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Op pagina 14 in dit nummer leest u, dat de redactie
van het Dorpsorgaan best wat vers bloed, het liefst uit
Spaarndam-oost, kan gebruiken. Er zijn trouwens heel
wat vrijwilligers betrokken bij het tot stand komen en
verspreiden van dit Dorpsorgaan.
Wij, de redactie van het Dorpsorgaan, willen hierbij alle
‘rondbrengers’ bedanken voor hun tijd en inzet. En we
nemen afscheid van Patty-lou Middel-Leenheer (lid van
de redactie) en Ger Weijens, die jarenlang het Dorpsorgaan heeft rondgebracht. Dus als u het dorpsorgaan een
warm hart toedraagt en mee wil werken in de redactie,
laat het ons weten: redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl.
Wat valt er nog meer te lezen?
Een greep: een verslag van de Dorpsraadvergadering van
21 november. Een bijdrage over: wat is een Spaarndammer nu eigenlijk en hoe word je dat?
En blijf je altijd een outcast als je hier niet geboren en
getogen bent?
Niet te vergeten: de Kroniek met zijn kleine en grote
feiten. Uit het relaas van de Zonnebloem blijkt, dat je
het als ‘oudere’ toch een behoorlijk druk leven hebt met
al die leuke en interessante uitjes.
En tot slot: de traditionele uitnodiging om mee te zingen
in de kerstnacht, zondagnacht 24 december om 24.00
uur.
Veel leesplezier!
Rest ons u allen fijne feestdagen te wensen een voorspoedig 2018!
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk
15 februari 2018.
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Van de Dorpsraad
Verslag Dorpsraadvergadering 21 november

Een uitgebreidere versie vindt u op de website van de Dorpsraad
De heer Van Aken: Afwikkeling verkeer bij sluisopening
Opening
moet anders. Rik Stapel: Mee eens.
Jolijt de Jongh opent de vergadering en heet iedereen
Pien: Waarom alle versperringen aan één kant?
welkom, in het bijzonder de wethouder van Haarlem,
Merijn Snoek, en de raadsleden van Haarlemmerliede ca. Rik Stapel: Dit is opgelegd door de politie.
Gerard Geerdink: Wat zijn de exacte voorstellen voor de
flitspaal bij de avondspits? Rik Stapel: De flitspaal wordt
Werkgroep verkeer (Rik Stapel)
Rik Stapel doet uitgebreid verslag van de verkeerssituatie actief gemaakt gedurende de avondspits. Rekening wordt
gehouden met bewoners, zorgverleners en ondernemers.
in het dorp. Zie hiervoor ook de website.
Rik vertelt over de ontsluiting van de dijk: het is drukker Dit gebeurt in overleg. Mogelijk wordt de flitspaal ook
gebruikt voor overtreders van de maximale asbelasting en
en er wordt sneller gereden dan de verwachting van de
gemeente. Twee actiegroepen hebben dit ook aangegeven voor snelheidsovertredingen.
De heer van Aken: waarom moeten de bewoners in
en benoemd dat de verkeersveiligheid beter moet. Met
Spaarndam-oost omrijden of hun bezoek anders laten
name de voetgangers met rollators/ kinderwagens zijn
in gevaar. Verder verzakken huizen, dijk en kunstwerken rijden?
Rik Stapel: Voor de Dorpsraad prevaleert de veiligheid
door het vrachtverkeer. De Dorpsraad heeft een reeks
van zwakke verkeerdeelnemers boven het eventuele ongevan maatregelen gevraagd aan de gemeente zoals:
mak van de overige bewoners. Wij vragen uw begrip,
solidariteit en medewerking!
• Aanzetten flitspaal in de avondspits
Rik Stapel: De knelpunten bij Zijkanaal C en rond Al• Handhaven op snelheid en asdruk
bert Heijn worden niet door de gemeente Haarlemmer• Afsluiten dijk voor zwaar verkeer wegens instortingsliede aangepakt tot Spaarnebuiten klaar is. De Dorpsraad
gevaar Woerdersluis.
praat nog met de gemeente om dit toch te versnellen.
• Versmallen belijning
• Aanspreken overtreders
Agnes Duel: Graag een inhaalverbod Lageweg bij
Wempe en van Geldorp.
• Goede ontsluiting Spaarne Buiten en omstreken
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Liesbeth van Dijk: Versmalling bij het hockeyterrein is
nu slecht verlicht.
Rik Stapel: De Dorpsraad heeft aangegeven bij de gemeente en de verlichting wordt aangepast.
Discussie over de verlichting van het wegdek van de
dijk. Meerdere mensen geven aan dat het wegdek slecht
verlicht is waardoor het ‘s nachts gevaarlijk fietsen is. Op
de Rijksstraatweg is dat bijvoorbeeld beter.
Rik Stapel: Deze klacht is besproken. Er is gemeten en
de lichtintensiteit is gelijk gebleven op dijk, vergeleken
met de situatie voor de renovatie. Desondanks wordt er
nog naar mogelijkheden gekeken. Want: veiligheid van
weggebruikers gaat boven de andere belangen.
Handhaven: politie geloofde niet dat er meer dan 30 km
gereden kan worden, maar dit gebeurt wel. Dat blijkt
overigens ook uit snelheidsmetingen door de gemeente.
De politie wil niet handhaven, omdat de weg zodanig
ingericht zou moeten zijn dat harder rijden niet mogelijk
is.
Bregje Gelder: Woont hier met dochter van vier en
schrikt van verkeerssituatie. Aanspreken van overtreders
leidt tot agressie. Zij heeft een afspraak gemaakt met
Veilig Verkeer Nederland om te bespreken wat er nog
gedaan kan worden.
Werkgroep Jong en Oud (René van Lieshout)
Nora Schindler vertelt over haar huiskamerproject.
Gezellig koffiedrinken bij Nora. Niet praten over niet
aanwezige mensen in het dorp. Kies een onderwerp
en praat er gezellig over. Elke woensdag van 10 tot 12,
behalve in augustus. Meestal zijn er ongeveer 8 tot 12
mensen per keer aanwezig; de samenstelling van de groep
wisselt. Het is voor iedereen die het leuk vindt, je hoeft
niet eenzaam te zijn. Het is zeker geen verplichting, maar
je mag ook iedere keer komen.
Mark Hofmans vertelt over de belcirkel. Deze is in
mei-juli begonnen. Om 8.45 uur wordt gestart, er zijn
12 vrijwilligers die dit nu doen. Wie erbij wil, kan zich
opgeven bij Mark.
Recreatieschap en Ruimtelijke Ordening (Jolijt de
Jongh)
Met de uitspraak van de rechter over het bestemmingsplan Spaarnwoude ligt er nu een juridische basis om de
groene buffer te beschermen. De uitspraak is lang en
genuanceerd, maar in het kort komt het er op neer dat
bestaande rechten blijven bestaan en dat bestemmingsplannen moeten worden aangevuld met regels voor de
bescherming en het onderhoud voor de natuur. Dat
geldt ook voor de Stelling van Amsterdam en dan gaat
het niet alleen om de bescherming van de forten maar
ook van de schootsvelden. De financiële situatie van het
recreatieschap Spaarnwoude is al lange tijd zorgwekkend.
Het Schap heeft dit tot nu toe willen oplossen door de
inkomsten te verhogen met huisjesparken, evenementen

en een verhoging van het erfpacht. De gezamenlijke
rekenkamers hebben nu geconstateerd dat er een betere
balans moet komen tussen natuur en recreatie. En dat
het Schap haar eigen organisatie moet verbeteren. Eerder
genoemde rechtszaak kan helpen bij de balans tussen
natuur en recreatie. Wij hopen dat het Schap haar eigen
organisatie nu ook op orde maakt en inricht naar haar
taak, te weten het onderhoud en beheer van de groene
buffer. Deze taak ligt bij de overheid. Zij hoeft dus niet
te worden opgebracht door ondernemers uit het gebied,
maar moet wel efficiënter worden uitgevoerd.
Schiphol (Gerard Jägers)
Gerard Jägers licht de werkzaamheden van de werkgroep
toe. Hij heeft aangegeven dat hij zijn werkzaamheden
voor de werkgroep Schiphol wil blijven uitvoeren, maar
niet meer als portefeuillehouder van de Dorpsraad.
Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de omgevingsraad van Schiphol. Gerard kan het werk aanraden, maar
wil wel meegeven dat door de gemeentelijke herindeling het werk wel lastiger wordt; Haarlemmermeer heeft
mogelijk andere belangen dan overlast beperken met
Schiphol als belangrijke werkgever en met veel kiezers
die van Schiphol afhankelijk zijn.
Zie verder het stuk over Schiphol elders in dit Dorpsorgaan.
Bestuurlijke herindeling (Jolijt de Jongh)
Wat er precies gaat veranderen in Spaarndam-oost als
het bij de gemeente Haarlemmermeer komt, zullen we
moeten afwachten, maar enkele veranderingen zijn nu al
wel duidelijk:
• De werkwijze van de gemeente Haarlemmermeer zal
anders zijn; Haarlemmermeer is groter en dus bureaucratischer en er zal minder ruimte zijn voor maatwerk.
• Spaarndam wordt één van de ca. 30 dorpen; we zullen er harder aan moeten trekken om de aandacht te
krijgen van de raadsleden van Haarlemmermeer.
• Spaarndam-oost heeft in de nieuwe gemeente nog
2 % van het totale aantal stemmen; We zullen dus
minder invloed hebben.
• Spaarndam-oost ligt in de uiterste noordwesthoek van
Haarlemmermeer; De weg voor onderhoudsdiensten
en raadsleden naar ons dorp wordt langer.
• Schiphol staat in de besluitvorming van Haarlemmermeer boven alles, blijkens het besluit van Haarlemmermeer om anno 2018 een nieuwe woonwijk te
bouwen in de veiligheidszone van Schiphol, waarbij
van bewoners wordt gevraagd te ondertekenen dat ze
niet zullen klagen over Schiphol.
De Tweede Kamer is nu aan zet. Zij moet een besluit
nemen over een wetsvoorstel voor de fusie. Amsterdam
heeft desgevraagd aangegeven niet te vragen om aanpassing van de begrenzing als de Dorpsraad dat wel zou
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doen. De Dorpsraad doorloopt nu de gangbare procedures bij het Rijk voor een grenscorrectie voor Spaarndam-oost bij Haarlem. Zij baseert zich daarbij op de
debatavond van 21 november 2013, de debatavond van
26 mei 2016 en de daarop volgende peiling, waarin telkens een meerderheid koos voor Haarlem. De Dorpsraad
betreurt het dat zowel de gemeente Haarlemmerliede ca.,
als de provincie Noord-Holland een verzoek om een
referendum onder de Spaarndammers hebben afgewezen.
Verder zal in 2018 het bestuur van Haarlemmerliede
blijven bestaan. De gemeenteraadsverkiezingen voor
Haarlemmerliede ca. en Haarlemmermeer zijn uitgesteld
tot november 2018.
De raadsleden van Haarlemmerliede willen graag reageren: Theo van Heese merkt op dat de fusie bedoeld was
om de groene buffer te beschermen. Dit was voor gemeenteraad van Haarlemmerliede de beste optie. Henk
van Dijk merkt op dat de Raad unaniem heeft besloten
tot de fusie. Dicky Kerkhof vraagt waarom de Dorpsraad niet stopt met de procedures.
Rob de Vries merkt op dat de Tweede Kamer gewoon
een amendement kan indienen, bijvoorbeeld voor een
grenscorrectie en dat daar nu eenmaal inspraakprocedures voor bestaan. Daarmee wordt de discussie over dit
onderwerp afgesloten.
Verkiezingen
De voorzitter licht het verkiezingsreglement toe. Als
er meer kandidaten zijn dan vacatures dan worden er
verkiezingen gehouden. Als er evenveel kandidaten zijn
als er vacatures zijn, dan worden de kandidaten bij acclamatie benoemd als zijnde gekozen. Dat laatste is nu het
geval en de Dorpsraad is blij dat twee kandidaten zich
bereid hebben verklaard om in de Dorpsraad zitting te
nemen. Ze hebben al diverse vergaderingen bijgewoond
om zich te oriënteren op wat hen te wachten staat en
met hun kandidatuur is de Dorpsraad weer compleet.
Coen de Graaf en Henk van Putten worden met een
applaus van de zaal verwelkomd. In de eerstvolgende besloten vergadering verdelen de dorpsraadleden de taken,
waarover wordt bericht in het volgende Dorpsorgaan.
Verder meldt de voorzitter dat de Dorpsraad veel mensen
heeft gesproken die graag tijdelijk of op de achtergrond
iets willen doen voor de Dorpsraad. Zij zijn opgenomen
in de werkgroepen.
Hartje Spaarndam (Rik Stapel)
Levendige discussie over het Dorpshuis: Rik geeft aan
dat er een fasering is aangebracht in de plannen voor het
Dorpscentrum. De plannen zelf klinken goed, maar de
fasering zorgt voor een financieringsprobleem van het
Dorpscentrum. De kantine en zaalverhuurinkomsten
zullen permanent verdwijnen en zonder deze inkomsten
zal het Dorpscentrum snel failliet gaan. Er is geen businessplan en exploitatieplan voor de nieuwe opzet. De
4

Van de Dorpsraad

dorpsraad kan de sloop van het dorpshuis niet steunen,
zonder goede waarborgen voor continuïteit.
Theo van Heese en Dicky Kerkhof (raadsleden H&S):
Als dit plan in deze vorm wordt afgewezen, dan is Hartje
Spaarndam dood en komt er geen subsidie meer. Zij zijn
ervan overtuigd dat gemeente Haarlemmermeer alle tekorten van het Dorpscentrum opvangt hoe lang dat ook
duurt en dat Fase 2 er ook komt.
Frans van Dijk (oud-penningmeester stichting Dorpscentrum): Het Dorpscentrum is nu echt afhankelijk van
de inkomsten van de kantine. Jaren zonder inkomsten
gaat niet; alleen bij voldoende inkomsten voor exploitatie van het Dorpshuis kan Hartje Spaarndam doorgang
vinden.
Reactie bestuur Dorpscentrum: Eens met deze stelling. Fase 2 is hoogst onzeker, een duurzaam sluitende
begroting is zonder fase 2 niet vol te houden en dat is te
risicovol. Henk Werner adviseert: neem contact op met
het college van Haarlemmerliede ca.
Henk van Dijk: Neem eerst contact met wethouder
voordat een brief verstuurd wordt.
Rik Stapel: De Dorpsraad heeft de afgelopen twee jaar,
ook bij wethouder Van Haeften, het standpunt uitgedragen dat een degelijke financiële onderbouwing voor het
voortbestaan van het Dorpscentrum een randvoorwaarde
is voor de steun van de Dorpsraad aan de plannen voor
Hartje Spaarndam. De wethouder heeft zonder opgave
van redenen een reeks afspraken met de Dorpsraad over
dit onderwerp eenzijdig geannuleerd. Ook na herhaald
verzoek van de Dorpsraad tot hervatting van het overleg
ging hij hier niet op in. Vorige week echter vroeg hij
instemming voor een vaag faseringsplan, zonder verdere
onderbouwing. De eerste fase houdt in dat de sport- en
horecafaciliteiten verplaatst worden naar het sportpark;
vervolgens zal het Dorpshuis gesloopt worden en huizen
worden gebouwd. De toekomst van het Dorpscentrum
blijft echter vaag en ongewis waardoor de Dorpsraad dit
plan niet kan ondersteunen.
Rondvraag
Jaap van Putten wil graag het huishoudelijk reglement
op de site. Dat wordt toegezegd.
Henk Werner: probeer nogmaals in gesprek te komen
met wethouder Van Haeften.
Rik Stapel: Wij blijven ons best doen.
Emiel Verharen: Zet bordjes bij de Kerklaan ter voorkoming van onnodig zoekende pakketbezorgers.
Rik Stapel: Daar gaan we aan werken.
Sluiting
Jolijt bedankt de aanwezigen voor hun actieve inbreng
in de enerverende en levendige vergadering. Na sluiting
van de vergadering ontvangt de Dorpsraad van meerdere
mensen complimenten over het werk van de Dorpsraad,
waarvoor dank.

Schiphol
Wat gaat de Milieu Effect Rapportage brengen?
Schiphol en nu ook Lelystad zijn vrijwel dagelijks in de
pers. Een groot deel van de onderwerpen gaat over de
mogelijkheden in de toekomst van de twee luchthavens.
Die mogelijkheden worden door allerlei factoren bepaald. Dat begint natuurlijk met de fysieke en logistieke
mogelijkheden. Een baan kan maar een bepaald aantal
starts en landingen verwerken. Verder speelt de veiligheid
een grote rol. Het banenstelstel van Schiphol is ingewikkeld. Vliegtuigbewegingen mogen niet te dicht bij elkaar
in de buurt komen. Ook lopen er allerlei onderzoeken
over stof en de effecten ervan op de gezondheid. Steeds
belangrijk is de hinder die de luchtvaart geeft.
De hinder wordt om goede redenen berekend. Door
daarbij van standaards uit te gaan kun je effecten van
maatregelen zorgvuldig en objectief vergelijken. Dat
gaat prima zolang de rekenmethoden goed passen bij
de werkelijkheid. De laatste tijd valt daar nogal wat op
aan te merken. Staatssecretaris Dijksma heeft dan ook
verordonneerd dat de hinderberekening met moderne
methoden moet gebeuren en daarom moet Schiphol dan
ook de hinderberekeningen voor de toekomt over doen.
Met spanning wachten we af wat de nieuwe rekenwijze
van de Milieu Effect Rapportage van Schiphol gaat brengen. Gaan die berekeningen beter overeenstemmen met
de metingen en met de beleving van velen?
De hinderberekeningen gaan uit van de huizen die er in
2005 stonden. Dat kan goed zijn om het effect van de
vliegvloot te bepalen, maar als maat voor de hinder is
dat natuurlijk ongeschikt. Het aantal woningen tellen
(=meten) zou hier gehanteerd moeten worden.
In de berekeningen wordt uitgegaan van de prognoses
van het aantal vluchten en wijzen van vliegen. Maar je
zal maar in Castricum of Limmen wonen waar het aantal
nachtvluchten verdubbeld is. Daar heb je niets aan de
berekende hinder. Sowieso is het aantal nachtvluchten
hoger dan is afgesproken. Je moet uitgaan van de daadwerkelijke situatie naar aantal vluchten en wijzen van
vliegen.
De berekeningen gaan voor dalend verkeer uit van glijvluchten. De gemeten hinder zal vaak slechter uitkomen
omdat uit onderzoek van PVRC (Platform Vlieghinder
Regio Castricum) en de Omgevingsdienst IJmond blijkt
dat er in de praktijk lang niet altijd volgens de glijvluchtmethode gedaald wordt.

De NLR heeft ze recentelijk wel gebruikt op verzoek van
de Omgevingsdienst IJmond. Het blijkt dat bijna alle
piekniveaus van de nachtvluchten in Limmen en Castricum (Polderbaan) 5 à 10 dB boven de berekende waarde
liggen. Dit kan komen omdat er lager gevlogen wordt
dan bedoeld of dat men de motor gebruikt in plaats van
een glijvlucht uit te voeren.
De lokale geluidsmetingen laten zien dat bijvoorbeeld de
meetpost van Limmen (Hazelaantje) in een ernstig slaapverstoord en ernstig gehinderd gebied staat. Officieel
staat de meetpost buiten de hindercontour. Voor Castricum (De Bloemen) geldt hetzelfde. Ook voor Spaarndam geldt dat de meetpost in de Kuiperstraat buiten de
hindercontour staat. De NOMOS-metingen daar geven
echter aan dat de nachtbelasting (42 dB(A) hoger is dan
de norm voor ernstige nachtrustverstoring (40 dB(A)).
Ook de hinder overdag is hoger 50 dB(A) dan de norm
voor ernstige hinder (48 dB(A)).
Gevolgen van het onderschatten van de hinder is
bijvoorbeeld dat als je ernstige hinder ondervindt maar
buiten een hindercontour woont je geen steun voor
isolatie krijgt omdat je officieel (=berekend) geen hinder
hebt (voorbeeld uit Limmen). Als je als gebied veel te
klagen hebt maar je buiten de hindercontour valt, mag
je niet meepraten in de Omgevingsraad Schiphol (gemeente Heiloo). Het gevolg is ook dat als de berekende
hindercontour kleiner is dan de echte contour er huizen
gebouwd worden waar al op voorhand van bekend is dat
bewoners relevante hinder zullen ervaren (of je daar als
bewoner nu wel of niet vooraf voor getekend hebt). Als
de Stichting Leefomgeving Schiphol binnenkort projecten gaat subsidiëren, gebruiken ze dan de voor Spaarndam berekende waarden volgens de oude of de nieuwe
methode of de werkelijke hinder?
Daarom is mijn pleidooi: ga bij de beoordeling van het
effect van Schiphol niet alleen uit van berekeningen,
maar ga ook uit van de werkelijkheid, als die wezenlijk
afwijkt van de berekeningen. De verloren geloofwaardigheid van Schiphol zou er iets door terug gewonnen
kunnen worden.
Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol
namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam

Er zijn rond Schiphol allerlei meetsystemen. Voor zover
bekend wordt daar weinig mee gedaan en kan daar meer
uit gehaald worden.
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Kroniek, periode 1 september 2017 tot 1 december 2017
Vrijdag 1 september
De gemeente Haarlem besluit de Boezembrug, Kolkbrug
en Grote Sluisbrug als officiële naam Visserseindebrug,
Westkolkbrug en Grote Sluisbrug te geven.
Zondag 3 september
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Kunstcentrum De Kolk wordt er een Fleurig Vlieger Festijn
gehouden. Met door de kinderen gemaakte vliegers gaan
burgemeester Jos Wienen en Pieter Heiliegers de vliegers
oplaten op het terrein van IJsclub Nova Zembla.

Zaterdag 9 september
Vandaag is de officiële start van de jubileumactiviteiten van Kunstcentrum De Kolk. Na een concert in de
muziektent opent Jan Zwetsloot op zijn kenmerkende
manier dit jubileum, dat een maand zal duren.

Dinsdag 5 september
Met veel moeite lukt het de brandweer vanmiddag om
het paard Bentley uit de sloot langs de Inlaag te halen.
Een gebied waar regelmatig paarden in de sloot terecht
komen.
Volgens het Haarlems Dagblad rijdt er ieder uur een bus
vanaf station Haarlem naar Spaarndam en terug en in de
spits om het half uur tot het Delftplein.
Woensdag 6 september
Op de voorpagina van het Haarlems Weekblad een foto
van de beide burgemeesters met de kinderen tijdens het
Fleurig Vlieger Festijn van Kunstcentrum De Kolk.
Vrijdag 8 september
De ministerraad heeft vandaag ingestemd met het voorstel voor fusie per 1 januari 2019 tussen de gemeente
Haarlemmermeer en de gemeente Haarlemmerliede
& Spaarnwoude. De volgende stap naar een definitief
besluit van de Tweede en Eerste Kamer is een advies van
de Raad van State.
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Vrijdag 15 september
Gelukkig zijn de activiteiten voor de peuters en senioren tijdens het Zomerfeest vooral binnen. Het weer kan
daarop geen invloed hebben. De eerste feestavond is met
de bekende muziekgroep Flair.

Zaterdag 23 september
In het kader van de Burendag geeft de Nederlandse
kampioen modelvliegen een demonstratie in het dorpshuis. Op het plein voor het dorpshuis kunnen bewoners
gezamenlijk koffie drinken.
Dinsdag 26 september
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude
heeft besloten om haar aandelen van Eneco te verkopen.
De verwachte opbrengst van ongeveer 2 miljoen euro zal
gedeeltelijk gebruikt worden voor de ontwikkeling van
Hartje Spaarndam.
Vrijdag 29 september
Na een melding over wateroverlast aan de Ringweg in
Spaarndam, rukt de brandweer uit. Met een dompelpomp wordt het water afgevoerd naar een geul aan de
dijk zodat de bewoners droge voeten houden.

Zondag 10 september
In het kader van de Monumentendagen is de tentoonstelling Waterbazen in de timmerloods van het Gemeenlandshuis extra geopend. Ook is er een oude bolneusbrandweerauto te bewonderen.
Maandag 4 september
In de Inlaagpolder zit een paard vast in de sloot. Maar
liefst 10 brandweermannen zijn een uur bezig om het
dier weer op het droge te krijgen.

gaan. In de avond kunnen de inwoners weer verkleed
naar de Quiz Night.

Dinsdag 12 september
In de vroege ochtend blijken er problemen te zijn met
het riool in de Kuijperstraat. Het rioolafval stroomt in
twee huizen via de afvoerpunten naar binnen. De straat
moet worden opgebroken en dat blijft zo een paar dagen.
In de kettingloods van het Gemeenlandshuis is een
presentatie van diverse projecten in Spaarndam-oost. Het
gaat onder meer om Spaarnebuiten, het Gemeenlandshuis, het Poldermanterrein en twee kunstobjecten die
in het dorp komen. De organisatie is in handen van de
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
Woensdag 13 september
Ondanks de storm die over het land raast kan het Zomerfeest van de Stichting Dorpsfeest Spaarndam toch
van start gaan. Alles blijkt goed verankerd te zijn door de
opbouwers. Nieuw dit jaar is, naast darts en klaverjassen,
een bingo.
Het Haarlems Dagblad besteedt uitgebreid aandacht
aan het nieuwe atelier van de Spaarndamse kunstenares
Lottie Buit. Sinds ruim een week heeft zij haar nieuwe
onderkomen aan de Lange Herenstraat in Haarlem.
Donderdag 14 september
Ook de scholendag bij het Zomerfeest kan ondanks de
grote hoeveelheid water die er gevallen is, gewoon door-

Zaterdag 16 september
Ondanks alle nattigheid kunnen de buitenactiviteiten
van het Zomerfeest zoals de vossenjacht en het footgolf
gewoon doorgaan. De belangstelling voor de Mokumse
Kinderplaybackshow is groot. DJ Jordy verzorgt het
avondprogramma.
Zondag 17 september
Tot groot verdriet van velen besluit de organisatie van
het Zomerfeest dat de Polderloop dit jaar niet door kan
gaan. De gesteldheid van het terrein en de weersverwachtingen zijn dermate slecht dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Evengoed is het gezellig druk bij de
afsluiting van het feest.

Maandag 2 oktober
Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer maakt vandaag bekend dat hij is voorgedragen als burgemeester van Tilburg. Eerder had hij aangegeven dat hij in aanmerking wil komen voor deze functie
in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer.
Dinsdag 3 oktober
De kunstenaar die het nieuwe kunstobject aan de Floris
Balthasarstraat gaat maken, is volop aan het werk. In
een interview met het Haarlems Weekblad geeft hij een
toelichting op zijn werk.

Maandag 18 september
Vanmorgen vroeg moet de brandweer assistentie verlenen vanwege een paard in de sloot bij de Inlaag. Een
regelmatig terugkerend probleem.
Donderdag 21 september
Het Haarlems Dagblad meldt dat volgens de rekenkamers van de omliggende gemeenten het recreatieschap
Spaarnwoude onvoldoende strategisch wordt bestuurd.
Er zijn vooral zorgen over de financiële positie en het
langtermijnbeleid.
Een bewoner uit Spaarndam kreeg vanmorgen niet zulke
leuke post. Een boete van € 99,00 plus € 10,00 administratiekosten. De reden: de auto was naar de garage en
de eigenaar was met een leenauto voor 09.00 uur over
de brug bij de grote Sluis gereden. De flitspaal werkt dus
echt nog wel.

Woensdag 4 oktober
In het dorp worden flyers rondgebracht met een oproep
om je aan te melden bij de buurtapp Nextdoor. Op deze
site staan berichten en boodschappen van bewoners uit
de buurt. In de praktijk blijken er nogal veel berichten
uit Haarlem-Noord op te staan.
Vrijdag 6 oktober
De politie heeft vier mannen aangehouden die met een
vrachtwagen 900 kilo aan vuurwerk vervoerden door
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Spaarndam. Het gaat om een Duitser, twee mannen uit
Beverwijk en een uit Den Helder.
Burgemeester Pieter Heiliegers van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude overhandigt Joke van Bakel
van de Zonnebloem, afdeling Spaarndam een bloemetje
vanwege het 10-jarig jubileum van deze vereniging.
Zaterdag 7 oktober
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid interview
met Thea de Roos, schrijfster van het boek ‘De Tranen
van Pierrot.’ Dit boek gaat over de dubbele moord in
Spaarndam op 5 november 1910 in een huisje op de
Spaarndammerdijk.
Zondag 8 oktober
Door een ernstig verkeersongeval op het Rottepolderplein is het een verkeerschaos in de omgeving. De A9 in
zuidelijke richting is lange tijd afgesloten.
Ook van de andere kant is er sprake van ernstige vertragingen.
Twee violisten, Marc Daniel en Koosje van Haeringen
van het Koninklijke Concertgebouw Orkest openen
vandaag het concertseizoen in de Oude Kerk.
Dinsdag 10 oktober
Na bezwaar van enkele dorpsbewoners draait de gemeente Haarlem haar besluit terug en krijgen de Boezembrug,
Kolkbrug en Grote Sluisbrug hun, sinds mensenheugenis
bekend staande, naam officieel terug.
Dinsdag 17 oktober
Twee leden van de organisatie van ‘Bouwdorp Spaarndam’, Wijnand Menger en Mark Westerveld komen
uitgebreid aan het woord in het Haarlems Weekblad.
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Maandag 23 oktober
Het is vandaag de eerste dag van ‘Bouwdorp Spaarndam’. Op de nieuwe locatie (ArchiSpel) aan de Ringweg
beginnen 152 kinderen met de bouw van de hutten. Een
en ander onder toezicht van een grote groep vrijwilligers.
Dinsdag 24 oktober
In de historische rubriek van het Haarlems Dagblad een
artikel over Klaas Kruik, beter bekend als Nicolaas Cruquius. Zijn temperatuurmetingen zijn van groot belang
geweest in de geschiedenis. Vanaf 1733 was hij opzichter
met als standplaats het Gemeenlandshuis in Spaarndam.
Woensdag 25 oktober
Op een bouwterrein van Spaarnebuiten is vanmorgen
vroeg een 43-jarige Haarlemmer aangehouden. De man
was bezig met het stelen van koperen bedrading, die hij
met een karretje wilde afvoeren.
Donderdag 26 oktober
In de middag verricht wethouder Raymond van Haeften
samen met Nikki Koot, de kinderburgemeester van de
gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, de opening
van het Bouwdorp voor de ouders en overige familie.
Daarna gaan twee makelaars de hutten beoordelen
waarvoor een aantal prijzen beschikbaar is. Het weer is
gelukkig de afgelopen dagen redelijk goed gebleven.
Vrijdag 27 oktober
Albert Heijn Spaarndam organiseert als afsluiting van de
herfstvakantie gratis outdooractiviteiten voor kinderen
van 7 tot 13 jaar in het recreatiegebied Spaarnwoude.
In de kantine op Sportpark Spaarndam zet wethouder
Raymond van Haeften van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude de 7 vrijwilligers van de Activiteitencommissie Spaarndam in het zonnetje. Deze vrijwilligers organiseren al 15 jaar diverse keren activiteiten voor
senioren.

Daar vertelt hij over vriendschap en het verhaal van de
krekel en de mier.
Dinsdag 31 oktober
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude
gaat vanavond akkoord met het beschikbaar stellen van
een krediet voor het opknappen van een deel van de
Ringweg in de polder (310.000 euro) en de Groeneweg
(130.000 euro).
Zondag 5 november
De zanggroep To The Point geeft een spetterend dubbelconcert in de Oude Kerk te Spaarndam. Ondersteund
door het jazzcombo Triotones en onder leiding van
André Keessen gaan ze terug naar hun roots: de Gospelmuziek. De oorsprong van de Jazz & Blues.
De Historische Werkgroep Spaarndam presenteert in de
timmerloods van het Gemeenlandshuis een boek over de
dubbele moord in 1910 in Spaarndam. Schrijfster is lid
van de werkgroep: Thea de Roos.
Maandag 6 november
In de Westhoff is afgelopen nacht een mintgroene
damesfiets gestolen. In social media wordt een oproep
gedaan om naar de fiets uit te kijken.
De brandweer krijgt laat in de middag een melding
over een mogelijke brand aan de Spaardammerdijk.
Ter plaatste blijkt er niets aan de hand te zijn en kan de
ploeg weer onverrichter zake huiswaarts.
Woensdag 8 november
In het Haarlemse deel van Spaarndam staan volgens een
artikel in het Haarlems Dagblad 33 Rijksmonumenten.
In totaal zijn er in Haarlem 2410 monumenten.
Leerlingen van de Adalbertusschool gaan naar het
gemeentehuis in Halfweg. Daar genieten ze samen met
burgemeester Pieter Heiliegers van het gezonde burgemeestersontbijt. Dit in het kader van het nationale
schoolontbijt. Van de burgemeester ontvangen zij een
cheque voor het jeugdcultuurfonds.

In het gemeentehuis in Halfweg worden verenigingen uit
Spaarndam door het college van de gemeente bijgepraat
over de stand van zaken rond de subsidieaanvraag voor
Hartje Spaarndam.
Donderdag 9 november
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude
gaat akkoord met de sluitende begroting die wordt
gepresenteerd. De verwachte Algemene Reserve bedraagt
dan 3,8 miljoen euro. Het is de laatste begroting als
zelfstandige gemeente.
Maandag 13 november
De gemeente Haarlemmermeer meldt dat, vooruitlopend op de fusie, de handhavers van deze gemeente ook
actief zullen worden in de gemeente Haarlemmerliede
& Spaarnwoude. Hierdoor zal er eindelijk meer handhavingscapaciteit beschikbaar komen in deze gemeente.
Dinsdag 14 november
Het Haarlems Weekblad besteedt aandacht aan de boekpresentatie van de Historische Werkgroep Spaarndam
met een interview van de schrijfster.
Donderdag 16 november
In het HC Nieuws een uitgebreid artikel over de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Dit als kennismaking van deze gemeente voor de bewoners van de
Haarlemmermeer.
Het is tevens het startschot van de distributie van deze
krant, ook in Spaarndam. Extra afhaalpunten zijn er bij
Albert Heijn en in het Dorpshuis.
In dezelfde editie een verslag van het burgemeesters
ontbijt van Pieter Heiliegers van Haarlemmerliede &
Spaarnwoude met leerlingen van de Adalbertusschool.
Zaterdag 18 november
De fractie van D66 in de gemeente Haarlem vindt het
volgens het Haarlems Dagblad bizar dat Spaarndam
aan zijn lot wordt overgelaten. Het gaat hierbij om de
snelheidsremmende maatregelen op de dijk waaraan
volgens de wethouder Cora Sikkema niets meer kan
worden gedaan. Wel wordt er nog gedacht over andere
maatregelen.
Vanaf vanmiddag is er op de zaterdagen en zondagen
tot en met 17 december een tentoonstelling van twee
fotografen, Els Dekker en Hans van der Spek, en de
‘wolschilder’ Roel Endendijk in galerie de Kolk.

Woensdag 18 oktober
Op facebook staat een prachtige luchtfoto van met name
Spaarndam-west. De foto is gemaakt met een drone.
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Zondag 29 oktober
Een van de beste verhalenvertellers van Nederland, Peter
Faber, geeft een jeugdvoorstelling in de Oude Kerk.

Zondag 19 november
In de oude Kerk is vanmiddag een concert van Peter
& Peter & Friends. Deze groep brengt licht populaire
muziek.
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Het hart van de zaak

Dinsdag 21 november
De Dorpsraad houdt in het dorpscentrum een openbare
dorpsraadvergadering. Deze wordt druk bezocht door
ongeveer 100 belangstellenden. Belangrijke onderwerpen
zijn Hartje Spaarndam en de verkeersveiligheid.

Vrijdag 24 november
Het Haarlems Dagblad meldt dat de Dorpsraad Spaarndam met een brief aan de Tweede Kamer een dringende
oproep heeft gedaan om de beide delen van Spaarndam
samen te voegen. Volgens de Dorpsraad is een meerderheid van de bewoners van Spaarndam voor een samenvoeging met de gemeente Haarlem.
Zaterdag 25 november
Vanmiddag komt Sint-Nicolaas aan in Spaarndam.
Ondanks het dreigende slechte weer is de belangstelling
weer groot. Gelukkig blijft het voornamelijk droog. Enkele actievoerders tegen Zwarte Piet worden genegeerd
door de belangstellenden.

In het Haarlems Weekblad staat een artikel over de
17-jarige Spaarndamse Isa Molenaar. Op 20 december
vertrekt zij voor enige tijd naar Ghana in Afrika om
vrijwilligerswerk te gaan doen met kinderen.

Donderdag 23 november
De gemeenteraad van Haarlem heeft een motie aangenomen over verkeersmetingen op de dijk. Naast aantallen zal ook de snelheid gemeten worden. Op basis van
deze gegevens zal gekeken worden of en zo ja, wat voor
aanvullende maatregelen er nodig zijn.

Zondag 26 november
In de Oude Kerk is vanmiddag een optreden van Soul
of Gospel. Swingende populaire Gospelsongs & Soulklassiekers. De groep brengt populaire gospelsongs en
soulklassiekers ten gehore.
Maandag 27 november
De Dorpsraad Spaarndam heeft op 23 november een
brief gestuurd naar de vaste kamercommissie van Binnenlandse zaken. In de brief verzoekt de Dorpsraad
een wetswijziging op het fusievoorstel van de gemeente
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
Dinsdag 28 november
In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede
& Spaarnwoude wordt de vraag gesteld wat de consequenties zouden zijn als de Tweede Kamer in een
wetswijziging Spaarndam-oost aan Haarlem zou toewijzen. Wethouder Raymond van Haeften geeft aan dat de
Kamer een dergelijke wijziging zou kunnen vaststellen.
Echter gezien alle reacties tot op heden lijkt het verzoek
van de Dorpsraad weinig kans te maken.
Woensdag 29 november
Kinderen kunnen vandaag bij Albert Heijn Spaarndam
op de foto met Sint Nicolaas. De belangstelling is groot.

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
ma 4 september
do 14 september
do 5 oktober
za 7 oktober
do 19 oktober
zo 5 november
di 14 november
wo 15 november
do 23 november
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Jan Cornelis Schmidt (Cees)
Teuntje van der Sluijs - Walraven (Teuni)
Thaddeus Gerardus Jozef Hartog (Ed)
Maria Johanna Hak (Marijke)
Luis Pujol Pujolar
Ruud van Essen
Leni Osendarp - Roza
Anna Catharina Niehot - Oud (Annie)
Jantina Kaarsemaker - Boer

Gouda
Voorschoten
Haarlem
IJdijk
Cruquiusstraat
Kerklaan
Haarlem
IJdijk
Spaarndam

77
83
69
65
81
66
85
82
88

De Echte….
Het moet er maar eens van komen. In deze verwarrende tijden, waarin het een aanbeveling is om als man
uit solidariteit met het ‘ internationale vrouwdom’ zo
nu en dan, wanneer het er echt toe doet, bijv. langs een
bouwsteiger, gejurkt over straat te gaan, is het nog maar
de vraag of je oude identiteit nog wel houdbaar is. Dacht
je man te zijn, blijkt ‘de vrouw in jou’ te schreeuwen
om verlossing. En omgekeerd… waardoor het begrip
‘manwijf ’ opeens in een heel ander, en nu vooral positief,
daglicht komt te staan. Genderneutraal, daar sturen we
vandaag de dag op aan. In sommige, vooruitstrevende
kringen is het al ‘not done’ jezelf te omschrijven als man
of vrouw, nee… je bent een ‘neutrois’: geen hij, geen
zij, maar een HET. Tja, ik weet niet of een wereld met
allemaal hetten wel leuk is. Je wil natuurlijk niet achterblijven, maar voordat we allemaal noodgedwongen, vanwege de vooruitgang, een ‘het’ worden, moeten we eerst
maar even licht werpen op een andere identiteitskwestie,
specifiek toegesneden op dit dorp, nl. die van ‘ De Echte
Spaarndammer’, wat of wie is dat?
De vraag is urgent, want het dorp trekt, niet alleen in
de nieuwe wijken, maar ook in oudere, steeds meer ‘vers
volk’ aan. En ze vinden het plezierig en hebben er zin
‘an’( ‘dat zo’n leuk dorp onder de rook van Amsterdam
nog bestaat!’). Maar, in deze ‘identiteitentijd’ willen ze
zich - merkte ik laatst op een feestje met redelijk veel
nieuwkomers – graag spiegelen aan ‘ de echte Spaarndammer’: ‘hoe te handelen in zo’n dorp’, vroegen ze zich
bezorgd af, ‘want voor je het weet, lig je eruit!’ Ja, weet
ik veel, ik woon hier ook pas 40 jaar. Je werd toentertijd
lid van Nova Zembla, liet je kinderen voetballen bij onze
FC, offerde je op als grensrechter en deed je boodschappen bij ‘ouwe Han’. De eerste 20 jaar werd je geduld,
de volgende tien bekeken en nu hoor je er min of meer
bij. Het dorp was nog tamelijk ongeschonden en de
gemeenschap een stuk kleiner; een enkeling nog maar,
die zijn of haar ‘roots’ hier niet had, dus de incubatietijd (het eigenlijke verspaarndamsen) duurde toen ietsje
langer. Regelmatig paling eten en ’s winters schaatsen /
sleetjerijden met je kinderen op Nova Zembla… het was
vroeger nogal makkelijk om je Spaarndammer te voelen.
Tegenwoordig vriest het niet meer en de Vischwinkel
staat te koop. Wat nu? Het wordt er voor de debutanten niet makkelijker op. Bestaat Spaarndam nog wel
qua identiteit en heeft de ‘echte Spaarndammer’ sinds
ze (!?) de brutaliteit hebben gehad hier plompverloren
een paar flats neer te kwakken, niet allang het moede
hoofd in de schoot gelegd? Ik denk het niet. Een echte
Spaarndammer is zoiets als een echte Amsterdammer en
terwijl menig bewoner van die stad, die zich daar op laat
voorstaan nauwelijks de zachte g weet weg te slikken uit
dat zo gewilde taaltje, laat de originele Mokumer het wel

uit z’n hoofd om dit nadrukkelijk rond te toeteren. Zo
ook hier, want het begrip is behoorlijk aan slijtage onderhevig en sowieso moeilijk te definiëren. Zie Spaarndam
als een verhaal over een Hollands dorp dat tegen de keer
in zijn authenticiteit wil behouden en dan… wat is jouw
rol daarin? ‘De echte Spaarndammer’ hangt zo’n beetje
boven het dorp - zit nog net niet op een wolk- en knikt
je toe, als je zo nu en dan in dat verhaal past: hup, de
vinger in de dijk als het nodig is.

Kinderen hier doen dat vanzelf, want hun held, Hansje
Brinker, daar bovenop de Woerdersluis, komen ze vrijwel
dagelijks tegen en dan neem je allicht wat eigenschappen
van hem over. Dappere mannetjes en vrouwtjes worden
het zo, origineel, moedig en nieuwsgierig, sportief, opgewekt en daarbij daadkrachtig. Kleine doorzettertjes zijn
het, volhouders en daarnaast erg behulpzaam, behendig,
inventief en enthousiast. Kijk, dat pikken ze mooi mee
van ons Hansje - gaat onbewust, ze groeien er mee op.
Origineel echte Spaarndammertjes allemaal, maar het
zijn vaak geen blijvertjes. Voordat ze uitbotten zijn de
meesten gevlogen: de wijde wereld in. Jammer, maar
gelijk hebben ze, want dáár kunnen ze met die typisch
Spaarndamse eigenschappen prima uit de voeten.
Jan Zwetsloot
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De feestdagen komen eraan dus tijd om er goed uit te zien en tijd voor een heerlijke fles wijn.
Maak nu kennis met:
• De Kapper Spaarndam
• Wijnelarij
Veel leesplezier en fijne feestdagen.
Laat ik mij even voorstellen:
Mijn naam is Ton van Lieshout.
Ik ben geboren en getogen, en
werkzaam in Spaarndam, op nog
geen 5 meter van mijn huidige
werkplek op de Taanplaats.
Mijn vader was werkzaam in de
palingrokerij bij Balm in Spaarndam en omdat mijn moeder niet
zo’n visliefhebber was, hadden ze
voor mij toch een andere toekomst in gedachten. Na een
onbezorgde jeugd te hebben gehad in ons gezellige dorp,
moest ik maar naar de kappersschool om een vak te
leren. Door het nodige lobbywerk van de vorige kapper
Leo v/d Wiel kon ik naar de kappersschool in Amsterdam.
Ik was één van de weinige mannen op de kappersschool
en de enige jongen in de klas. Dus het was zeker geen
straf. De kappersschool had een eigen salon, daarom bestond onze klantenkring uit echte Amsterdammers (met
de bijbehorende Amsterdamse humor). Het was een hele
leuke tijd.
Na mijn opleiding ben ik direct begonnen met knippen
in Parkwijk, en daarna bij kapsalon Roher in IJmuiden,
waar ik enorm veel heb geleerd.

Toen de locatie van de kapsalon van Leo v/d Wiel van
de Westkolk naar de Taanplaats ging verhuizen was voor
mij de cirkel weer rond.
Ik kon bij Leo in de zaak aan de gang, en na 12 jaar in
loondienst te zijn geweest, kon ik de zaak overnemen.

Na de nodige aanpassingen en veranderingen kon ik het
mijn eigen zaak noemen.
Ik heb er voor gekozen om een no-nonsens zaak te zijn
en te blijven. Jong en oud zijn van harte welkom. De
zaak heeft een gemoedelijke “dorpse” sfeer, waar de kwaliteit en gezelligheid al ruim 20 jaar voorop staat.
De producten die ik gebruik zijn van bekende merken
als Goldwell, Fudge, Layrite en Nash (arganolie).
De leveranciers van deze producten geven regelmatig
workshops en trainingen, waar ik zo veel mogelijk aan
deelneem om vooral de nieuwste trends en ontwikkelingen te kunnen blijven volgen en uitvoeren.
Ik nodig u van harte uit om langs te komen in mijn
salon, voor een kappersbehandeling, kappersadvies of
gewoon voor een praatje (als daar tijd voor is).

Ton van Lieshout
Taanplaats 28
Telefoon: 023 – 537 17 43
Website: www.dekapperspaarndam.nl
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Wijnelarij Spaarndam
Exclusieve wijnen voor iedereen

Hoewel ik, Steven van der Linde, na mijn hotelschoolopleiding in een andere bedrijfstak terecht kwam, bleef
de interesse in wijnen kriebelen. Ik speelde al langere tijd
met de gedachte in de voetsporen van mijn familie te
treden en een eigen wijnzaak te starten.
Nadat ik enkele jaren
geleden een Franse wijnboer ontmoette en hij mij
vroeg of ik zijn wijnen
wilde vertegenwoordigen
in Nederland, besloot ik
de knoop door te hakken
en de Wijnelarij te starten.
Sindsdien is het assortiment blijven groeien, zodat we laatst op onze proeverij
bijna 50 wijnen konden presenteren.
Ik wilde echter wel op een eigentijdse manier wijnen verkopen. Deels via internet, maar ook via persoonlijk contact. Wijnelarij is laagdrempelig en levert een persoonlijk
service. Steeds meer klanten bestellen via de website,
waarna de wijn wordt toegestuurd. Anderen komen even
langs om de bestelde wijnen op te halen, gewoon thuis
bij de achterdeur. Lekker makkelijk.
Langzaam breidt het assortiment zich uit met wijnen
afkomstig van kleine wijnhuizen waar een persoonlijke
band met de wijnmaker de basis vormt.

Juist deze kleinschaligheid is voor mij belangrijk en
levert wijnen op die met passie gemaakt zijn. Het zijn
wijnen met een verhaal.
Het assortiment bestaat momenteel uit wijnen uit
Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Dit wordt aangevuld met een assortiment aan moeserende wijnen uit
Hongarije. Deze (zeer aantrekkelijk geprijsde) ‘bubbels’,
worden heel goed ontvangen en kunnen vele champagnes moeiteloos aan.
Een aantal huizen importeer ik zelf. Dit staat garant voor
de exclusiviteit, maar ik houd de wijnen bij Wijnelarij
toch bereikbaar voor iedereen. Iedereen kan daardoor
genieten van een eerlijk en bijzonder glas wijn, gemaakt
en geleverd door mensen met passie voor het vak.
Steven van der Linde

WIJNELARIJ SPAARNDAM | JAN VAN GEEMSTRAAT 1, SPAARNDAM | WWW.WIJNELARIJ.NL | INFO@WIJNELARIJ.NL

Maximaal 30 km
Beste Dorpsgenoten,
Wij vragen uw medewerking om op de dijk in ons dorp
minder snel te rijden. Tussen het Hemeltje en de IJsbaan
is en blijft de dijk te smal voor het vele verkeer. Dat verkeer neemt toe; mensen krijgen steeds meer haast.
Moeders en oma’s met kinderwagens, bejaarden met
rollators, gehandicapten en fietsers kunnen niet onder
de dijk langs en moeten zich tussen het voortrazende
autoverkeer begeven om door het dorp te komen.

Wij vragen u met klem om rekening met hen te houden
en langzaam over de dijk te rijden. Als dat tot vertraging
leidt, is dat minder erg dan een jong gezin doodrijden,
vinden wij.
Rik Stapel
Werkgroep verkeer
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Verenigingsnieuws

Nieuws van het bridgefront
Na 4 maanden zomerreces zijn wij de eerste woensdag
van september weer begonnen met het nieuwe bridgeseizoen.

En “last but not least” onze sponsoren: De Zoete Inval,
De Toerist, De Kolk, De Stal, Albert Heijn, Het Dorpscentrum en bakkerij Vink.

Naast het spelletje bridge, is dit ook een wekelijkse
bijeenkomst om bij een kopje koffie, thee of een glaasje
in de pauze en na afloop lekker bij te praten en nieuwtjes
uit te wisselen; een gezellige avond waarnaar door velen
wordt uitgekeken.
Er was ook verdrietig nieuws. Ons gewaardeerd lid en
penningmeester, Rens Boontjes, is na een kort maar
hevig ziekbed op 11 september 2017 overleden. Een
grote schok en veel van onze leden waren aanwezig bij de
indrukwekkende afscheidsplechtigheid op Westerveld.
De vice-voorzitter, Bart Huisman, heeft Rens met een
kort woordje gememoreerd en hem postuum bedankt
voor al zijn werk voor onze vereniging.
Gelukkig hebben wij een goede opvolger voor hem
gevonden. Joke Koehoorn, pas sinds een jaar lid van de
bridgevereniging, gaat zijn taken overnemen.
Op 14 oktober jl. werd voor de 7e keer op rij onze Open
Spaarndamse Bridge Drive gehouden, 102 paren, dus
204 personen, waren te gast in Het Dorpshuis, elk jaar
het grootste evenement dat daar plaatsvindt.
Er zijn vele vaste deelnemers uit Spaarndam, Halfweg,
Haarlemmerliede, Velserbroek, Bloemendaal en verdere
omgeving, maar ook van verderweg zoals iemand uit
Amersfoort die elk jaar komt.
Onze hulde gaat uit naar de grote initiatoren van dit
evenement, Ed Cornelissen en Pieter van Schie en alle
andere vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen.

NIEUWSBRIEF 2017 NUMMER 4
In deze nieuwsbrief kijken wij terug
op de tentoonstelling ‘Waterbazen’,
de Open Monumenten dagen en de
presentatie van het boek over dubbele moord in Spaarndam.

Lijkt bridge jou ook leuk en zou je dat wel willen leren,
neem contact met ons op door een mailtje aan:
e.van.schie@telfortglasvezel.nl of
bel haar: 023 5379476

Meedenken en meeschrijven …
Als redactie zouden we het fijn vinden als iemand uit
Spaarndam-oost onze gelederen komt versterken. Wie
vindt het leuk mee te denken? Wie vindt het leuk
iemand te interviewen? Bijvoorbeeld iemand van wie u
vindt dat hij of zijn wel eens in de spotlichten mag staan.
Of schrijven over een activiteit waar andere Spaarndammers nodig eens wat meer over moeten weten.

Bedankt!
Patty-Lou Middel-Leenheer gaat de redactie verlaten.
Haar verhuizing naar IJmuiden is daarvoor de reden.

Het Dorpsorgaan komt vier maal per jaar uit. Per nummer zit de redactie twee keer bij elkaar: een kort overleg
over wat er in het nieuwe nummer gaat komen en een
avond om het hele Dorpsorgaan te bespreken.

Patty-Lou, hartelijk dank. We wensen je veel woongenot
in je nieuwe woonplek.
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Er kon ook een rondrit gemaakt
worden met de ‘Bolneus’ een oude
brandweerwagen uit 1973, van de
Brandweervereniging HalfwegZwanenburg.

In de sporthal werd gespeeld in 6 lijnen, die zo veel mogelijk op
sterkte waren ingedeeld. De leiding was wederom in handen van
de in bridgekringen bekende Piet van den Raad. Van onze leden
werd het beste resultaat behaald door de gebroeders Henk en Pieter
van Schie: zij werden knap gedeeld tweede in de A-lijn.
Verder loopt er nog een opleidingstraject. De ene
week wordt er een themales gegeven door een erkend
bridgedocent, Maud da Costa; de andere week worden
er oefenspellen gespeeld toegespitst op de betreffende
themales.

Hierbij willen wij Patty-Lou hartelijk bedanken voor
haar bijdrage in de redactie en voor de leuke interviews
die zij geschreven heeft.

De redactie

“De tranen van Pierrot”. De dubbele moord in Spaarndam in 1910.
De schrijfster van het boek Thea de
Roos-van Rooden, hield een korte
voordracht.

De tentoonstelling ‘Waterbazen’ en
de Open Monumentendag in het
Rijnlandshuis trokken ruim 600 bezoekers. Zij kwamen niet alleen uit
Nederland maar ook uit Frankrijk,
Duitsland, Hongarije, Engeland
en Nieuw-Zeeland: internationale
belangstelling dus.

Tijdens de presentatie was men in
de gelegenheid het boek te laten
signeren door de schrijfster en door
de illustrator Eric Coolen.

Ook was het mogelijk de verjaardagskalender, die gemaakt is door
Erik Coolen, te laten signeren.

Er was voor een iedereen wat te
doen; leden van de HWS verzorgden rondleidingen door de panden
van het Rijnlandshuis en er waren
rondvaarten langs de mooie grachten van Haarlem.

Wist u dat:
De HWS een beeldbank heeft?
http://historischewerkgroepspaarndam.nl.
Wij ook op facebook zitten onder
de naam: mijn Spaarndam.

Op zondag 5 november waren
er ruim 100 bezoekers aanwezig
tijdens de presentatie van het boek

Tijdens de Open Monumentendag
gingen de rondvaarten door de
Kolksluis, en dan via de Grote Sluis
weer terug naar de botenloods bij
het Rijnlandshuis.

Het boek kunt u bestellen via de
email van de Historische werkgroep
Spaarndam. Kosten € 11,50 exclusief verzendkosten. Misschien een
leuk idee voor de kerst.

Mocht u foto’s hebben die kunnen bijdragen aan de kennis over
de geschiedenis van Spaarndam
en omgeving, dan houden wij ons
aanbevolen. Alle materialen die wij
krijgen aangeboden worden zeer
discreet behandeld.
Veel leesplezier,
de redactie Martien van Woerkom
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Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

Oude Kerk Concerten 2017-2018
Vanaf 8 oktober zijn de Oude Kerk Concerten weer
gestart. De afgelopen drie maanden een afwisseling van
jeugdtheater, klassiek met een knipoog, gospel en twee
plaatselijke sing-a-song-writers.
Maar er is meer……… de komende maanden kunt u
wederom genieten van een diversiteit aan concerten:
17 december: Divertimento Strijkorkest (11-18 Jaar)
met de Busquitos
€ 12,50
14 januari:
21 januari:
28 januari:
4 februari:
11 februari:
18 februari:
25 februari:

Camerata RCO
€ 15,-Talenten Koninklijk Conservatorium
Den Haag
€ 10,-Zanggroep Voices
€ 10,-Theaterdiner: Jukebox from the Heart
Aanvang: 17.00 uur
€ 25,-Reserveren verplicht
Solisten Koorschool Haarlem laten van
zich horen
€ 10,Pieken met Schubert
€ 12,50
De Kleine Mozart
€ 10,-Klassieke muziek voor kinderen met
visuele effecten, liedjes en interactie.

Winterworkshops in Galerie de Kolk
3 maart:

De vrouw en het jongetje
Kindervoorstelling 6 plus
€ 7,50
Door verteller van het jaar 2016:
Eric Borrias
4 maart:
Theaterdiner: Café Chantant met
Chante
Aanvang: 17.00 uur
€ 25,-Reserveren verplicht
11 maart:
Wishful Singing
€ 20,-18 maart:
Wereldkoor Haarlem
€ 10,-25 maart:
Talenten Koninklijk Conservatorium
Den Haag
€ 10,-Voor meer info: www.vriendenoudekerk.nl
Al deze concerten worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Om deze concertreeks
te kunnen continueren zijn wij op zoek naar Spaarndammers die cultuur een warm hart toedragen en die hun
steentje willen bijdragen aan de verdere uitbouw van
deze concertreeks in de prachtige locatie: De Oude Kerk.
Heeft u interesse om ons bestuur te komen versterken
dan bent u van harte welkom.
Meer info: Peter Duval Slothouwer, programmeur,
0614838216 of peterduval@hotmail.com

- UITNODIGING VOOR KERSTNACHT Kerstzang op het Kerkplein
Houd je van kerst, samen zingen en traditie? Kom dan
op kerstavond naar de dorpskerstzang op het plein voor
de Oude Kerk.
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Dorpskerstzang
Kerkplein in Spaarndam-west

dat je goed kunt tekenen. Door de mogelijkheden die
het etsen biedt, ontstaat er op de zinkplaat al snel een
persoonlijk en vaak een zeer verrassend resultaat!

BREUKEN HELEN op 4 februari
KINTSUGI. De keizer van Japan liet in de
15e eeuw zijn gebroken
serviesgoed repareren met
goud als hechtmiddel. De
schoonheid van imperfectie: breuken helen door ze
niet te verhullen maar te
benadrukken.
Voor deze workshop neem
je iets mee van jezelf, een
dierbaar voorwerp dat
kapot is gegaan, van aardewerk of porselein. Glas
mag ook, al is dat wel veel moeilijker te repareren. Verder
kun je ook iets meenemen om mee te oefenen, een bord
of kom, kopje, vaasje, of nog iets anders.
Het proces verloopt traag en meditatief. Elke scherf is
anders, wil iets anders. We zoeken naar de balans tussen
traditionele en experimentele vormgeving. In dit proces
schuilt het helende effect van iets heel maken wat stuk
was: dierbare voorwerpen met je eigen handen herstellen en herscheppen, stilstaan bij hun verhalen en ze een
nieuw leven geven.

SCHILDEREN op 18 februari
Kijk eens naar foto’s
van een landschap,
een straat of een
huizenblok: ze zijn
veel meer dan alleen
een verhaal over de
mens in die omgeving. Met de foto’s
als inspiratie gaan
we op zoek naar het lijnenspel, de compositie van vorm
en kleurvlakken. Aan de hand van de natuur komen we
tot min of meer geabstraheerde voorstelling van de oorspronkelijke foto. In de begeleiding zal de nadruk liggen
op de verhouding tussen de vormen onderling en welke
rol kleur daarin speelt om zo te komen naar een ‘eigen’
compositie.

Docent is Didi Overman, beeldend kunstenaar, maker,
beeldend therapeut. www.didi-overman.nl
ETSEN op 11 februari

Deze jaarlijkse kerstzang is voor alle inwoners van
Spaarndam, hun vrienden en familie. Samen zingen
onder begeleiding van een dirigent en een aantal muzikanten. Er zijn tekstboekjes, vuurkorven en glühwein.
Een mooi en sfeervol samenzijn aan de vooravond van
de Kerst. Wandel in de nacht van 24 december naar het
Kerkplein en zing mee!
Wat?
Waar?

Wegens groot succes organiseert KC de Kolk opnieuw,
op 4 achtereenvolgende zondagen in februari 2018 van
10.00 tot 16.00 uur, workshops voor mensen die zelf
creatief aan de slag willen en kennis willen maken met
diverse technieken onder de bezielende leiding van een
ervaren docent.

Wanneer? Zondagavond 24 december 2016
Hoe laat? 24.00 uur

In deze workshop
maken we kennis
met de basistechniek van het etsen:
het aanbrengen
van de tekening
op de plaat, het
etsproces en het
afslaan van de plaat
om tot een mooie
afdruk te komen.
Bij elke tussenstap
bespreken we de mogelijkheden waarbij het experiment
niet geschuwd wordt. Tijdens de workshop besteden we
aandacht aan de geschiedenis van het etsen en aan de beschouwing van elkaars werk. Het is beslist géén vereiste

Docent is Cees Smit; hij maakt etsen, materiaaldrukken en
tekeningen. www.ceessmitblog.com

Docent is Hanneke Langemeijer; zij is schilderes en kunstzinnig therapeute.
BEELDHOUWEN IN SPEKSTEEN op 25 februari
Speksteen is een
materiaal met
oneindig veel mogelijkheden door
de vele kleurschakeringen en het
gemak waarmee
het te bewerken is.
Het is een zachte en
toch sterke steen, die door de bewerking een heel eigen
uitstraling kan krijgen: gepolijst of ruw, glanzend of mat.
In één dag kan door vijlen, gutsen, zagen schuren en
polijsten een echt beeldhouwwerkstuk worden gemaakt.
Ervaring is niet nodig.
Docent is Johanna van Steen; zij maakt beelden in steen
www.steen-voor-steen.nl
Voor alle workshops geldt een maximum van 8 deelnemers, kosten € 35 p.p. Inschrijven kan door overmaking
van de deelnamekosten op IBAN25RABO0143389467
t.n.v. Stichting KC de Kolk, Spaarndam onder vermelding van uw naam en de betreffende workshop en een
mailtje aan: kunstcentrumdekolk@gmail.com
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Brandweer Spaarndam

De Zonnebloem

Het werk in de periode 1 september t/m 30 november
Overzicht uitrukken
Nr.
Datum
38
11-9-2017
39
17-9-2017
40
29-9-2017
41
8-10-2017
42
16-10-2017
43
17-10-2017
44
2-11-2017
45
6-11-2017
46
18-11-2017
47
23-11-2017

Tijd
19:56
23:23
19:14
10:26
19:05
03:47
06:44
17:25
11:07
02:59

Plaats
Velsen-Zuid
Velsen-Zuid
Spaarndam
Velsen-Zuid
Haarlem
Amsterdam
Haarlemmerliede
Spaarndam
Amsterdam
Amsterdam

Bijzondere uitrukken
Afgelopen drie maanden waren erg rustig voor de
Spaarndamse brandweer.
Op zoek naar de ideale bijbaan?
Naast je werk (betaalde) vrijwilliger worden en iets doen
voor de samenleving? Wij vinden het belangrijk dat
mensen en dieren in nood geholpen worden en vragen
hiervoor jouw hulp.
Ter versterking van brandweer Spaarndam zijn wij op
zoek naar 10 nieuwe postleden!

Melding
Ongeval Wegvervoer Letsel
Ongeval Wegvervoer Letsel
Wateroverlast
Ongeval Wegvervoer Letsel
Brand
Brandmelding OMS
Ongeval Wegvervoer Letsel
Brandgerucht
Bodemverontreiniging
Brandmelding OMS

Indien jij geïnteresseerd bent, kunt je contact opnemen
met onze ploegchef Maarten Derkzen van Angeren,
telefoon 06 – 319 44 124, of
e-mail naar info@brandweer-spaarndam.nl
Uiteraard mag je ook gewoon binnenlopen op onze
oefenavond. Elke donderdag staat vanaf 19.00 uur de
koffie, thee en fris klaar.
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

Intocht Sinterklaas
Zou hij wel komen? En dan ook weer in Spaarndam?
Zoals de posters in en om het dorp Spaarndam
doen geloven: wel. Niet veel later verschijnen er ook
facebookberichten op het internet vanuit Speeltuin
Nieuw Leven die hetzelfde beloven.
Zo gingen veel toeschouwers vol verwachting kijken
of de goede Sint ook dit jaar weer veilig ons dorp zou
kunnen vinden. Laura en natuurlijk ook de kinderen van
Lalalau en de spreekstalmeester Carné stonden al klaar
om iedereen te verwelkomen.
Toen de burgemeester van Haarlem, dhr. Wienen en de
kindburgemeester Nikki, aankwamen hadden we even
een hagelbui, maar gelukkig waren de weergoden Sint
daarna goedgezind en verscheen er zelfs een waterig zonnetje. De ouders en de kinderen hebben uit volle borst
gezongen om Sint en zijn pieten er op te wijzen dat ons
dorp niet voorbij gevaren mocht worden.
Met de mooi versierde boot was hij, door het mooie
enthousiaste gezang, weer stipt op tijd.
Nadat de pieten ervoor gezorgd hadden dat er geen kinderhand zonder een overvloed aan pepernoten, gevuld
20

was, werd de dag voor de jongste bezoekers afgesloten
met een poppenkastvoorstelling in de speeltuin.
Wij kijken terug op een mooie en gezellige intocht.
Wilt u ook nagenieten? Alle foto’s staan op: http://www.
speeltuinnieuwleven.nl/activiteiten/sinterklaas
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen en alle bezoekers: bedankt namens de organisatie Speeltuin Nieuw
Leven.

Ingezonden door mevrouw Jantina Kaarsemaker
Wat een mooie dag: donderdag 24 augustus. De zon
scheen en samen met Ancilla ging mijn hartenwens in
vervulling: naar het dierenpark Hoenderdahl in Anna
Paulowna. Een prachtig park, waar de dieren in hun natuurlijke omgeving zijn ondergebracht. Een stokpaardje
dat keurig rechtop op de uitkijk stond, ringstaartapen,
vele bontgekleurde vogels, beren, leeuwen, tijgers, te
veel om op te noemen. Een roofvogelshow bijgewoond.
Kortom, een hele dag genieten. Ook van de koffie met
worteltaart en een broodje kroket! Moe en zeer voldaan
aan het eind van de middag weer naar huis. Bedankt
Ancilla, bedankt Zonnebloem voor deze mooie dag.
Zondag 17 september hebben Anneke Baltus en Esther
Vink in het kader van de feestweek ‘Machtig Mooi
Mokum’ met een kraam van De Zonnebloem op het
feestterrein gestaan. Wellicht heeft u ze, prachtig uitgedost, achter de door henzelf versierde kraam zien staan.
Hieraan is veel werk (en ook plezier) voorafgegaan: alle
prijzen verzameld, prachtig ingepakt en in mooie lagen
opgesteld: een lust voor het oog. Het was mogelijk een
prijs te bemachtigen door middel van het trekken van
een envelop, waarin een mispoes, helaas pindakaas of een
prijs zat. Dit ingenieus in elkaar gezette spel is gemaakt
door de echtgenoot van Plonie van der Velde en Plonie
zelf had alle enveloppen in orde gemaakt: een secuur
werkje. Dit alles heeft geleid tot het prachtige netto
resultaat van € 353,45!! Heel veel dank Anneke, Esther
en fam. Van der Velde.
Ingezonden door mevrouw Truus Bootsman
Maandag 18 september.
Zojuist teruggekeerd van een uitstapje naar IJmuiden.
Onder het motto: ‘visje eten’ gingen vier visliefhebsters
voor een lunch met elkaar op pad: knus in één auto;
regen tegen de ruiten; paraplu standby. Mooi restaurant
aan de haven, met zicht op in- en uitvarende schepen
en bootjes. Plus een menukaart waar je, uit alle lekkers
wat maar in zeewater zwemt, een keus kon maken. Veel
dank aan de Riki Stichting die dit alles mogelijk maakt.
En ook bijzonder veel dank aan de vrijwilligsters afd.
Spaarndam: de dames Ria van der Voorn en Anneke
Hilbers, die ons, ouwe knarren (Eek Pannekoek en Truus
Bootsman), een dag met een gouden randje bezorgd
hebben! En ja hoor! De zon ging ook nog schijnen.
Op de parkeerplaats helder en vrij uitzicht over zee. De
diverse meeuwensoorten hadden het erg naar hun zin.
Net als wij…
Op 21 september zijn 20 gasten van de Zonnebloem
Spaarndam op uitnodiging van Van Lanschot naar Artis
geweest. Dit is een erg geslaagde dag geworden. Bij zo’n

uitje hoef je als Zonnebloemafdeling alleen maar voor
vervoer naar de locatie te zorgen (en terug natuurlijk).
Daar staan dan allemaal vrijwilligers van het desbetreffende bedrijf (in dit geval van Van Lanschot) klaar om
de gasten op sleeptouw te nemen, al dan niet in een
rolstoel. Gezellig met elkaar koffie drinken, lekker door
Artis slenteren en afsluitend een drankje met elkaar. De
foto’s spreken voor zich.
Op uitnodiging van de ABN-AMRO Bank gingen wij
op vrijdag 22 september 2017 naar Museum Voorlinden in Wassenaar. Dit keer ging het om een Regio-uitje,
d.w.z. dat van elke zes afdelingen van de Zonnebloem
Regio Haarlem er vijf gasten waren uitgenodigd. Dit
resulteert in een groep van 30 gasten en twee begeleiders.
Op de verzamelplek: het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal, stond een prachtig bus van OAD klaar
met een heel aardige chauffeur. In Wassenaar aangekomen stonden de enthousiaste vrijwilligers van de ABNAMRO al klaar om de gasten, al dan niet in een rolstoel,
te begeleiden door het prachtige park.

Van het landgoed Voorlinden (gebied van 40 hectare)
ging het naar het restaurant, dat gehuisvest is op de begane grond van het monumentale landhuis, dat in 1912
in Engelse stijl gebouwd is als woonhuis. Na een heerlijk
kopje(s) koffie werden wij in groepjes verdeeld en: op
naar het museum, dat nu één jaar bestaat.
Voorlinden is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Een stralend wit gebouw biedt onderdak aan
een uitgebreide en verrassende collectie die de afgelopen
vijftig jaar is verzameld. Er stonden gidsen klaar om
ons door het museum te leiden en uitleg te geven. Dit
maakte de rondleiding heel prettig, omdat je soms niet
weet wat de bedoeling is van een modern kunstwerk.
De tentoonstelling heet ‘De tussentijd’. De kijker wordt
uitgenodigd om te vertragen, tot stilstand te komen en
voor een moment de kloktijd te vergeten. De tuin rond
het museum is ontworpen door de Nederlandse, inter21
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nationaal gerenommeerde tuinarchitect Piet Oudolf en
is een lust voor het oog. Na een heerlijke uitgebreide
lunch was het tijd om de bus op te zoeken. Wij werden uitgezwaaid door een team van vrijwilligers van de
ABN-AMRO Bank, voor wie geen moeite teveel was.
Echt geweldig hoe deze vaak jonge mensen zich inzetten
om anderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Er was
nog wel even een dingetje van de bus met een boom: een
uitwijkmanoeuvre, maar een uurtje later dan gepland,
stonden wij weer bij de Kennemer Sporthal in Haarlem,
na te genieten van een zeer geslaagde dag.
En opeens is het zover: vrijdag 6 oktober 2017: een dag
waar wij lang naar hebben uitgekeken. Vandaag vieren
wij dat de Zonnebloem, afdeling Spaarndam, 10 jaar
geleden een zelfstandige afdeling is geworden.

De zaal van de Adalbertuskerk aan de Ringweg hebben
wij op donderdagmiddag al prachtig versierd met mooi
aangeklede tafels, ballonnen, vlaggen, nep en echte zonnebloemen. Vrijdag 11.00 uur: de vrijwilligers, die de
hele middag zullen serveren en hand- en spandiensten
verrichten, melden zich. Ze worden gehuld in prachtige
gele schorten. Rond 11.30-12.00 uur komen de gasten
binnen, blij en verwachtingsvol.
Om 12.00 uur wordt het feest geopend door de voorzitter en ook burgemeester Heiliegers doet een welkomstwoordje. Er zijn ook extra gasten vanuit de Regio
Haarlem: de voorzitters van andere Zonnebloemafde22
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lingen, de voorzitter en secretaris van het regiobestuur,
dorpsgenoten Greet en Riet en oud-bestuurslid van
Haarlem Noord, de heer Leo van de Poel, die ons aan
de Riki Stichting heeft geholpen. Onze gasten weten wel
wat dit voor ons betekent! Ik kan wel zeggen dat iedereen heeft genoten van de voortreffelijke lunch, die werd
verzorgd door De Toerist. Er wordt diverse keren heen
en weer gereden om alles zo warm mogelijk te kunnen
serveren. Marianne van Kimmenaede, de grondlegster
van de Zonnebloem in Spaarndam, heeft na vele jaren
inzet en enthousiasme besloten een punt te zetten achter
haar activiteiten voor de plaatselijke Zonnebloemafdeling. Zij vertelt over hoe het allemaal is begonnen en
wordt vervolgens verrast met een mooie speech van Ans
Captein. Als blijk van waardering krijgt zij een bronzen
‘bedankbeeldje’ uitgereikt. Na een drankje (favoriet:
advocaat met slagroom) is het tijd voor muziek, verzorgd
en aangeboden door de Peacock Foundation. Vóór de
pauze worden wij meegenomen naar vroeger tijden door
Erwin Fillee, er ontstaat zelfs spontaan een polonaise.
De pauze wordt gevuld met een drankje en heerlijke
hapjes van…. De Toerist. Vervolgens is het Ciska Peters,
die liedjes van vroeger ten gehore brengt. Het muzikale
gedeelte wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden
van Ciska en Erwin.
Nu even bijkomen met een heerlijk kopje koffie of thee
met een petitfour, speciaal ontworpen en gemaakt door
banketbakkerij Vink. Tot slot is er nog een quiz “petje op
– petje af ” met grappige en soms best moeilijke vragen.

Alleen al de petjes die iedereen opzet, zorgen voor de
nodige hilariteit. En dan is het tijd om afscheid te nemen
en huiswaarts te keren, maar niet zonder een mooi en
lekker cadeautje: zonnebloemchocolaatjes. Wij kunnen
terugkijken op en nagenieten van een mooie jubileumdag.
Ingezonden door mevrouw Van Breukelen
Donderdag 19 oktober mocht ik mee naar het Rijksmuseum in Amsterdam, want dat was mijn wens. Om
10.00 uur stond de auto voor de deur met Henk, Wim
en Ria. Ingestapt en op weg naar Amsterdam. Daar

moesten we in de parkeergarage de auto stallen. En toen
nog een stukje lopen naar het museum. Nu ben ik niet
zo’n held met lopen, maar Ria zei: kom op, ik geef je
een arm en dan gaat het wel. Wij gearmd naar de brand,
o nee, museum. Onderweg kwamen we Rembrandt nog
tegen. Een hele aardige man. Toen waren we eindelijk
in het museum. Er werd voor mij een rolstoel gehaald,
super. Mij kon niets meer gebeuren. En ’t fijne was,
als ik bij een schilderij wilde, gingen de mensen opzij
en stond ik vooraan. Geweldig! We begonnen met de
Nachtwacht. Zo mooi. Ik moet wel zeggen: Rembrandt
is wel mijn schilder. We hebben veel mooie dingen
gezien. Twee mooie poppenhuizen, veel zilver, prachtige
kasten en er was een schilderij van een woedende zwaan.
Als je daar voor stond, was het een gewoon schilderij,
maar stond je aan de zijkant, dan kwam de zwaan uit
het schilderij vliegen. Net 3D. Ook waren er prachtige
glas-in-loodramen. Er waren zoveel mooie dingen. Ik
denk dat je een week nodig hebt om alles te bekijken.
Ik wil nog eens terug, want ik heb ook nog niet alles
gezien. Maar wat ik gezien heb was geweldig. Er was ook
een opgetuigd zeilschip. En het museum is zeer rolstoeltoegankelijk. Veel liften, toiletten en personeel , waar je
alles aan kon vragen. We hebben echt een topdag gehad.
Maar ja, we moesten toch weer naar huis en dat is ook
gelukt. Ik bedank Wim voor zijn duwen, Ria voor haar
arm en Henk voor zijn gezelligheid.

een groep van zo’n 15 gasten en vrijwilligers zich verzameld bij Léon in Café Spaarndam. Onder het genot
van een kopje koffie met iets lekkers vertelde Léon dat
hij ’s morgens vroeg rond de klok van 5 uur uit zijn bed
was gehaald door de schippers van twee boten die wel
trek hadden in een kom snert! In totaal deden er dit jaar
zeven boten mee. De tocht was op een televisiescherm te
volgen, alsook de fietser die dit jaar de tocht van 400 km
met een lading hooibalen achterop, aflegde. Helaas kwamen er tussen 10.30 en 13.00 uur geen boten in Spaarndam langs. Maar gezellig was het wel! Het samenzijn
werd afgesloten met een heerlijke lunch.
In de maanden oktober en november 2017 zijn weer
veel bezoekjes gebracht aan Resto Van Harte. De afspraken hiervoor worden heel goed en met veel enthousiasme geregeld door Anneke en Ria. Onze gasten hebben daar in kleine groepjes heerlijk genoten van mooie
maaltijden, die met veel liefde door vrijwilligers worden
bereid. Donderdag 26 oktober waren Ancilla en Joke
met vijf gasten naar Parkwijk getogen en hebben ontzetten genoten van een smakelijk bereide 3-gangen maaltijd: pompoensoep, gevulde kipfilet met warme pastasalade en een groene salade. Een wafel met aardbeien en
slagroom maakte het feest compleet. Het is een prachtig
concept, wat Resto Van Harte nastreeft en de maaltijd is
altijd weer een verrassing.

Dinsdag 24 oktober werd zoals elk jaar de traditionele
strontrace gehouden. De strontrace is een zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum naar
Warmond en weer terug. Hierbij wordt alleen gebruik
gemaakt van de wind en van menskracht. Als de wind
ontbreekt of verkeerd staat, worden de schepen gejaagd
en geboomd. Om dit spektakel te aanschouwen, had

Kortgeleden zijn wij met enkele gasten naar de Schouwburg in Velsen geweest voor diverse prachtige voorstellingen: muziek van Cor Bakker, komisch toneelstuk met
Jon van Eerd en een avond Spaanse dans.
Alweer bijna een jaar voorbij, een jaar waarin ook vele
bezoekjes zijn gebracht aan onze bijna 70 gasten.
In 2018 beginnen wij weer met onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari.
Heeft u interesse in of vragen over De Zonnebloem in
Spaarndam: tel. 023 8888780 of 06 29305111,
e-mail: jokevanbakel@live.nl
Namens het bestuur van de Zonnebloem Spaarndam
wens ik u heel mooie kerstdagen toe en een voorspoedig,
gelukkig en gezond 2018 !!
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Ons Dorp

Dankbetuiging

Vermist

Dank aan allen voor de lieve kaarten, de telefoontjes, de
bloemen en het medeleven na het plotseling overlijden
van mijn partner en maatje

Ik wilde wat vragen: wie heeft het boek ‘Die vent is gek’
van Theo Kors van mij geleend? Het beschrijft de tocht
naar Santiago de Compostella. Ik wil het heel graag
terug.
Dank, Truus Bijl

Cees Schmidt
Ina Wilderom

Bedankt
Het Dorpsfeest ligt alweer even achter ons. We kijken
terug op een mooi Dorpsfeest met voor zr. André,
Stichting Sinar Pelangi, een prachtige opbrengst.

Het weer zat voor de garderobe het hele weekend ontzettend mee. We hebben heel wat jassen, vesten, tassen en
(kermis)knuffels onder onze hoede gehad. Onze dank
gaat uit naar iedereen die hun eigendommen bij ons in
bewaring hebben gegeven. Ook dank aan het bestuur
en alle medewerkers van Stiching Dorpsfeest voor het
vertrouwen en de goede zorgen. Heel veel dank aan onze
‘eigen’ vrijwilligers, de mensen die de garderobe en de
toiletten hebben beheerd. Zonder hen was het niet mogelijk € 3.344,55 over te maken aan zr. André.
Volgend jaar passen wij weer graag op uw eigendommen.
Graag tot dan!
Lieve groet,
Kees van Bodegom en Els Lamboo

Vijf jaar activiteitencommissie Spaarndam e.o.
Dit jubileum is gevierd op vrijdag 27 oktober 2017 in de
kantine van sv Spaarnwoude met een opkomst van circa
60 dorpsgenoten om te luisteren naar en mee te zingen
met het shantykoor VOC uit Vijfhuizen onder leiding
van dirigente Ingrid Prins. Hoe houd je dertig mannelijke koorleden onder de duim? Ze doet dit voortreffelijk!
Aan tafel koffie/thee aangeboden door vele vrijwilligsters,
gegarneerd met een met een lekkernij van de Rabobank.
Na het eerste lied opent Greet Spigt met een hartelijk
welkom aan het koor, accordeonisten en drummer, waaronder één dame, en alle belangstellenden.
Nu barst het muzikale festijn los met zeemansliedjes
o.a. Zeeman komt van ver, Hei Hei, Meisje lief, Op de
woelige baren, Het lied van de zee enz.
In de pauze wordt een hartig hapje en een drankje aangeboden.
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In een toespraak spreekt de loco-burgemeester Raymond
van Haeften zijn mening uit over de ouderenzorg in onze
gemeente en bedankt allen voor hun inzet!
Namens het gemeentebestuur gelukgewenst met deze
mijlpaal en als dank een bloemetje meegebracht en uitgereikt aan de vrijwilligers(sters) van het eerste uur t.w.
Greet, Riet, Joke, Greet, Lenie, Adrie, Jaap, Nel, Carla
en Jan.
Het koor vervolgt zijn gezang en eind goed al goed
neemt Greet plaats achter het drumstel en dankt een ieder voor zijn en haar inbreng, de heren Willemse en De
Kreek van Meerwaarde voor hun steun om deze middag
mogelijk te maken; ook veel dank aan de dames van het
kantinebeheer.
Om ongeveer 16.00 uur gaat een ieder huiswaarts.
Niek Molenaar
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