentie’ staat uitgebeeld.
Een mooi heldenverhaal, een sage, zo je wilt, zegt altijd
meer over het karakter van een streek dan wat je leest
in de plaatselijke sufferdjes. Neem nou Griekenland, al
jaren door alle media gezien als het ziekelijke nichtje van
Europa, omdat ze naar de huidige maat gemeten qua
euro wat centen te kort komen, maar onwrikbaar blijft
het beeld van dat land als wegbereider van onze beschaving; je kunt geen filosoof, wetenschapper, architect,
beeldhouwer of theatermaker noemen en hij heeft wel
invloeden ondergaan vanuit het oude mythologische
Griekenland. Dat doen verhalen met je: ze inspireren,
sleuren je door momenten van zwakte, je kunt je er aan
vastklampen, je laten meevoeren tot er weer betere tijden
aanbreken.
Dik Trom dus, eigen schuld. Ze hebben het zelf gewild,
de gemeenteraad was voor en de burgemeester heeft het
beklonken. Er waren andere gegadigden, Velsen gooide
hoge ogen, en nee, daar geen grote helden, zelfs niet
van het kaliber Dik Trom. Oost had voor Amsterdam
kunnen kiezen, maar die stad verdwijnt langzamerhand
onder een mierengang aan toeristen, die onstuitbaar
overal en in alles doordringen. Begrijpelijk dat ze dat
links hebben laten liggen. Maar Haarlem was ook kandidaat! Hadden ze Hansje Brinker kunnen behouden en er
zomaar Kenau, Malle Babbe, Lautje en nog vele anderen bij gekregen. Allemaal krachtige verhalen, mooie
legenden, epos dat de stad draagt. Je haalt het niet in je
hoofd om het oude Haarlem geweld aan te doen, hel en
verdoemenis kome over je. De poortwachters, de geesten

van Kenau, Coornhert en al die andere roemruchte
Haarlemse jongens zouden je weten te vinden en je dag
en nacht belagen.
Dik Trom zal ongeveer even oud zijn geweest als Hansje
Brinker toen hij voor de goegemeente van de nieuwe
polder zijn kunsten vertoonde op de rug van die ezel.
Dat was lachen geblazen in het Hoofddorpse en dat
terwijl een paar kilometer noordelijker Hansje zijn
heldendaad verrichtte en zo voorkwam dat zowat heel
Nederland onder water kwam te staan. Het land bleef
behouden en vooral Spaarndam, dat met het ijzersterke
verhaal haar authenticiteit borgde. Geen beter thuis voor
Hansje dan Spaarndam. En Dik, waarover z’n vader na
elk avontuur weer zei: “’t Is een bijzondere jongen en dat
is tie!”, wat heeft Dik voor de nieuwe polder betekend?
Hij heeft niet kunnen voorkomen dat de Haarlemmermeer vrijwel onzichtbaar werd onder een web van
snelwegen, landingsbanen, uitspanningen en woonwijken, waarin het heel normaal is dat je woont op nummer
1285. Had ie maar niet achterstevoren op die ezel moeten zitten, zou je denken. Zijn verhalen liggen al lang bij
de ramsj en die ooit trotse polder is ‘iets’ geworden waar
je snel doorheen wil, om ergens anders te komen. En
ja ... Spaarnwoude wordt er - het moet gezegd - geheel
vrijwillig onderdeel van. Zouden de burgervader en zijn
medebestuurders ook achterstevoren op een ezel hebben
gezeten, toen zij dit besluit namen? Schiphol is duidelijk
de baas in de polder, zij bepaalt de toekomst en wie niet
mee wil, zien ze als een sufferd, een soort Dik Trom. Met
Spaarnwoude erbij krijgt het toch al megalomane Schiphol nog meer land waarmee het ‘in goed overleg met de
omringende gemeenten’ kan doen wat het wil.
Tja, Oost heeft Claes van Kieten nog, hij trok karren,
die er van af waren gemieterd, weer de dijk op. Aardige
jongen, die Claes, de Reus van Spaarnwoude. Hij zou de
voltallige gemeenteraad nu bij de kladden hebben gegrepen en ze richting Haarlem schoppen, al was het alleen
maar omdat hij ook wel wist dat Schiphol geen andere
reus naast zich duldt.
Jan Zwetsloot
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Bedrijvennieuws

Ons Dorp

Molenaar Haarlem B.V.
135- jarig Jubileum | Bedrijfsverhuizing

Volgens de legende was het schaarste aan werk, wat ‘opa
Jan’, stammend uit een geslacht van Assendelver rietdekkers, in 1882 deed besluiten zijn geluk op Penningsveer
te beproeven. Volgens mijn opa, Cees Molenaar, was
het aan zijn opa Jans geestelijke vrijheid te danken, dat
dit een economisch succes werd. Onbezwaard matte Jan
namelijk de kerkstoeltjes van zowel de katholieke als de
protestantse gemeente. Zijn broer Klaas, voorzaat van
de nog steeds op Penningsveer 3 gevestigde rietdekkerij,
kwam het team versterken en de rest is, zoals wij zeggen,
geschiedenis.
Naast het riet werd er al snel in brandstoffen gehandeld, wat resulteerde in een behoorlijke kolenhandel.
Er volgde een brand; er werd een fortgracht gegraven,
alsook het fort Penningsveer. En het werd oorlog. Het
werd opnieuw oorlog en er volgde nog een brand. Wéér
opnieuw starten, waarbij er na WOII door ‘vader Grad’,
Jans zoon, ook een begin werd gemaakt met de handel
in gebruikte spoorwegmaterialen. De hieruit voortvloeiende bielzenhandel zou tot het eind van de eeuw
de hoofdactiviteit van Molenaar Bielzen blijven. De 3
oudste zonen, ‘’Jan, Co en Cees’’, zetten in die jaren het
bedrijf voort; waarbij ook andere broers en zwagers in
het bedrijf meewerkten.
Toch moesten de neven Ger en Hans, inmiddels de 4e
generatie, midden jaren negentig nogmaals ‘het wiel
uitvinden’. De milieubelastendheid van creosoot, het
verduurzamingsmiddel waarmee houten bielzen werden
geïmpregneerd, leidde het tijdperk van de betonnen
bielzen in… Nu waren hun vaders reeds begonnen met
het verhuren van stalen rijplaten, de neven wisten dit
verder uit te breiden. Zo werd Molenaar Rijplaten het
tweede bedrijf in Nederland, dat gebruik maakte van
‘vanaf de kraan bestuurbare vrachtwagens’. Het is vooral
aan deze dienstverlening, het aanleggen van tijdelijke
infrastructuren, te danken dat Molenaar vanaf midden
jaren negentig de wind opnieuw in de zeilen kreeg en er
12

Spaarndammers kiezen bijzondere zomervakantie
een periode van groei aanbrak, op een inmiddels slechts
door B-wegen ontsloten terrein op Penningsveer.
De gemeente en Molenaar waren het eens, dat deze groei
niet ongebreideld op deze locatie kon plaatsvinden; het
maximum aantal vrachtvoertuigen werd op vijf bepaald.
Aan de hand van wethouder Ger Markus werd toen de
gang richting het ‘Polanenpark’ ingezet; het voormalige
Rutteterrein, dat tot nieuw industrieterrein ontwikkeld
wordt. De kavel werd bepaald, de grond bouwrijp gemaakt en het pand werd geplaatst. Tijdens de afgelopen
jaarwisseling heeft Molenaar zijn nieuwe locatie kunnen
betrekken en inmiddels is de ‘housewarming party’ gevierd. En alsof dit zo heeft moeten wezen, konden we dit
heugelijke feit combineren met ons 135-jarig jubileum
én de zeventigste verjaardag van Ger Molenaar! Allen die
hierbij aanwezig konden zijn, willen wij nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid; mede door jullie hebben
we een onvergetelijke dag beleefd!

Spaarndam is trots op haar drie Spaarndamse jongeren die zich sterk maken voor kinderen in kindertehuis Battang Pinangga op de Filipijnen. Rick de
Regt (begin 20), Amber Pieters (16) en Bram Middel
(18) zijn onderdeel van een groep van 20 Haarlemse
jongeren die komende zomer drie weken lang op de
Filipijnen gaan zorgen voor de kinderen in het tehuis.

De afgelopen tien maanden zijn ze druk bezig geweest
om geld in te zamelen om de stichting, die geheel op
vrijwilligers draait, te ondersteunen. De kosten van de
reis betalen ze zelf. Hoewel al veel geld is opgehaald,
is uw hulp zeker nog nodig. Iedere bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt aan Bram Middel,
NL81INGB0004774066 tnv Battang Pinangga. De
Adelbertuskerk in Spaarndam en vergaderruimte Het
Sterke Water aan de Oostkolk, hebben meerdere malen
hun ruimtes ter beschikking gesteld als denktank en ook
voor de nodige acties en informatiemiddagen. Bram beschrijft hieronder zelf iets over zijn drijfveer om dit met
zoveel toewijding doen. Hoewel het zijn woorden zijn,
onderschrijft de hele groep deze inzet en ervaringen.

We hopen medio september onze ‘7e knappe kar’ in
gebruik te nemen; daarnaast is ons credo: “op naar de
volgende 135 jaar’’ (De nieuwe vestigingsplaats heet niet
voor niets Halfweg!). En ondanks dat we bijna nooit
meer ‘over de Lie’ rijden, zullen we ons tot in lengte
der dagen verbonden voelen met Haarlemmerliede &
Spaarnwoude.
Dennis Molenaar

Niet alleen helpen, maar ook zelf leren
Stichting Battang Pinangga is een kindertehuis op de
Filipijnen die zich inzet voor misbruikte, mishandelde en
verwaarloosde kinderen. Zij halen kinderen van de straat
en willen hun de jeugd teruggeven die hun is afgenomen. De jongens in het kindertehuis zijn bijvoorbeeld
gebruikt als drugskoerier (wat op de Filipijnen een groot
probleem is) en alle meisjes zijn seksueel misbruikt.
Ik vind het niet kunnen dat deze kinderen zo moeten

lijden, terwijl ze eigenlijk in deze fase de leukste tijd van
hun leven behoren te hebben. Dus heb ik mijzelf samen
met een andere jongeren aangemeld voor het Youth
‘Ambassador Project’ van de stichting. We proberen
zoveel mogelijk geld op te halen voor de kinderen. Niet
alleen voor hen die in het tehuis leven, maar ook voor de
kinderen die nog op straat leven. Onder steun verstaan
we onder andere: eten, drinken en medisch zorg, hygiëne, kleding, speelgoed, schoolspullen, maar zeker ook
scholing.
Diverse taken voor geliefde kinderen
Het streven is dat ze uiteindelijk op hun eigen benen
kunnen staan. Wij als ‘Youth Ambassadors’, gaan op
eigen kosten (ook) deze zomervakantie naar het tehuis
om deze kinderen lekker te verwennen en om leuke
activiteiten met hen te doen. En natuurlijk om mee te
helpen met de klusjes in en om het kindertehuis. Denk
hierbij aan huishoudelijke taken, de eigen groentetuinen
onderhouden, de kinderen wassen, kleden en naar school
brengen en onderhoudsklussen aan het huis doen. Zelf
vind ik dit echt een topproject, want niet alleen help je
deze kinderen, maar je leert er zelf ook veel van. Je hoort
zo vaak in de media dat de omstandigheden slechter zijn
in landen als de Filipijnen dan hier, maar dat realiseer je
je pas echt als je er zelf bent geweest, vind ik. Goed voor
de kinderen dus, maar ook voor ons. En het mooiste is
natuurlijk om de kinderen weer een lach op hun gezicht
te geven. Batang Pinangga staat niet voor niets voor
‘geliefd kind.’
Patty-Lou & Bram Middel

Computerproblemen?
Heeft u een computer of laptop die trager wordt of
(soms) vastloopt? Kom dan langs op het ‘Computer
uurtje’ iedere vrijdag van 9.30 - 10.30 uur in het Dorpscentrum.
Het idee achter het initiatief van Dhr. Hoogerbeets
(woonachtig in Spaarndam) is dat mensen van zijn kennis en kunde gebruik kunnen maken op het gebied van
computers.
Computers en laptops die trager worden of (soms)
vastlopen kunnen door Dhr. Hoogerbeets kosteloos een
opfrisbeurt krijgen waardoor ze weer een tijdje meekunnen en beter functioneren.
Mensen uit Spaarndam kunnen zonder afspraak binnen lopen om naar de computer te laten kijken of een
probleem/vraag te bespreken.
Magne de Kreek,
Welzijnscoach Haarlemerliede & Spaarnwoude
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Advertentie

Ons Dorp

Het Dorpscentrum
Waarvoor kunt u terecht bij het Dorpscentrum?
Elke dag is de bibliotheek van 13.30 tot 17.30 uur geopend; op woensdag is er een medewerker van de bibliotheek Kennemerland aanwezig.
Er staan twee goed onderhouden biljarts in het Dorpscentrum. U bent tijdens de openingstijden altijd van
harte welkom om (tegen een geringe vergoeding) te
komen biljarten. Het is wel slim om van tevoren even te
bellen.
Op dinsdagmiddag is vanaf 14.00 uur een groepje mensen actief die graag een spelletje doen, onder andere het
leuke spelletje Rummikub. Op datzelfde moment is er
een gezellig groepje dames die de mooiste dingen breien
en haken.
Op donderdag kunt u zich aansluiten bij de valpreventie
of bij Beter bewegen, zorg dat u fit blijft! Mocht u het
gezellig vinden om samen met anderen te dineren? Geef
u dan op voor onze daghap. Elke donderdag om 17.30
uur. Mocht u mee willen eten, geef u dan vòòr woensdag
op.
Op vrijdagmiddag wordt er om de week samen met
Coby geknutseld.
De kinderen kunnen vrijdagavond terecht bij de Freebees van 19.00 tot 20.30 uur.
Wij hebben een mooie afgesloten ruimte die zich leent
voor allerlei doeleinden. Denkt u daar eens aan bij het
organiseren van bijvoorbeeld een vergadering, een verjaardag, condoleance of workshop.

De sportzaal en sporthal worden minder intensief gebruikt nu het buiten mooier weer is. Wilt u een uurtje
komen sporten? Neem dan contact met ons op voor
beschikbare tijden en tarieven.
Ook via Fysiotherapie Spaarndam worden er in het
Dorpscentrum activiteiten georganiseerd, zoals zumba en
yoga.
Wanneer kunt u de aankomende periode (= tot de
zomervakantie) terecht in het Dorpscentrum?
Maandag van 13.00 tot 24.00 uur
Dinsdag van 13.00 tot 24.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 24.00 uur
Donderdag van 9.00 tot 22.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur
Zaterdag van 14.00 tot 19.00 uur
Tijdens de zomervakantie hanteren we aangepaste openingstijden. Houdt u de website, facebook en de aankondigingen op de deur in de gaten!!
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar info@
dcspaarndam.nl of bel ons even 023-5390811.
website: www.dcspaarndam.nl
Aagje Compier

De werktafel
“Een krachtig leven... NU”

Door deelname aan de workshop:

Wilt u nog meer uit uw leven halen? Of nog meer succes? Of daar te komen waar u altijd al had willen komen?
Of DE baan vinden?
Het antwoord daarop is in deelname aan de ééndaagse
workshop

Krijgt U meer energie
Krijgt U meer zin EN...
Wilt U in actie komen.

“Een krachtig leven... NU”
Deze workshop wordt u aangeboden door het Dorpscentrum Spaarndam.

De trainer is Stanley Kolader.
Mijn rol is die van katalysator:
versneller van het proces om
resultaat te bereiken.
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Datum: 24 augustus 2017 van 10.00 - 16.00u.
Plaats: Dorpscentrum Spaarndam
Deelname kost €25,-.
Inclusief lunch, koffie, thee.
De Werktafel is het initiatief van het Dorpscentrum
Spaarndam, in samenwerking met Stanley Kolader, om
bewoners van Spaarndam e.o. te ondersteunen in het
boeken van resultaten in hun leven.
“U kunt meer... veel meer”
Info en inschrijving: www.dnmunlimited.nl
Telefoon: 06 53 89 19 92
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NIEUWSBRIEF 2017 NUMMER 2
Na het verschijnen van onze
eerste nieuwsbrief in het
Dorpsorgaan, kregen wij veel
positieve reacties. De vraag
naar de beeldjes van Hansje
Brinker was overweldigend.
Wij zijn erg blij met zoveel
belangstelling!
Ook de beeldbank is in de
afgelopen periode meer bezocht. Dat geeft ons inspiratie om deze nog meer uit te
breiden. En daar kunt u ons
bij helpen. Als u foto’s heeft
die van belang zijn voor de
geschiedenis van Spaarndam
en omgeving, dan houden wij
ons aanbevolen. Wij kunnen
ze scannen, zodat u uw origineel kan behouden.
Op 9 februari 2017, namen
wij na 30 jaar afscheid van
Ank de Rooij als lid van de
HWS. Zij was vanaf het begin een actief lid. Zij heeft
een grote bijdrage geleverd
voor het boek Een ratjetoe
aan huizen. Vierhonderd jaar
bebouwing op en bij de Dam
in het Spaarne. Voor het vele
werk dat zij voor de HWS
heeft gedaan, werd zij benoemd tot erelid.
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En natuurlijk kreeg zij een
grote bos bloemen.

Op de vergadering van 13
april 2017 werd ook Frans
Cleeren als erelid benoemd.

Frans is een van de oprichters geweest van de Stichting
Spaarndam 700 jaar. Daarna
was hij secretaris/penningmeester van de HWS, en van
31 augustus 2009 tot april
2016 was hij voorzitter.

NIEUWSBRIEF 2017 NUMMER 2
Activiteiten waar de HWS
aan zal deelnemen:
Op zaterdag 22 juli, 29 juli, 5
augustus, 12 augustus en 19
augustus staan wij weer op de
jaarlijkse kunstmarkt (voor de
woning van Truus Bijl, Westkolk 30). U kunt daar voor al
uw vragen over de geschiedenis van Spaarndam en omgeving terecht bij de leden van
HWS.

Van half augustus tot en met
de Open Monumentendagen
(tweede weekend van september) zal er een tentoonstelling worden gehouden
over waterbazen, dijkgraven
van het eerste uur. Christiaan
Brunings was de grondlegger van Rijkswaterstaat. Toen
hij in 1805 overleed werd hij
opgevolgd door zijn vriend
en toeverlaat Frederik Willem
Conrad. Conrad overleefde
zijn leermeester slechts drie
jaar en overleed nog geen
veertig jaar oud in 1808. Hij
werd begraven in het graf van
Brunings, in de Grote of St.Bavokerk in Haarlem.
Deze tentoonstelling zal op
3 locaties plaatsvinden: in de
Grote Kerk in Haarlem, het
Cruquius Museum in Cruquius
en in de timmerloods van het
Rijnlandshuis. De tentoonstellingen zijn te bezichtigen van
20 juni tot en met 17 september 2017. De openingstijden
en bijzonderheden zullen in
andere media worden aangekondigd.

Op de woensdagavonden zijn
leden van de HWS bezig met
het uitzoeken en archiveren
van allerlei documenten. Eén
van de stukken die wij tegenkwamen ging over de verdeling van stukken land in de
Houtrakpolder. Hierin werden
enkele oude oppervlaktematen aangegeven: de roede, de
morgen en de voet. De uitleg
van deze oude maateenheden
willen we u niet onthouden.

Aan de voorgevel van het
stadhuis van Leiden is een ijzeren staaf bevestigd van één
Rijnlandse voet lang.
Daaronder is een gedeelte
van de standaard Rijnlandse
roede, onderverdeeld in voeten, zichtbaar.
De Rijnlandse roede is
3,767358 meter.

Een roede is zowel een lengtemaat als een oppervlaktemaat. Een vierkante roede is
een oppervlak met een lengte
en een breedte van een strekkende roede. Over het algemeen vormden 600 roeden
1 morgen, maar in sommige
gebieden in Nederland bestond een morgen uit minder
(150) of meer (900) roeden.
De Rijnlandse roede werd
het meest gebruikt. Deze is
14,19m².
Met een morgen werd een
gebied aangeduid dat in één
ochtend kan worden geploegd. De grondbelasting die
per morgen betaald moest
worden, noemde men morgenbede of morgengeld. Een
morgen was ongeveer een
hectare groot. De precieze
grootte was echter streekgebonden.
Een Rijnlandse morgen
was 0,85 hectare en deze
kon worden onderverdeeld
in 6 hont (een hont is 100
roede) en een roede is twaalf
voet.

Informatie gevraagd.
Wie kan ons helpen aan en
heeft informatie over onderstaande foto’s? Uw reactie
kunt u sturen naar historischewerkgroep@gmail.
com onder vermelding van
‘nieuwsbrief 2-2017’.

Wie staan er op deze foto?
Hij is gemaakt tijdens de
dikkebandenrace in 1985.

Foto en info via Internet
www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed
In Nederland werd bij de invoering van het metriekstelsel
in 1816 de bunder gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000
vierkante meter.
In 1937 werd de bunder in
Nederland als officiële vlaktemaat afgeschaft, maar in de
omgangstaal wordt de term
nog veelvuldig door landbouwers gebruikt.

Welke boerderij is dit en waar
stond deze?
Wist u dat: De HWS een
beeldbank heeft? www.historischewerkgroepspaarndam.nl
Wij ook op facebook te vinden
zijn, onder: historische werkgroep spaarndam
de redactie, Martien van
Woerkom en Henk Jonker
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Brandweer Spaarndam

Lachen en serieuze gesprekken: waar kan je dat doen?

Het werk in de periode 1 maart t/m 31mei
Overzicht uitrukken
Nr.
Datum
3
19-3-2017
4
20-3-2017
5
25-3-2017
6
4-4-2017
7
10-4-2017
8
11-4-2017
9
25-4-2017
10
30-4-2017
11
20-5-2017
12
31-5-2017
13
31-5-2017

Tijd
19:54
17:40
06:59
19:57
00:16
20:23
17:35
14:49
18:33
18:01
22:22

Plaats
Spaarndam
Spaarndam
Velsen-Zuid
Spaarndam
Haarlem
Haarlem
Velsen-Zuid
Overveen
Haarlem
Spaarndam
Spaarndam

Bijzondere uitrukken
Duinbrand Overveen (30-04)
Omstreeks tien voor twee is er die zondagmiddag brand
ontstaan in een duingebied in Overveen. In het Kaaimansdek zou een groot stuk duin en bossage branden.
De brandweer rukte direct met meerdere eenheden uit.
Al snel na het ter plaatse komen van de eerste blusvoertuigen werd door de officier van dienst opgeschaald naar
‘zeer grote brand’, waarop een groot aantal voertuigen uit
de regio zijn uitgerukt naar het duingebied.
Om tien voor drie ’s middags werd het 2e peloton, bestaande uit de blusvoertuigen van Zandvoort-Centrum,
Haarlem-Oost, Spaarndam en Lisserbroek onder aanvoering van de OVD Zuid gealarmeerd. De Spaarndamse
autospuit werd uiteindelijk ingezet op de bestrijding van
de brand, samen met een eenheid uit Beverwijk-Oost
en Zandvoort-Noord. De gezamenlijke inzet resulteerde
erin dat de blussing, die collega’s eerder waren gestart,
kon worden afgerond.

Melding
Brand
Ongeval Wegvervoer Letsel (Beknelling)
Ongeval Wegvervoer Letsel
Reanimatie
Buitenbrand
Stankoverlast
Ongeval Wegvervoer Letsel
Duinbrand (2e peloton brand)
Dier te water (vee)
Dier te water
Buitenbrand afval

Rond half vijf is het signaal “brand meester” gegeven.
Op dat moment was men reeds aan het nablussen en zijn
er diverse voertuigen teruggekeerd naar de kazerne. De
laatste eenheden hebben na het oprollen van de slangen,
het duingebied overgedragen aan de gebiedsbeheerder.
De oorzaak van de brand is onbekend.
Vrijwilliger worden?
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Dat kan
nu. Wij zoeken nog minimaal 6 mensen tussen de 18 en
45 jaar die in Spaarndam-Oost of -West wonen.
Loop gewoon eens binnen op onze oefenavond, elke
donderdag staat de koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur.
Meer weten?
Wilt je meer weten over de brandweer van Spaarndam,
kijk dan op onze website www.brandweer-spaarndam.nl
of facebook www.facebook.com/brandweerspaarndam
Maarten Derkzen van Angeren

Haalbaarheidsonderzoek naar een museale invulling van het Gemeenlandshuis te Spaarndam
Na de positieve expertmeeting over een museale
invulling van het Gemeenlandshuis van 31 maart
2016 door Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft
het Hoogheemraadschap van Rijnland aan NMF
Erfgoedadvies te Castricum opgedragen een haalbaarheidsstudie te verrichten.
Het onderzoek richt zich op de mogelijkheden om aan
een deel van het Gemeenlandshuis te Spaarndam een
voor het publiek toegankelijke museale invulling te
geven. Met een dergelijke invulling zal rekening worden
gehouden met de beperkingen van het gebouw en de
wens van vele Spaarndammers om geen grote toeristen18

stroom te genereren. Dat laatste is ook onmogelijk in
het Gemeenlandshuis. Maar voor een beperkt publiek
kan een heel interessant verhaal worden verteld over het
ontstaan van Rijnland en de nauwe verwevenheid met
Spaarndam, de sluizen en de Spaarndammerdijk. Het
onderzoek richt zich op het lokaliseren van het publiek.
Ook de mogelijkheden van een educatieve functie worden onderzocht.
Het eindrapport wordt 1 september aan het bestuur van
Rijnland aangeboden.
Peter Saal
Adviseur Erfgoed en Publiek

“Welkom, leuk dat je er weer bent!” Nora Schindeler begroet me met een glimlach en een en al hartelijkheid. Ik voel me direct op mijn gemak. In haar
huiskamer, waar zo’n acht mensen gezellig met elkaar
in gesprek zijn, hangt een prettige sfeer. Iedereen stelt
zich voor en met een kopje koffie erbij word ik snel
opgenomen in deze kring.
Nora vertelt dat zij elke week op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur ongeveer acht tot tien mensen
(mannen en vrouwen) ontvangt. Ze is hiermee begonnen
om mensen bij elkaar te krijgen die iets te vertellen hebben of die behoefte hebben aan contact. Er wordt over
van alles gepraat: over het beroep dat je gedaan hebt,
over wat je nu bezighoudt, over vroeger, over je zorgen
met betrekking tot de politiek, enz. Zo heeft één van de
deelnemers een keer een smoothie gemaakt voor iedereen
om hen hiermee kennis te laten maken. Hij houdt zich
bezig met voeding en vindt het belangrijk zijn inzichten
te delen met de mensen in de huiskamer van Nora. “De
respons was leuk”, zegt hij. Een ander is belezen en deelt
zijn ervaring over boeken. Mantelzorg is een onderwerp
dat regelmatig terugkomt. Elkaar steunen, praktisch of

met tips is in de huiskamer belangrijk. Sommigen kennen elkaar van vroeger, hebben hun jeugd in Spaarndam
doorgebracht of wonen er hun hele leven al. Voor de
anderen zijn hun jeugdverhalen interessant om te horen:
hoe het vroeger toeging in het dorp. Ja, dan heb je het
wel over 60 jaar geleden. Ook jongere mensen vertellen
wat hen bezighoudt. Want de bezoekers van het huiskamerproject zijn van alle leeftijden. Dat maakt het juist
boeiend.
Nora heeft een belangrijke regel: ‘Er wordt niet gepraat
over mensen uit het dorp’. En dat is heel goed om te
weten. ‘We hebben er meer aan om elkaar te helpen’. In
dat licht had Nora deze bijeenkomst een artikel willen
voorlezen over chocola en gezondheid. Door mijn komst
kwam dat er niet van en blijft het liggen tot de volgende
keer. We praten verder over ditjes en datjes. En toen ging
de bel …... 12.00 uur, einde van de bijeenkomst. Al
pratend worden kopjes naar de keuken gebracht, jassen
aangetrokken en gaat iedereen haar of zijns weegs.
Huiskamerproject van Nora Schindeler, IJdijk 20,
Spaarndam West, telefoon: 023 537 5751
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Marry Brokking

Expositie Waterbazen Spaarndam
Van woensdag 21 juni tot en met zondag 17 september 2017 zal er in de Timmerloods op het terrein van
het Rijnlandshuis in Spaarndam een expositie met
de titel Waterbazen worden gehouden over 800 jaar
Nederlandse strijd tegen het water.

Ook in Haarlem, in de Grote of Sint-Bavokerk en in
Haarlemmermeermuseum De Cruquius, zijn in deze periode van Spaarndam verschillende exposities te bezichtigen met de gemeenschappelijke titel Waterbazen en met
gemeenschappelijke elementen over verleden, heden en
toekomst van het Nederlandse water.
Centraal in Spaarndam staan de activiteiten van de begin
19e eeuwse Rijnlandse opzieners Brunings en Conrad.
Het gemeenlandshuis in Spaarndam was voor hen,
vanwege de scheepvaartsluizen en de sluizen die de
Noordelijke uitwatering van het hoogheemraadschap van
Rijnland vormden, een belangrijke plek.
Een ander levensgroot belang was het onderhoud van de
kwetsbare Spaarndammerdijk.

Het gemeenlandshuis in Spaarndam was een belangrijke
plek, die werd gebruikt als uitvalsbasis voor onderhoudsen reparatiewerkzaamheden aan de dijk en de sluizen
en voor het verzamelen en instrueren van Spaarndamse
manschappen voor de bescherming van de dijk tegen
stormvloeden.
De Waterbazententoonstelling in Spaarndam is open
op woensdag t/m vrijdag van 10-17 uur. Informatie
over eventuele opening op andere dagen is te vinden op
de website van de Historische Werkgroep Spaarndam
(HWS): www.historischewerkgroepspaarndam.nl
Vaartochten door de sluizen van Spaarndam en over het
Spaarne en het IJ zijn – in principe – óók op deze dagen
mogelijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers van de Historische Werkgroep Spaarndam. Informatie hierover is te vinden op de website van de HWS.
Er is ook een routebeschrijving voor een wandeltocht
door Spaarndam in de Timmerloods beschikbaar. Deze
voert langs alle hoogtepunten van Spaarndam, die vaak
met water te maken hebben.
De wandeltocht is ook geschikt voor kinderen.
Informatie over Nederland en water is te vinden op de
website www.onswater.nl.
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Kunstmarkten een weekje later
Ook deze zomer is weer iedereen van harte welkom
op de Spaarndamse kunstmarkten. Veel vertrouwde
gezichten, maar ook redelijk wat nieuwe kunstenaars
zullen de 44 kramen bemannen. De plekken zijn
vrijwel allemaal al bezet. Natuurlijk is de Historische
Werkgroep Spaarndam van de partij en zal ook de
Oude kerk weer van alles organiseren. Kortom, het
wordt een mooie 48e editie van de markten.
Deze zomer schuiven de marktdagen een week naar achteren. Voor de eerste markt waren zowel inschrijving en
bezoek altijd wat minder. De markten worden daarom
voortaan gehouden op de laatste twee zaterdagen van juli
en de eerste drie van augustus. Dit jaar is dat op 22 en
29 juli en op 5, 12 en 19 augustus. De markten beginnen om 11:00 uur en eindigen om 17:00 uur.

Voorlopig programma Oude Kerk concerten
Omdat de kraamopbouw al vroeg begint, kan ’s nachts
van vrijdag op zaterdag niet worden geparkeerd. De
organisatie zal toezien op ongewenst parkeergedrag van
kraamhouders, maar heeft geen ogen in de rug. Laat op
tijd weten als er iets mis gaat. Enige overlast bij het laden
en lossen is niet te voorkomen helaas. Daarvoor wordt
begrip gevraagd.
Voor de toekomst van de markten is het van belang dat
er nieuwe bestuursleden toetreden. Heb je interesse, of
wil je er eerst meer over weten, stuur dan een mailtje
naar paulmarselje@gmail.com.
Voor meer informatie: www.marselje.nl/kunstmarkten
Paul Marselje

Kunstmarktconcerten in de Oude Kerk
22 juli
29 juli
5 augustus

Koor Canto
Shantykoor Nortada
De Kennemerduin Singers

12 augustus De Boterbloemen
19 augustus Lane & Perch

Peter Duval Slothouwer

Zomerconcerten Stompe Toren 2017
De serie Zomerconcerten Stompe Toren is op 7 mei
van start gegaan met een schitterend concert door het
Tulip Duo, talenten van het conservatorium Amsterdam. Ook deze serie kenmerkt zich weer door een
grote diversiteit aan schone kunsten. Van klassiek tot
jazz en van koorzang tot duozang. Voor iedereen die
van muziek wil genieten, is het een prachtig programma en keuzes genoeg.
2 juli: Claudia y Manito
Zij brengen een programma met muziek en Spaanstalige
liederen uit verschillende landen van het Zuid-Amerikaanse continent, gespeeld op Paraguayaanse harp en
gitaar.
16 juli: Cero Dos Tres
30 meiden die zingen, swingen, stralen en performen
o.l.v. Willemijn Bonder.
6 augustus: Spaarne Jazz Kwartet
Dit kwartet bestaat al tientallen jaren en met bekende en
wat minder bekende jazznummers en eventueel verzoeknummers heeft u een swingende middag.
20 augustus: Mi Szerelem
Walter van Schagen en Vincenta Besteman zingen
20

liefdesliederen uit o.a. Georgië, Bulgarije, Macedonië en
Sefardische muziek.
3 september: Serenatella
De mooiste liederen uit Sicilië, Napels en Rome. Alessandra Serena (zang/accordeon) en Nelleke ter Berg
(zang/gitaar).
17 september: Weer genieten van talenten van het Conservatorium Amsterdam.
1 oktober: Het Kennemer Koperkwartet
Bestaande uit: Henk Ouwerkerk, bastrombone; Corinne
de Beer, hoorn; Edwin Duineveld en Martine de Rijk,
trompet. Zij spelen klassieke en populaire werken.
15 oktober: Bert van Baar
Kleinkunstenaar en troubadour met onder andere liedjes
over de kuststreek.
Alle concerten beginnen om 14.00 uur. Toegang: gratis
met collecte na afloop met een streefbedrag van € 7,50.
Wij wensen u heel veel luisterplezier bij de komende
concerten.
Met muzikale groet, Peter Duval Slothouwer,
Programmeur Zomerconcerten Stompe Toren

Het seizoen 2017-2018 staat voor de deur en het is de
Stichting Vrienden van de Oude Kerk weer gelukt om
een prachtig programma samen te stellen met veel diversiteit en ook ruimschoots aandacht voor kindertheater,
getuige de vijf kindervoorstellingen in alle leeftijdscategorieën.
Wegens succes hebben wij ook vier muzikale theaterdiners opgenomen alsmede de C&C arrangementen. Naast
een schitterend concert kunt u genieten van een drie
gangen seizoensgebonden diner in Restaurant de Kolk.
8 oktober:
21 oktober:
22 oktober:

Camerata RCO.
Monsterlijk mooi Poppentheater 3+,15u.
Pianoduo Beth & Flo
Klassieke muziek met een vleugje theater.
29 oktober: De krekel en de mier
Peter Faber, kindervoorstelling 6+, 13.30u.
5 november: Zanggroep To the Point
met Rhytm & Roots.
12 november: Theaterdiner Flor d’amor, 17u.
19 november: Peter & Peter and Friends.
26 november: Soul of Gospel.
10 december: Kerstconcert Camerata RCO.
17 december: Divertimento Strijkorkest (11-18 Jaar)
met de Busquitos.
14 januari: Camerata RCO

21 januari: Talenten Kon. Conservatorium Den Haag.
28 januari: Wereldkoor Haarlem.
4 februari: Theaterdiner Jukebox from the Heart, 17u.
11 februari: Solisten Koorschool Haarlem.
18 februari: Pieken met Schubert.
25 februari: De Kleine Mozart 7+.
3 maart: De vrouw en het jongetje, E.Borrias, 4+ 15u.
4 maart: Theaterdiner Chante, 17u.
11 maart: Wishful Singing.
25 maart: Talenten Kon. Conservatorium Den Haag.
8 april:
Jazzcombo Jazzify.
15 april: Theaterdiner met Sorelle, 17u.
28 april: Anna’s oorlog, Marjo Dames, 9+, 15u.
29 april: Talenten Kon. Conservatorium Den Haag.
4 mei:
Theater na de Dam
Eenakter Ik huil mijn vaders tranen 20.30u.
13 mei:
Vocaal Sextet Maat 41.
20 mei:
Classical Tour (onder voorbehoud).
27 mei:
Camerata RCO.
Voor meer info: www.vriendenoudekerk.nl
Begin september komt onze brochure uit, waarin u alle
info aantreft, ook wat betreft het reserveren van concerten of C&C arrangementen.
Namens de Stichting Vrienden van de Oude kerk,
Peter Duval Slothouwer, programmeur

‘KIS 2017’ verplaatst naar juni 2018
De charme van het kunstevenement KIS dat we eens
in de twee jaar organiseren in zowel west als oost, is de
diversiteit aan kunstvormen, die zo wondermooi tot hun
recht komen tegen het decor van ons oude dorp. Op
verscheidene fraaie Spaarndamse locaties tonen de beoefenaars van de ‘Schoone Konsten’ hun werk. Tussen het
Rijnlandshuis in oost en Fort-Zuid in west kunnen we
via een mooie wandeling de vele, vaak tijdelijke ateliers
bezoeken. Tijdens de voorbereiding van het evenement
hoorden we echter dat bovengenoemde gebouwen om
vrijwel dezelfde reden dit jaar voor ons niet beschikbaar
zijn. Zowel Rijnland als het Recreatieschap, beheerder
van Fort-Zuid, zijn druk in de weer met commerciële
partners en hopen, naar eigen zeggen, voor de zomer al
rond te zijn met de huurders van hun panden. Op de
vraag of wij met deze huurders contact zouden kunnen
opnemen, reageerden beide instellingen negatief. Naast
een paar kleinere ruimtes en het gemaal, dat dit jaar

wordt gerenoveerd, vallen deze twee toplocaties dus ook
af. Wat te doen: de twaalf exposanten die daar al gepland
stonden ergens anders onderbrengen, of een kleinschaliger evenement rond de Kolk organiseren? We twijfelden,
maar hebben uiteindelijk de beslissing genomen om KIS
een jaar uit te stellen en het evenement volgend jaar in
het weekend van 2 en 3 juni te laten plaatsvinden. Tegen
die tijd kunnen we in overleg met de eventuele huurders
van de beide historische panden; ook is het gemaal dan
weer voor exposities beschikbaar. Bovendien zijn deze
data aantrekkelijk omdat we dan ruim voor de traditionele kunstmarkten, andere evenementen en vakanties
onze plannen kunnen verwezenlijken.
We hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en dat
u volgend jaar juni gaat genieten van een sprankelend
weekend KIS.
Namens de werkgroep
Jan Zwetsloot
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10 jaar Kunstcentrum de Kolk!

Een droom wordt waar: Lalalau 10 jaar!

In september bestaat Kunstcentrum de Kolk 10 jaar!
Met steeds wisselende exposities, workshops en lezingen draagt Kunstcentrum de Kolk bij aan de aantrekkingskracht van ons prachtige dorp voor mensen uit
de wijde omgeving.

Een droom van 20 jaar geleden, ergens rond Purmerend geboren, komt na 10 jaar uit en nu, weer 10 jaar
later vieren we die droom in LaLaLau’s Feestje, een
musical van Laura Kroon.

Dit alles is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van
een groot aantal vrijwilligers, de donaties van onze
vrienden en natuurlijk de donaties van de ondernemers
van Spaarndam. Om dit met hen en met het hele dorp
te vieren is er van eind augustus tot eind september elk
weekend iets speciaals te beleven bij ons kunstcentrum.
Jubileumexpositie
Peter Balm stelt als oprichter en initiatiefnemer van de
Kolk een expositie samen van zijn favoriete exposanten
uit de afgelopen 10 jaar.

Amstel Saxofoon Quartet

Komen we straks nog Spaarndammers tegen in de musical- of showwereld? Jazeker: er zijn (oud-) leerlingen,
die al wat aan de weg timmeren in de wereld van zang en
dans. Wie weet komen we later hun namen weer tegen.

foto Remco Jak

Zondag 17 september
• Zondagmiddagsalon in de Oude Kerk. Exposanten
van de jubileumtentoonstelling vertellen over hun
werk afgewisseld met muziek;

En hoe ziet zij haar eigen toekomst? De droom van
20 jaar geleden is uitgekomen, maar een eigen theater,
waar zij zelf lessen en voorstellingen kan geven en wat
ook weer verhuurd kan worden aan andere theater- en
muziekliefhebbers, is haar volgende droom. “Want dat
zou een samensmelting zijn van al mijn passies”.
Wie weet!!!
Wineke Toppen

Zondag 24 september
-- Veiling van de eerder geëxposeerde kunstenaarsvliegers.
Kom en vier met ons mee!

Deze 10de musical is een terugblik op de 9 voorafgaande, vertolkt door met name Spaarndamse jeugd. Elke
vrijdagmiddag wordt er in het Dorpscentrum gewerkt
aan zang, dans en spel in een ontspannen en veilige sfeer.

Speciale evenementen
26/27 augustus
-- Expositie van speciaal voor dit jubileum beschilderde
vliegers door voormalig exposanten;
-- Workshop voor de kinderen: vliegers maken en
beschilderen met als afsluiting een vliegerfeest op de
ijsbaan Nova Zembla;
Zondag 3 september
-- Officiële opening van de jubileumexpositie door Jan
Zwetsloot;
Zondag 10 september
-- Concert van het Amstel Saxofoon Quartet in de muziektent op de Westkolk;
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Wat is de succesformule van Laura? Naast een opleiding
dramatherapie is het vooral ook het zelf schrijven van de
musicals. Hierdoor kun je kindgericht werken: voor ieder kind een rol die bij hem of haar past, maar ook kun
je de rollen toespitsen op sterke en minder sterke kanten
van het kind. (bijvoorbeeld: stemvastheid; podiumangst). Dus voor ieder wat wils? Eigenlijk wel.
De kinderen repeteren per leeftijdsgroep, (vanaf groep 3)
en in een later stadium voegt alles zich tijdens een paar
gezamenlijke repetities tot een geheel. Het is aandoenlijk om tijdens de uitvoering te zien hoe de ‘groten’ zich
ontfermen over de ‘kleintjes’!
Er komt bij zo’n musical veel kijken: Laura gaat voor het
totaalpakket van schrijven tot regisseren en van inkoop
tot de administratie. Ze houdt zich bovendien scherp
door een studie aan het Conservatorium in Den Haag en
volgend jaar start ze een schrijfopleiding.
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Bericht van het bridgefront
Technisch gezien is het seizoen
2016/2017, dat loopt van september
2016 tot eind april 2017, op normale
wijze verlopen. Interne competitie,
interne toernooien, de feestelijke interne drives en natuurlijk niet te vergeten de jaarlijkse
Open Bridgedrive, waar zo’n 220 bridgers uit de regio
aan meedoen.
Clubkampioenen werden:
1e plaats
Margreet Derkzen & Ed Cornelissen
2e plaats
Hanneke Kenselaar & Pieter van Schie
3e plaats
Gerda Bakker & Elly van Schie
Slemkampioenen werden:
1e plaats
Margreet Derkzen & Ed Cornelissen
2e plaats
Marianne Ebbink & Henk van Dijk
3e plaats
Hanneke Kenselaar & Pieter van Schie
Nieuw was dit seizoen, dat na een intensieve wervingscampagne er maar liefst vier nieuwe paren als lid konden
worden bijgeschreven, die daarmee de stap waagden deel
te gaan nemen aan de interne competitie, beginnend
natuurlijk in de B-lijn. Voorafgaand hebben alle nieuwe
leden deelgenomen aan een intensieve trainingsperiode,
die praktisch geheel door de eigen leden is verzorgd.
Maar desondanks is deelnemen aan de clubcompetitie
toch een beetje als zonder zwemdiploma in het diepe te
worden gegooid.
Er moesten degelijke biedafspraken worden gemaakt,
maar moeilijker was misschien nog het op tijd spelen (de
klok is meedogenloos) en natuurlijk het omgaan met de
druk en het dan ook nog leuk blijven vinden. Niemand
is afgehaakt, integendeel: elk nieuw paar is gemotiveerd
om door te gaan en streeft er naar de B-lijn te ontgroeien.
Enkele reacties van de nieuwe bridgers:
Wil Verkroost en Piet van Amsterdam
“Als ervaren klaverjassers waren we al nieuwsgierig naar
het bridgespel, dus na het lezen van de oproep van de
Bridgevereniging Spaarndam om lid te worden was
onze aanmelding snel gedaan. Bridgen leer je niet op
een avondje, daar gaat veel meer tijd in zitten. Er zijn
verschillende codes en conventies waarmee je moet proberen je partner te vertellen welke kaarten je in je hand
hebt om vervolgens samen te bepalen welk contract je
denkt te kunnen spelen. Na ruim een half jaar wekelijks
oefenen onder leiding van een aantal enthousiaste clubleden zijn we begin 2016 ingestroomd in de reguliere
clubcompetitie. Inmiddels zijn we een jaar verder en leren doen we nog steeds. Zeker is, dat we kunnen zeggen,
dat bridgen heel LEUK is om te doen”.
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Speeltuin Nieuw Leven Spaarndam
Joke en Hans Koehoorn
“Voor ons was bridgen compleet nieuw. We werden in
het begin getraind door enkele ervaren leden van onze
vereniging, dat was erg leerzaam. En toen we tijdens
de Kerstdrive van 2015 voor het eerst kennis maakten
met de vereniging en het spelen in clubverband was het
of we in een warm bad terecht kwamen. Iedereen was
even enthousiast en aardig. Toen we later aan de echte
clubcompetitie deel gingen nemen, maakten we natuurlijk nog veel blunders, maar dat maakte niets uit.” Er
werd gezegd: “Zo hebben wij het ook moeten leren”.
Ondertussen zijn we anderhalf jaar lid en gaat er al veel
automatisch goed met ons spel, maar we moeten nog
heel veel leren. Wekelijks spelen we ook nog thuis met
een paar mede-starters. Het geeft veel leuke sociale contacten. We gaan ook weer vervolgtrainingen doen. Bij
bridgen raak je nooit uitgeleerd en ik zou iedereen willen
aan raden te komen bridgen. We kunnen altijd nieuwe
leden gebruiken.
Ben Harmes en Bert Koopman
We zijn prima opgevangen en dat begon al met het
eerste contact, dat we hadden met de club. We kregen
keurig en uitgebreid uitleg over wat we konden verwachten. Toen we mee gingen doen werden we voorgesteld
aan de andere leden; we voelden ons direct thuis en
hebben het idee dat we wel in de club passen. We vinden
het dus leuk en beginnen ook al wat beter te spelen en
hebben het gevoel te worden gewaardeerd. Wij gaan dus
zeker door.
Marga en Henk van Dantzig
Wij vonden de opvang en de lessen door de eigen leden
en vaak ook aan de huiskamertafel heel positief. Je kreeg
direct een indruk van de sfeer, die op de club heerst en
door deze vroege ‘menging’ met de ervaren leden voelden
wij ons snel thuis. Later gingen we deelnemen aan de interne competitie en dat valt niet mee. Bieden is moeilijk
en je moet leren omgaan met de tijdsdruk. Dat vraagt
ervaring en gewenning en dat kost uiteraard tijd. Maar
de sfeer is altijd gemoedelijk en wij zijn zo positief over
de Bridgevereniging Spaarndam, dat wij overal reclame
maken.
En dat Spaarndam moeilijk bereikbaar zou zijn, is een
fabeltje. Wij wonen in Haarlem Z/W en hebben geen
enkel probleem met het wekelijkse ritje naar Spaarndam.
Voor meer informatie over de Bridgevereniging Spaarndam:
e.van.schie@telfortglasvezel.nl

Sinds december 2016 heeft de speeltuin van Spaarndam een nieuw enthousiast bestuur. Graag stellen wij
ons aan iedereen voor.
Een van onze gezamenlijke doelen als bestuur is om meer
te gaan organiseren. Inmiddels is onze eerste activiteit,
het paasfestijn, een feit (zie pagina 28).
Wilt u weten wat wij nog meer in de planning hebben?
Kijk op www.speeltuinnieuwleven.nl of volg ons op
Facebook.
Via de website kunt u direct contact met ons opnemen
voor vragen of ideeën. Dit kan uiteraard ook altijd door
een briefje in de brievenbus te doen of op te sturen naar:
Speeltuin Nieuw leven
Boezemkade 1
2063 JH Spaarndam
Wilt u zelf meepraten en meedenken over de speeltuin?
Meld u aan als lid of stel uzelf verkiesbaar voor een
bestuursfunctie.
Wij zien u heel graag in de speeltuin of tijdens een van
onze activiteiten, Tot ziens!
Voorzitter
Maartje Wiegand-Sipma
voorzitter@speeltuinnieuwleven.nl
Zelf ben ik woonachtig aan de Westkolk en moeder van
een 10-jarige dochter. Mijn wens voor de speeltuin is om
het weer de levendige spil van Spaarndam te maken zoals
ik het mij herinner van de tijd dat ik als vrijwilliger bij
de verschillende clubs bezig was.
Secretaris
Astrid Bodenstaff
secretaris@speeltuinnieuwleven.nl
Vanaf dit jaar ben ik de secretaris van het bestuur van
Speeltuin Nieuw Leven. Sinds september 2011 woon ik
met mijn gezin in Spaarndam. Mijn man en ik hebben
een zoon van 5, van 3 en een zoon van 2 maanden oud.
Binnenkort mogen wij nog een zoon verwelkomen. We
komen veel en graag buiten en dan natuurlijk ook in
de speeltuin! Graag wil ik als bestuurslid wat betekenen
voor de kinderen in Spaarndam. Het organiseren van
kleinschalige activiteiten zoals disco-avonden en spelletjesdagen vind ik leuk om te doen! Ik werk als leerkracht
in het basisonderwijs en weet als geen ander dat kinderen
zelf vaak de beste ideeën hebben voor leuke activiteiten.
Kom maar op!

dam; ik woon al langer dan ik me kan herinneren op de
Kerklaan in Spaarndam. Ik ben de penningmeester van
speeltuinvereniging Nieuw Leven Spaarndam. In deze
hoedanigheid zet ik mij in om te zorgen voor een sluitende financiële administratie, evenals het weer opnieuw
op de kaart zetten van onze mooie Spaarndamse speeltuin.
Ooit ben ik begonnen als vrijwilliger bij de speeltuin op
donderdagavond bij, toen nog, de bootjesclub. Inmiddels is de bootjesclub omgedoopt tot timmerclub. Wij
zoeken nog nieuwe leden hiervoor. Tegenwoordig kunt u
mij ook tegenkomen bij de sinterklaasintocht op de kolk
of gewoon in de speeltuin voor de hand- en spandiensten.
Als u vragen heeft, neem dan gerust contact op. Ik ben
vaak in de speeltuin te vinden. U kunt me natuurlijk ook
altijd mailen.
Activiteitencoördinator
Sander van Rosmalen
activiteiten@speeltuinnieuwleven.nl
Al enige jaren ben ik actief voor de speeltuin als vrijwilliger. Dit heb ik meegekregen van mijn ouders, die ook
veel voor de speeltuin hebben gedaan. Ik hou me vooral
bezig met de organisatie van de bootjes-/timmerclub, de
avondvierdaagse en de sinterklaasintocht. Dit doe ik met
veel plezier.
Vrijwilligerswerk vind ik erg belangrijk, iets doen voor
anderen en vooral voor kinderen. Dit geeft mij een goed
gevoel.
Bestuurslid
Marloes Wesseling
bestuurslid@speeltuinnieuwleven.nl
Als kind heb ik met heel erg veel plezier in de speeltuin
gespeeld en ben ik veel mee geweest met de uitjes in de
vakantie. Ondertussen ben ik al heel wat jaren vrijwilligster bij de speeltuinvereniging. Door lid te zijn van
het bestuur kan ik een positieve bijdrage leveren aan een
goed beleid van de vereniging, met als doel een mooie,
veilige speeltuin creëren. Daarnaast vind ik het leuk om
mee te helpen bij speciale evenementen. Ik ben al jaren
actief voor de avondvierdaagse en de intocht van Sinterklaas.

Penningmeester
Tom Willemsen
penningmeester@speeltuinnieuwleven.nl
In het dagelijks leven ben ik buschauffeur in Amster25
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De Zonnebloem
Februari: stamppotmaand bij Villa Westend
Het wordt een jaarlijkse februari-traditie: Stamppot eten
bij Villa Westend. Ook dit jaar weer!
Wat hebben ze genoten, onze gasten. Vier woensdagen
in februari zijn wij met een groep gasten en vrijwilligers
naar Villa Westend getogen.
Er werden heerlijke stamppotmaaltijden op tafel getoverd: boerenkool, prei, andijvie, hutspot en steeds met
een prima stukje vlees c.q. worst. En ... je kunt zoveel
eten als je wilt, er mag extra worden opgeschept. Bovendien geeft het ook veel gezelligheid om met een groepje
te eten en te praten. De ambiance is natuurlijk ook
prima met een mooi uitzicht op de Westbroekerplas.
De bediening is alleraardigst, kortom: een succesformule.
Graag volgend jaar weer.
10 februari 2017: een schitterende activiteit, aangeboden en verzorgd door de Nederlandsche Tafelronde
Met een oude gele autobus op weg naar een fijne historische ontdekkingstocht op het water en in het museum.
‘Haarlem in vroeger tijden’.
Op initiatief van De Nederlandsche Tafelronde, een
actieve en inspirerende vereniging die onderlinge
vriendschap bevordert, en waarvan de leden mannen
zijn tussen ongeveer 21 en maximaal 40 jaar die een
gezamenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap, werd
in samenwerking met De Zonnebloem een activiteit
georganiseerd voor zo’n 30 gasten van de Zonnebloem
in de regio Haarlem. Vanuit onze afdeling mochten zes
gasten aan deze activiteit deelnemen.
Vanaf het Kennemer Sportcenter werden de gasten
met een oude gele autobus uit 1966, die voor de Teso
heeft gereden op Texel, vervoerd naar het Teyler Museum. Daar aangekomen werd in het Museumcafé
Oma’s Broodjeslunch aangeboden, allemaal verzorgd
en uitgeserveerd door de mannen van de Nederlandse
Tafelronde.
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Vervolgens werd de groep in tweeën gedeeld. Groep 1
startte met een rondleiding door het prachtige Teylers
Museum, het oudste Museum van Nederland en groep
2 ging met de MS Frans Hals voor een rondvaart door
Haarlem. Onderweg werd de kennis van de gasten getest
met een quiz over oud-Haarlem. Na een uur werd er
gewisseld. Dit alles werd begeleid door 15 à 20 leden van
de Nederlandsche Tafelronde. Er waren geen vrijwilligers vanuit Spaarndam mee, dus in die zin kan geen live
verslag worden aangeleverd, maar de foto’s spreken voor
zich!! Heel veel dank aan de leden van de Ronde Tafel 10
Haarlem. Onze gasten hebben genoten.
Bingomiddag annex Loterij op 29 maart 2017
Dankzij een donatie van de Riki Stichting, en gesponsord door Villa Westend, De Toerist, Albert Heijn, Café
Spaarndam, IJssalon Diga en onze vrijwilligers, hebben
wij op woensdag 29 maart jl. een Bingomiddag annex
loterij kunnen organiseren in de Adalbertuskerk aan de
Ringweg in Spaarndam. Al vroeg aan de gang om de
kerk om te toveren tot een sfeervolle grote huiskamer
met verse bloemstukjes op tafel: Ancilla is hier een kei in.

In de week vóór Pasen zijn onze gasten wederom verrast
met een prachtig paaspakket, aangeboden door de RikiStichting.
Koffieochtend bij Van Assema
Op woensdag 3 mei 2017 kwamen we met zo’n 30
gasten en vrijwilligers bij elkaar bij ‘Van Assema’ in Penningsveer, een begrip in deze omgeving. Eén keer per
jaar gaan we hier koffie drinken en wat zou koffie zijn
zonder een heerlijke punt van hun vermaarde, zelfgebakken appeltaart. Er was dit keer een grote opkomst,
zowel de serre alsook een tafel in de aangrenzende ruimte
waren bezet door onze Zonnebloemafdeling en wat was
het gezellig. In kleine groepjes met elkaar praten, genieten van lekkers en als klap op de vuurpijl: verrast worden
door een traktatie van de heer Schut, die deze dag zijn
verjaardag vierde. Hij had zelfs de visite thuis ‘uitgesteld’.
Kortom: een geslaagde ochtend.

Namens het bestuur van onze
Zonnebloem afdeling wens ik u
allen een prachtige zomer toe.
Hartelijke groet van Joke van
Bakel

Zéér geslaagd Dorpshuistoernooi 2017
Maandag 10 april ontmoetten de leden van de drie
Spaarndamse biljartclubs, die in het Dorpshuis spelen, elkaar weer voor het jaarlijkse onderlinge Dorpshuistoernooi. (KTS-toernooi)
Van elke club speelden er zes biljarters mee. Per groep
(6) was één speler van elke club ingedeeld.
Zoals vorige jaren speelden de leden van BC Spaarndam
en de BC Telescoop het libre-spel, waarbij géén hindernissen of ingebouwde moeilijkheden opgelegd waren.
De spelers van KSA speelden dit jaar één-stootskader.
Hierbij mochten zij slechts één carambole in een vak
maken, waarna er minimaal een bal (niet de speelbal) het
vak uitgespeeld moest worden. (Het biljart is verdeeld in
9 vakken)

En wat was het gezellig. Anneke en Esther hadden
van de ingeleverde prijzen prachtige cadeaus gemaakt,
hetgeen een heel mooie prijzentafel opleverde: een lust
voor het oog. En nog leuker: zij hebben er samen veel
voorpret aan beleefd, maar … of Anneke d’r man er
ook zo blij mee was: een hele slaapkamer bezaaid met
bananendozen!
De gasten hebben genoten: voor eenieder was er een
prijs. Daarnaast waren bij de loterij mooie prijzen te
winnen: bonnen voor etentjes of een overheerlijk ijsje,
een mooie paashaas, lekker parfummetje, tosti-grillapparaat etc. Daarbij koffie met iets lekkers en een ‘aangekleed’ drankje.
Een middag om met plezier op terug te kijken.
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Op woensdag 1 februari en woensdag 5 april 2017 zijn
onze vrijwilligers weer bij elkaar geweest voor onze tweemaandelijkse inloopkoffieochtend. Deze vrijblijvende
ontmoetingen zijn heel geschikt om met elkaar te praten
over bezoekjes aan de gasten en ook om ideetjes uit te
wisselen voor uitstapjes met onze gasten. Maar het is
vooral gezellig om elkaar te ontmoeten.

Het waren weer zeer gezellige avonden, getuige het feit
dat de spelers, die op bepaalde avonden niet ingeroosterd
waren, zich toch lieten zien in het Dorpshuis (vooral aan
de bar ??) om de deelnemers aan te moedigen.

Enige hoogtepunten uit het toernooi, dat drie avonden
duurde:
Alex Dirksen – Martin Gravemaker 10 – 100 in 23
beurten. Winnaar: Gravemaker.
René Duineveld – Han Koelemeijer 17 – 40 in 19 beurten. Winnaar Koelemeijer met een hoogste serie van 18.
Martin Olijhoek – Henk Korenstra 24 – 90 in 12
beurten. Winnaar Korenstra met de hoogste serie van het
toernooi: 39 en de kortste partij.
Dit jaar werd het team winnaar van het toernooi zoals
in 2016: Martin Gravemaker, Peter Wenning en Han
Koelemeijer.

Opnieuw komen hun namen op de grote Wisselbokaal,
die in het Dorpshuis in de prijzenkast zal blijven.
Alle leden kunnen terugzien op een zeer geslaagd toernooi, waarbij drankjes en hapjes sfeervol werden geserveerd door het personeel van de bar van het Dorpshuis.
Joep Duits, secretaris KSA
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Senioren Paasbrunch

Het paaseierenfestijn

Op 10 april rond 12.00 uur komen van alle kanten de
senioren aangewandeld of voor de deur gebracht door
vrijwilligers om met elkaar in café-restaurant de Toerist
de Paasgedachte levendig te houden en om de sociale
contacten met elkaar in stand te houden.
Het welkomstwoord van mevrouw Greet Spigt is gericht
op een volle zaal, maar ze brengt ook in herinnering het
overlijden van vier dorpsgenoten die altijd in ons midden waren t.w. mevrouw Wilderom, mevrouw Molenaar-Balm, mevrouw Dûwel-Buijs en mevrouw Verkade.
Laten we deze mensen gedenken in een ogenblik stilte.
Het openingsgerecht, de heerlijke aspergesoep smaakt
voortreffelijk, vervolgens een aantal mini gerechtjes,
paling, croquet en vis: erg smakelijk! Vervolgens kleine
gesorteerde broodjes belegd met ham, kaas en rosbief,
daarbij een heerlijk glas wijn. Het toetje chocolade/vanillemousse, gegarneerd met slagroom en chocoladefiguren
smaakt heerlijk.
De huidige WMO-consulente is al geruime tijd ziek; als
plaatsvervangster is mevrouw Liesbeth Pannekoek aanwezig. Ze stelt zich voor en vermeldt dat haar spreekuur
iedere vrijdagmorgen in het Dorpscentrum is: een ieder
met zorgproblemen is welkom.
Greet dankt iedereen voor haar of zijn inbreng om deze
middag vlot te laten verlopen; bijzondere dank aan
mevrouw Riet Hagemeijer voor de fabricage van de
bijzondere zakjes gevuld met eitjes. Tenslotte Frans en de
kookstaf: alles is perfect geweest!
Een ieder gaat om +/- 16.00 uur voldaan naar huis.
Niek Molenaar

Sinds december 2016 is er een nieuw bestuur actief in
Speeltuin Nieuw Leven. Wij willen graag werken aan een
fijne, veilige speeltuin met leuke activiteiten met actieve
leden! Op tweede paasdag hebben wij de daad bij het
woord gevoegd met het paaseierenfestijn.

Bedankt
Lieve mensen van mijn Spaarndam,
Ik wil u eerst bedanken voor alle belangstelling die ik
gekregen heb in het ziekenhuis en de JacobKliniek. Het
was overweldigend, zoveel kaarten, briefjes en groeten.
Het heeft me heel goed gedaan. Nu ik al weer een tijdje
thuis ben, kan ik u vertellen dat het weer wat beter gaat
en ik doe mijn best. Hartelijke groeten en nogmaals
dank, Tante Truus.
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Om 10.30 uur waren er veel gezinnen in de speeltuin
om mee te doen aan het zoeken van paaseieren! Voor de
ouders was er een kopje koffie of thee en voor de kinderen was er een glaasje limonade. Om 10.45 uur mochten
de kinderen los in de speeltuin om alle eieren te vinden!
De speeltuin was in twee delen verdeeld, zodat er een
scheiding gemaakt kon worden tussen de allerkleinsten
en de wat grotere kinderen. In beide delen was er een
gouden ei te vinden!
Al snel waren alle eieren gevonden en konden de kinderen geschminckt worden, werden er eieren versierd
en werd er natuurijk heerlijk gespeeld in de speeltuin!
De gevonden gouden eieren en de drie mooist beschilderde eieren werden beloond met een gratis ijsje bij Diga
IJs&Koffie.
Als bestuur zijn wij zeer content met het verloop van het
paaseierenfestijn. Het was fantastisch om de speeltuin vol
te zien en om contact te maken met al die leuke gezinnen uit Spaarndam. Voor de toekomst hebben we veel
ideeën zoals disco-avonden, waterdagen met badjes en
waterpistolen, blij-dat-ik-glij, een spooktocht rond Halloween en een kerstmarkt. Wij kunnen veel bedenken,
maar natuurlijk willen wij het liefst input vanuit onze
doelgroep: de kinderen! Heel graag zien we die ideeën
tegemoet in onze mailbox: www.ideeënbus@speeltuinnieuwleven.nl.
Voor nieuws en andere informatie kunt u terecht op
www.speeltuinnieuwleven.nl en op onze Facebookpagina
www.facebook.com/speeltuinnieuwleven
En natuurlijk: vergeet niet om lid te worden! Zo kunnen
wij nog veel meer leuke acctiviteiten organiseren!
Tot snel!
Het bestuur en beheer van Speeltuin Nieuw Leven
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