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Het was een mooie zomer, met zo veel zon als we lang
niet gehad hebben. Wel een beetje droog. Zo droog dat
onze sluizen dicht moesten vanwege het te veel aan zout.
Genoeg zout om op alle slakken neer te leggen. Maar wie
dat doet is een kniesoor en bovendien schieten we daar
niets mee op. Een paar slakjes lijkt me daarom wel
genoeg. We hebben zeker niet stil gezeten deze zomer en
er is ook veel geschreven. Over moties in Den Haag en
over herinneringsboekjes in Haarlemmerliede ca. en over
alles wat we in ons dorp beleefd hebben. U leest het
allemaal in dit Dorpsorgaan. Veel leesplezier.
De Dorpsraad
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk
1 november 2018.
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Van de Dorpsraad

Verkiezingen
René van Lieshout heeft aangegeven meer tijd te willen
besteden aan de bouw van zijn nieuwe huis en daarom per
15 november zijn rol als lid van de dorpsraad vacant te
stellen. Hebt u hiervoor belangstelling, meld u dan aan bij
info@dorpsraadspaarndam.nl of neem contact op met een
van de zittende dorpsraadleden. Wij kijken uit naar uw
reactie.

Openbare dorpsraadvergadering
15 November aanstaande is er weer een openbare
Dorpsraadvergadering. Aanvang 20.00 uur in het
Dorpscentrum. De folder met de uitnodiging en de
onderwerpen treft u aan in dit Dorpsorgaan. Houd s.v.p.
ook de website www.dorpsraadspaarndam in de gaten.

Grenscorrectie
Grenscorrectie voor Spaarndam nog geen gelopen race;
draagvlakonderzoek in 2019.
Afgelopen 9 en 10 juli heeft de Eerste Kamer een debat
gevoerd over de fusie van de gemeenten Haarlemmerliede
& Spaarnwoude en Haarlemmermeer. In dit debat heeft
nu ook de Eerste Kamer de Minister gevraagd om toe te
zien op een draagvlakonderzoek in Spaarndam voor een
grenscorrectie tussen Haarlem en Haarlemmermeer m.b.t.
Spaarndam. Hiermee is het eerdere verzoek van de
Tweede Kamer om een draagvlakonderzoek versterkt.
Zoals u bekend, heeft de Tweede Kamer op dinsdag 24
april 2018 via de Minister opdracht gegeven aan de
provincie om een draagvlakonderzoek te doen onder de
Spaarndamse bevolking over deze grenscorrectie. Dat
betekent dat alle bewoners van het dorp nu zelf mogen
aangeven of ze wel of niet een grenscorrectie willen,
waarbij het hele dorp onder de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van één gemeente komt te vallen.
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De bevolking is dus aan zet en mag zich hierover
uitspreken na 1 januari 2019. Waarom pas dan? Dat heeft
te maken met procedures voor de opheffing van
Haarlemmerliede ca. en de fusie met Haarlemmermeer,
die niemand wil vertragen.
De fusie met Haarlemmermeer gaat ongewijzigd door per
1 januari 2019. Daarna komt – zoals gezegd - een
draagvlakonderzoek onder de bewoners van Spaarndam
voor een grenscorrectie. Officieel wordt het geen
referendum of peiling genoemd, maar dit ligt wel in de
lijn der verwachting. Hoe u zich uitspreekt zal de
bestuurlijke toekomst van Spaarndam bepalen. De
provincie heeft daarbij de regie. Zie ook het verslag van
de openbare vergadering in het vorige Dorpsorgaan. De
motie staat op de website van De Dorpsraad.
Wij stelden hierover enkele vragen aan Rob de Vries,
inwoner van Spaarndam, deskundig op dit terrein en
lid van de werkgroep bestuurlijke herindeling.
Waarom besluit Den Haag hierover?
Omdat het om wetgeving gaat. De bestuurlijke fusie
wordt vastgelegd in een wet. In Nederland moeten alle
wetsvoorstellen om kracht van wet te krijgen, worden
behandeld en aangenomen door de Eerste en de Tweede
Kamer. Het parlement (de Staten-Generaal) vormt samen
met de Koning en de ministers de wetgevende macht.
Wat is de rolverdeling met de andere besturen?
 De gemeenten doen een voorstel
 De provincie adviseert en geleidt het voorstel
door naar de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties in de vorm van een
wetsvoorstel
 De Tweede Kamer neemt de eerste beslissing
over het wetsvoorstel en maakt een inhoudelijke
en politieke afweging
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De Eerste Kamer neemt de laatste beslissing over
het wetsvoorstel en toetst daarbij in het bijzonder
aan de zorgvuldigheid van de doorlopen
procedure en juridische aspecten van het
wetsvoorstel, in dit geval aan het beleidskader
van de regering voor bestuurlijke herindelingen.

Hoe gaat een draagvlakonderzoek en wie mag daaraan
meedoen?
Het draagvlakonderzoek kan op verschillende manieren
worden uitgevoerd. Het meest zorgvuldige zou zijn als
alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Spaarndam-oost
kunnen kiezen uit Haarlemmermeer of Haarlem (via
bijvoorbeeld een referendum).
Kan het draagvlakonderzoek ook gaan over
Spaarndam-west naar Haarlemmermeer?
Dat ligt niet voor de hand; moties en besluiten in de
Tweede Kamer worden in de regel uitgevoerd in het
verlengde van het debat in de Tweede Kamer. Deze heeft
wel gevraagd naar een mogelijke grenscorrectie voor
Spaarndam-oost ten faveure van Haarlem, maar niet
andersom. Bovendien is deze optie ook om andere
redenen niet logisch.
Hoe dan ook, mocht hier toch voor gekozen worden, dan
is de rust in het dorp erbij gebaat als Oost over Oost en
West over West stemt. Dat is trouwens sowieso
belangrijk.
Wanneer denk je dat het draagvlakonderzoek
gehouden wordt?
Om procedurele redenen in elk geval na 1 januari 2019.
Wanneer het precies zal zijn, beslist de provincie. Een
goed moment zou kunnen zijn tijdens de provinciale
verkiezingen die in maart 2019 worden gehouden,
gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen. Dan gaan we
toch naar de stembus en hoeven er nauwelijks extra
maatregelen te worden genomen.
Hoe wordt een eventuele grenscorrectie geregeld?
Daarvoor is geen wet meer nodig. De provincie en de
gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer kunnen dat zelf
besluiten.
Wil je verder nog iets zeggen?
Ik hoop dat bij de aanpak en beslissing van de provincie
en andere betrokken bestuursorganen niet prestige en
macht de boventoon voeren, maar dat de wil van de
meerderheid van de Spaarndammers de doorslag geeft.
Tenslotte voor de liefhebbers nog enkele fragmenten uit
het debat in de Eerste Kamer:
Minister Ollongren:
De motie is aangenomen en vanzelfsprekend zal ik die
uitvoeren, waarna ik de Kamer er natuurlijk over zal
informeren.
De heer Köhler (SP):
“De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen over een
eventuele grenscorrectie nadat de fusie voltooid is. Ik wil
de minister nog eens expliciet vragen of zij wil
bevorderen dat dat ook echt een open overleg wordt, en
dat dus niet een van de partners, bijvoorbeeld de

gemeente Haarlemmermeer, dat overleg ingaat met als
standpunt dat een grenscorrectie hoe dan ook bij
voorbaat wordt uitgesloten. Want dan zou het allemaal
geen zin meer hebben. Graag een duidelijke toezegging
van de minister”.
Minister Ollongren:
De motie zal worden uitgevoerd. Dat zal gewoon op een
nette manier gebeuren met betrokkenheid van alle
partijen

Schiphol
Gerard Jaegers berichtte ons dat de MER over het nieuwe
stelsel eind september wordt verwacht. Op dit moment is
er nog even een stilte voor de storm. Meer over Schiphol
in het volgende Dorpsorgaan.

Parkeren Kerklaan
De gemeente Haarlem heeft inmiddels met Rijnland
afspraken gemaakt over het beoogde parkeer terrein.
Rijnland is bezig de tuinen opnieuw in te delen, zodat er
voor alle gebruikers voldoende ruimte komt. Hoe dat
precies gaat lopen is bij ons nog onbekend.
Het parkeerterrein komt achter de plek, waar nu de
fietsenstalling van de school ligt, zodanig dat de school en
parkeerders niet in elkaars vaarwater komen. Het bestek
en uitvoering komt in handen van Ingenieursbureau
W & B.

Herinrichting van de Kerklaan
De plannen voor het opknappen van de Kerklaan zijn in
voorbereiding. Binnenkort organiseert de gemeente een
informatiebijeenkomst voor de bewoners.

Groenplan
Er is een concept voor een groenplan voor het oude dorp
gemaakt. De volgende stap is toetsen van draagvlak bij de
bewoners. Later dit jaar kan dan met het planten
begonnen worden.

Handhaving snelheid
Sluipverkeer/zwaar verkeer op de dijk.
De gemeente werkt momenteel aan het terugdringen van
het zwaar verkeer. De software voor handhaving en
ontheffing is eind september afgerond. Het komt erop
neer dat zwaar verkeer dat op het dorp moet zijn via een
website een ontheffingscode krijgt voor die dag. Veel
aandacht wordt besteed aan het ontheffingsplan. Dit zal
worden opgenomen in het nieuwe concept
verkeersbesluit, dat aan de bewoners en bedrijven van
Spaarndam zal worden voorgelegd. Dit zal in een
informatiebijeenkomst gebeuren.
Handhaving op snelheid stuit nog op bezwaren bij het
Openbaar Ministerie. Dat heeft ermee te maken dat de
dijk onvoldoende is ingericht als 30 km/uur zone. De
gemeente zoekt uit wat er nu precies moet worden
aangepast om hier alsnog aan te voldoen.
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Het tegengaan van sluipverkeer door het registreren van
de verblijftijd in het dorp, blijkt juridisch niet mogelijk te
zijn. Dat blijkt wel het geval te zijn voor het plan om de
flitspaal ook in de avondspits aan te zetten, zoals is vereist
in het bestemmingsplan van Spaarne Buiten.

Afsluiting Spaarndammerdijk
Afsluiting Spaarndammerdijk tussen Halfweg en
Spaarndam.
De Gemeente Haarlemmerliede/ Haarlemmermeer heeft
besloten deze dijk na reparatie af te sluiten uit oogpunt
van veiligheid. Omdat de veiligheid na reparatie weer in
orde zou moeten zijn heeft de Dorpsraad gevraagd om dit
rapport te mogen raadplegen. Vooralsnog heeft de
Dorpsraad het rapport nog niet ontvangen.
De Dorpsraad heeft gevraagd om een goede
ontheffingsregeling voor de bewoners en bedrijven van
Spaarndam en haar leveranciers. Nu hebben alleen
aanwonenden ontheffing. De Dorpsraad wacht al geruime
tijd op antwoord op haar vraag om duidelijkheid voor wie
de ontheffing geldt.Vanaf Spaarndam is geen bord
geplaatst met een geslotenverklaring, zodat vanuit die
richting er kennelijk wel overheen gereden kan worden.
Hetzelfde geldt voor de Ringweg, de Kerkweg en de
Groene Weg.
De Spaarndammerdijk is in het bestemmingsplan van
SpaarneBuiten opgenomen als een van de uitvalswegen.
De dijk kan daarom niet zomaar worden afgesloten. Ook
het verkeer van en naar de Spaarndammerdijk moet nu
afgewikkeld worden over de Lage Dijk, het oude dorp en
Zijkanaal C. Ook deze wegen zijn volgens het
bestemmingsplan overbelast en hebben onvoldoende
capaciteit voor dit extra verkeer.
Tenslotte is er geen verkeersbesluit genomen. Kortom de
situatie rond deze afsluiting is warrig. Op 6 september
krijgen we hopelijk meer duidelijkheid van de gemeente.
De gemeente verwacht dat begin 2019 een definitieve
regeling zal worden ingesteld.

30 km/uur op de Ringweg
Bezorgde bewoners, waaronder de school, hebben aan de
Dorpsraad gevraagd om te pleiten voor snelheid
beperkende maatregelen op de Ringweg in het Poldertje.
Deze weg heeft al enige tijd een 30 KM/uur status, maar
is niet als zodanig ingericht. Het gevolg is dat er veel te
hard gereden wordt. Dat is met name onveilig bij het
zebrapad en de omgeving van de school. De Dorpsraad
blijft proberen om hiervoor aandacht te krijgen van de
Raad en College. Tot nu toe was slechts een politieke
partij bereid om hiernaar te kijken. Voor zover bekend
heeft het College nog niet gereageerd op het verzoek om
dit punt te bespreken.

Afwaardering Dijkring 14
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft zienswijzen
gevraagd aan ingelanden over haar voorgenomen
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afwaardering van de dijken rond de IJ-polders. Hier
vallen onder andere de Slaperdijk, het oude dorp en de
Spaarndammerdijk onder.
De dijken binnen dijkring 14, waaronder Spaarndam Oost
en Velserbroek, liggen achter dijken die 1.75 boven NAP
liggen, terwijl de oude dijken nu nog op 2.75 m boven
NAP liggen.
De opgegeven reden voor deze afwaardering is dat de
calamiteiten scenario’s voor overstromingen zodanig
gewijzigd zijn, dat het gevaar nu komt van de grote
rivieren en in mindere mate vanuit de Noordzee.
De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend, waarin zij
pleit om de afwaardering te heroverwegen. Er zijn geen
redenen om aan te nemen dat de zeespiegel niet stijgt, of
dat de kunstwerken (waterkeringen) in IJmuiden altijd in
tact blijven.

Scheepvaart door Spaarndam
Als gevolg van de aanhoudende droogte zijn sinds begin
augustus beide schutsluizen gestremd voor kleine schepen
(pleziervaart). De oorzaak is dat de zouttong vanuit het
Noordzeekanaal te ver oprukt en dat bij schuttingen teveel
brak water Rijnland binnen stroomt. Vooral kwekerijen
hebben daar grote schade van. Zoet water inlaten via
Gouda lukt niet, omdat ook daar de zouttong via de
Hollandsche IJssel oprukt. Die situatie verbetert pas weer
zodra het debiet (watervolume per uur) op de lek
voldoende is om de zouttong terug te dringen richting
Noordzee. Daarvoor is meer regen in het Rijnbekken in
Duitsland noodzakelijk. De situatie verbetert langzaam en
inmiddels kan op beperkte schaal weer voor kleine
schepen geschut worden in de Grote Sluis. Door de
stremming van de Kolksluis en hoge water temperatuur is
in het dorp veel overlast van algen. Met regenval, minder
hitte, schutwater en aflandige wind zal dat de komende
tijd minder worden.

Hartje van Spaarndam
Zoals in vorige nummers van het Dorpsorgaan al is
gemeld, zijn twee plannen in voorbereiding om subsidie
te krijgen van de Stichting leefbaarheid Schiphol (SLS),
een soort compensatiefonds voor de geluidoverlast.
Het plan van het Dorpscentrum is vrijwel gereed. SLS
heeft nog wat aanvullende informatie gevraagd over de
exploitatie en vooruitzichten in de komende jaren.
Het plan van de sportvelden is nog in voorbereiding. Met
name de financiering vergt nog overleg en instemming
van de gemeente Haarlemmerliede/Haarlemmermeer. Het
plan houdt een herinrichting in van het sportcomplex met
een centraal clubhuis voor alle sportverenigingen. Deze
vergaande samenwerking wordt door de Dorpsraad van
harte ondersteund.
Voorwaarde van SLS voor het verschaffen van de
subsidie is dat de lokale overheid bijdraagt. De gemeente
Haarlemmerliede ca. had aanvankelijk een bedrag
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hiervoor gereserveerd, maar onlangs besloot de raad het
resterende deel daarvan op te schorten tot de plannen van
de sportvelden voldoende onderbouwd zijn. Onderdeel
van het plan is om huizen te bouwen, waarvoor een
wijziging van het bestemmingsplan nodig is.
De gemeente Haarlem heeft een bijdrage voor het
Dorpscentrum toegezegd die als cofinanciering wordt
voorgelegd aan de SLS.

De Dorpsraad heeft gevraagd om de beide deelplannen
gefaseerd uit te laten voeren; de aanpassingen in het
Dorpscentrum zouden dan eerder kunnen worden
uitgevoerd en zijn dan niet afhankelijk van de voortgang
van de financiering van de sportvelden.
De Dorpsraad

Afscheid Wineke
Wineke gaat ons verlaten en dat vinden wij heel jammer.
Ze maakte jarenlang deel uit van onze redactie, versloeg
dorpsraadvergaderingen, deed interviews met
dorpsbewoners en schreef veelal het voorwoord.
Wineke heeft een ‘goede pen’, haar stukjes waren altijd
prettig om te lezen, informatief, en met de nodige humor
geschreven. Daarnaast gaan we in Wineke een echte, in
de goede betekenis van het woord, letterzifter verliezen.
Nadat wij het blad hadden doorgebladerd en
gecorrigeerd, ‘schoffelde’ Wineke er nog een aanzienlijk
aantal ‘grammaticale vergissingen’ uit.
We gaan Wineke missen, maar wensen haar alle succes
met de nieuwe activiteiten die ze gaat ondernemen.
De redactie

Afscheid van het Dorpsorgaan
Vier maal per jaar verschijnt het Dorpsorgaan. Een
dorpsblad met belangrijke en minder belangrijke
onderwerpen. Van dorpsraadverslagen, interviews met
dorpelingen tot de Kroniek en nog veel meer. Een blad
dus voor iedere Spaarndammer. Ook de buitenkant doet
er toe: elk jaar een mooi dorpsgezicht van Peter Balm.
Jarenlang heb ik in de redactie gezeten van dit
dorpsorgaan: eerst als voorzitter van de Dorpsraad;
daarna als “gewoon” lid van de redactie. Samen met de
andere redactieleden maken we vier keer per jaar een
mooi blad, dat nadat het bij de drukker is geweest,
rondgedeeld wordt door de bezorgers. En dat allemaal
door vrijwilligers!
Na heel wat jaren neem ik afscheid van de redactie van
het dorpsorgaan. Het waren voor mij leuke jaren,
waaraan ik prettige herinneringen zal bewaren. Het
wordt voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging!
Wineke Toppen
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Kroniek

Kroniek, periode 1 juni tot 1 september 2018
Vrijdag 1 juni
Vanavond is er een mogelijkheid om kennis te maken met
Walking football. In de sportzaal van het dorpshuis wordt
een training gegeven door CIOS-studente Juliët Uni. Bij
deze tak van voetbal mag er alleen in wandeltempo
gespeeld worden. Het is vooral bedoeld voor ouderen.
In het Haarlems Dagblad een uitgebreid artikel over KIS
dat het komende weekend plaats gaat vinden.
Zaterdag 2 juni
Het hele weekend staat in het teken van KIS ( Kunst in
Spaarndam). Tijdens dit tweejaarlijkse evenement worden
er op 28 locaties kunststukken gepresenteerd van lokale
kunstenaars. Naast het Rijnlandhuis en het Dorpscentrum
is Fort Bezuiden Spaarndam een van de locaties waar
meerdere kunstenaars hun werk vertonen. Burgemeester
Jos Wienen (Haarlem) en locoburgemeester Raymond van
Haeften (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) verrichten
de opening door zelf aan het schilderen te gaan.

Zaterdag 9 juni
Vanaf vandaag is er in de maanden juni en juli in
Kunstcentrum De Kolk een tentoonstelling van het
kunstenaarscollectief JJAMMS. Het gaat vooral om
schilderijen en foto’s.
Zondag 10 juni
Het ensemble van vijf vrouwen, Wishfull Singing, treedt
vanmiddag op in de Oude Kerk. Deze keer is het
ensemble in tegenstelling tot het optreden in maart, wel
compleet.
Vandaag is de traditionele Rabofietsdag. De deelnemende
verenigingen kunnen een bedrag van 12,50 euro
ontvangen voor iedere deelnemer aan deze 32 kilometer
lange fietstocht door Velsen, Beverwijk, Spaarndam en
omgeving. Van de 9 Spaarndamse deelnemende
verenigingen was Nova Zembla het beste
vertegenwoordigd. Met maar liefst 33 deelnemers haalden
zij 412,50 euro binnen.
Woensdag 13 juni
Volgens het Haarlems Dagblad gaan de inwoners van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude minder gemeentelijke
belastingen betalen na de fusie. Vooral de riool- en
afvalheffing zijn in de Haarlemmermeer veel lager.
Bedrijven gaan echter meer betalen omdat het OZB-tarief
voor niet-woningen hoger is.
Op een groot aantal plaatsen in het dorp zijn weer vlaggen
met schooltassen aan de masten te zien. Het is de dag van
de uitslag van de eindexamens.

Op Sportpark Spaarndam is vandaag het jaarlijkse
softbalmixtoernooi. Gemengde teams van leden en nietleden, dus ook mensen die het spel nog nooit gespeeld
hebben. Wethouder Raymond van Haeften geeft het
startschot voor de warming-up.
Dinsdag 5 juni
Het is vanavond om 17.45 uur erg druk op de
parkeerplaats bij het Sportpark Spaarndam. De lopers van
de 10 kilometer avondvierdaagse beginnen aan hun
wandeltocht. Een uur later starten de lopers van de 5
kilometer. Er zijn weer een groot aantal vrijwilligers
actief om te zorgen dat er veilig gewandeld kan worden.
Woensdag 6 juni
Op de kampioenen pagina van het Haarlems Dagblad
staat Christa Vader met de jaarbeker van de
klaverjasvereniging Spaarnwoude. Het is inmiddels al
weer 16 jaar geleden dat er een vrouwelijke winnaar was
van deze trofee.
Vrijdag 8 juni
Vanavond is de feestelijke intocht voor de wandelaars die
de avondvierdaagse hebben volgehouden. Met muziek
gaan zij vanaf Albert Heijn naar het Sportpark
Spaarndam, waar men de medailles op kan halen. De
afgelopen dagen was het gelukkig droog wandelweer.
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De 88 huurwoningen in de Westhoff zijn afgelopen
periode grondig aangepakt. Woningbouwvereniging
Ymere heeft niet alleen de woningen zelf, maar ook de
leefomgeving aanzienlijk verbeterd. Vandaag is de
officiële oplevering in aanwezigheid van wethouder
Raymond van Haeften.

Kroniek
Zaterdag 16 juni
Bij de ingang van Albert Heijn staan ook dit jaar weer
vrijwilligers van Don Bosco Spaarndam voor de
traditionele boodschappenactie. Bezoekers wordt
gevraagd om spullen te kopen voor de jeugdbeweging die
zij nodig heeft voor het jaarlijkse zomerkamp in Haltern
Am See.
De bekende hardlopende senior Henk Hagemeijer krijgt
een wel heel speciaal verjaardagscadeau. De 8o-jarige
Spaarndammer gaat samen met twee van zijn
kleindochters abseilen van de Euromast in Rotterdam.
Zijn eerste reactie: ik ga het volgend jaar weer doen.

Zondag 24 juni
De brandweer wordt weer eens ingeschakeld omdat er een
paard in de sloot terecht is gekomen. Deze keer is het
langs de Ringweg ter hoogte van nummer 10. Ondanks
het feit dat het dier niet echt meewerkte, kregen de
brandweerlieden het paard toch weer op het droge.
Dinsdag 3 juli
Het Haarlems Dagblad meldt dat geluidsmetingen in
Spaarndam vanwege Awakenings niet mogelijk waren.
Dit vanwege de invloed van het autoverkeer op de A9 en
het vliegverkeer rond Schiphol.
In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude wordt besloten dat de 600.000 euro
voorbereidingskrediet ten behoeve van Hartje Spaarndam
wordt bevroren. Dit krediet was gebaseerd op een
investering van ongeveer 14 miljoen euro, terwijl dit
aanmerkelijk minder wordt.
Zaterdag 7 juli
Met hulp van een redvoertuig uit Velsen assisteert de
brandweer bij het afhijsen van een patiënt. Deze lag op de
eerste verdieping maar moest horizontaal vervoerd
worden. Daarna kon de patiënt per ambulance verder
vervoerd worden.

De komende week wordt op de velden van de
tennisvereniging Spaarndam de Albert Heijn TV
Spaarndam open gehouden. Er wordt gespeeld in een
groot aantal verschillende categorieën.
Dinsdag 19 juni
Paul Marselje reageert op Facebook op een artikel in het
Haarlems Dagblad. De Dorpsraad van Badhoevedorp is in
de discussie rond de invulling van het groen in dit dorp op
een zijspoor gezet. Marselje vraagt zich af of dit straks
ook met de Dorpsraad Spaarndam gaat gebeuren.
Mark Hofmans ontdekt een drijvend terras bij de Pol dat
schijnbaar ergens losgeslagen is. Na een oproep op
Facebook blijkt dit van een bewoner uit Haarlem-Noord
te zijn.

In de bijlage Zomertijd van het Haarlems Dagblad een
artikel over de Spaarndamse stewardess Karin Koornstra.
In de veertig jaar dat zij dit werk onder andere bij de
KLM doet, heeft zij wereldsteden meerdere keren gezien.
Dinsdag 10 juli
De Eerste Kamer gaat akkoord met het fusie-voorstel van
de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Tevens verzoekt nu ook de Eerste Kamer
in een serieus onderzoek te verkennen of voor het dorp
Spaarndam een grenscorrectie een duurzame oplossing is
en of dit kan rekenen op draagvlak van de inwoners van
Spaarndam.
Vlak buiten SpaarneBuiten komt een kalf in de
moddersloot terecht. Als de brandweer ter plaatse komt, is
het dier zelf al weer op het droge gekomen.

Donderdag 21 juni
Gebiedsmanager Rick Rolleman van de gemeente
Haarlemmermeer heeft een bankje geplaatst bij de ingang
van Albert Heijn. Hier nodigt hij bewoners uit voor een
gesprek over wat zij van hun buurt of dorp vinden.

Woensdag 11 juli
De Spaarndamse Ingrid Blankert stopt volgens het
Haarlems Dagblad na 40 jaar met het onderwijs geven op
Sterrencollege in Haarlem. Zij gaf les in Nederlands en
was ook enkele jaren vertrouwenspersoon.

Zaterdag 23 juni
Leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude houden een fietstocht
in de omgeving. Ook Spaarnwoude en Spaarndam worden
door dit grote gezelschap bezocht.

Op de facebooksite ‘Over Spaarndam” barst een heftige
discussie los naar aanleiding van de motie in de Eerste
Kamer over de fusie van Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De discussie gaat over
een draagvlakonderzoek, dat na 1 januari 2019 moet
plaatsvinden. Het blijkt dat lang niet iedereen, zoals
bijvoorbeeld de beheerder van deze site, de motie goed
gelezen heeft.

Vrijwilligers van de IJsclub Nova Zembla zorgen dat er
licht in de duisternis komt. Met vereende krachten worden
er nieuwe lichtmasten geplaatst. Komende winter kan er
daardoor weer tot later in de avond geschaatst worden.
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Kroniek
Donderdag 12 juli
Het Haarlems Dagblad meldt dat het onderzoek over de
positie van Spaarndam alleen zou gaan om de
mogelijkheid om Spaarndam-Oost los te knippen van de
gemeente Haarlemmermeer en toe te voegen aan de
gemeente Haarlem.
In het HC Nieuws wordt melding gemaakt over het feit
dat de Spaarndammerdijk is afgesloten voor al het
doorgaande verkeer. De dijk zou volgens de gemeente
onveilig zijn en er moet eerst groot onderhoud gepleegd
worden. De aankondiging en de geplaatste
verkeersborden zorgen voor veel onduidelijkheid.
Zaterdag 14 juli
Door de droogte ontstaat er rond het middaguur brand in
de zij- en de middenberm langs de A9 bij Spaarndam. Het
verkeer ondervindt hinder en de weg richting Amstelveen
wordt tijdelijk afgesloten. De brandweer bestrijdt samen
met collega’s uit Haarlem-Oost het vuur.

Rijkswaterstaat wordt duidelijk dat het in de Inlaagpolder
is. Voor een specialistisch hulpverleningsvoertuig wordt
door de brandweer uit Spaarndam bedankt omdat zij toch
niets uit kunnen halen. Met spierkracht wordt het dier uit
het water getrokken.
Woensdag 18 juli
Vanochtend is de brandweer opnieuw in actie gekomen
voor een paard in de sloot aan de Inlaagpolder. Het kostte
veel moeite het dier uit de sloot te krijgen. Uiteindelijk
lukte het met hulp van een duiker.
Donderdag 19 juli
In het HC Nieuws een uitgebreid artikel over de inhoud
van de motie die in de beide Kamers is aangenomen naar
aanleiding van het fusiebesluit tussen de gemeenten
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Hieruit blijkt duidelijk dat gekeken moet worden naar een
oplossing voor het duodorp Spaarndam, dat gedragen
wordt door de bevolking. Er wordt met geen woord
gesproken over het mogelijk afsplitsen van SpaarndamOost van de gemeente Haarlemmermeer.
Vrijdag 20 juli
Door de aanhoudende droogte heeft het
Hoogheemraadschap Rijnland besloten om minder te
schutten bij de Grote Sluis. Dit om te voorkomen dat het
zoute water uit het Noordzeekanaal via de sluizen in het
achterland komt.

Zondag 15 juli
Onder perfecte weersomstandigheden wordt het
traditionele Kolkfestival gehouden. Nieuw dit jaar is het
“slagboomhangen”. Dit naar aanleiding van het incident
met de slagboom bij de Grote Sluis. Ook het Ponderslaan
is een belangrijk onderdeel.
Ondanks het feit dat de Polderbaan tijdelijk niet gebruikt
kan worden, is de geluidshinder door Schiphol in
Spaarndam groter dan normaal. Vanaf de
Zwanenburgbaan draaien de vliegtuigen bij het stijgen
recht over Spaarndam. En juist het starten veroorzaakt
veel lawaai.

Zaterdag 21 juli
Vanaf vandaag is het rustig in Spaarndam. Ruim 100
jongeren van Don Bosco vertrekken voor een kamp van
een week in Duitsland. De oudste groep zal alleen het
laatste deel gaan fietsen. De rest gaat met de trein vanaf
station Halfweg.
Onder perfecte weersomstandigheden wordt vandaag de
eerste kunstmarkt van dit jaar op de Westkolk gehouden.
Ruim 40 stands met allerlei zaken die te maken hebben
met kunst, cultuur en muziek.

Maandag 23 juli
Door de al weken durende hoge temperaturen wordt
vandaag het hitteprotocol afgekondigd. Veel drinken
(geen alcohol) en weinig bewegen wordt aangeraden,
zeker voor ouderen en chronisch zieken.
De meldkamer krijgt vanochtend bericht dat er een paard
in de sloot ligt langs de A9. Via camerabeelden van
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Kroniek
Volgens het Haarlems Dagblad kon men afgelopen
zaterdag veel inspiratie opdoen op de eerste kunstmarkt
op de Westkolk.
Dinsdag 24 juli
Vandaag is het weer een echte tropische dag met
temperaturen boven de 30 graden. Het lijkt erop dat het de
komende dagen alleen maar warmer gaat worden. De
planten en bomen hebben zwaar te lijden van de al
wekenlang durende droogte. En dat terwijl het water
geven aan planten en bomen vanwege de waterschaarste
afgeraden wordt.

Na een achtervolging vanaf de Dreef in Haarlem weet de
politie vanavond een 15-jarige Haarlemmer op een
gestolen scooter aan te houden bij de calamiteiten afslag
van de A9. Door een val was hij kort daarvoor gewond
geraakt.
Woensdag 1 augustus
Volgens het Haarlems Dagblad is er een explosieve groei
van wespennesten. Ook in Spaarndam zijn
ongediertebestrijders actief met het verwijderen van
nesten. Oorzaak van deze overlast is de warmte. En dat
terwijl augustus eigenlijk pas echt de wespenmaand is.

Woensdag 25 juli
Volgens een melding van Burgernet wordt er in
Spaarndam gezocht naar een verdachte man met een
bebloed gezicht. Deze ongeveer 1.90 meter lange man
wordt een paar minuten later aangetroffen door een tip
van een burgernet- deelnemer.

Donderdag 2 augustus
Het is een drukte van jewelste in de Grote Sluis. Het is de
laatste mogelijkheid voor de pleziervaartuigen om door de
sluis te gaan. Vanaf morgen is de sluis alleen nog te
gebruiken voor de beroepsvaart. Deze mag voorlopig nog
(wel beperkt) door de sluis.

Vrijdag 27 juli
Hoogheemraadschap Rijnland besluit vandaag vanwege
de verzilting van het water door de droogte, dat de
Kolksluis tot nader order niet meer gebruikt mag worden.
Vooral de pleziervaart zal hiervan in de weekenden hinder
ondervinden.

De verkiezing monument van het jaar voor de
Haarlemmermeer zal er volgens het Haarlems Dagblad
volgend jaar anders uitzien. Immers dan doen de
monumenten in de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude ook mee aan deze verkiezing.

Onder de kop “Bommetje komt steeds hoger” besteedt het
Haarlems Dagblad uitgebreid aandacht aan het 16-jarige
Spaarndamse atletiektalent Fay Witte. Volgens haar
trainer heeft zij afgelopen jaar een geweldige verbetering
van haar prestaties laten zien. De hoogspringster
kwalificeerde zich voor het EK en haalde daar een goed
resultaat.

Zaterdag 4 augustus
Na een brandmelding rukt de brandweer uit naar de Laars.
Daar blijkt een stapel bouwafval in brand te staan. Omdat
er gevaar is voor uitbreiding wordt met hulp van de
motorspuit uit Halfweg de brand te lijf gegaan. Dit kost
moeite omdat de plaats moeilijk bereikbaar is.

Tot twee keer toe rukt de brandweer vanavond uit
vanwege brand bij de Laars. Het blijkt om een kampvuur
te gaan. Na het eerste bezoek worden er afspraken
gemaakt om het vuur te temperen. Bij de tweede melding,
als het vuur weer oplaait, blijkt dit mee te vallen.

Donderdag 9 augustus
Opnieuw moet de brandweer uitrukken voor een dier in
de sloot. De brandweerlieden hebben langs de
Inlaagpolder de grootste moeite om het paard uit de sloot
te krijgen. Eenmaal weer op de kant blijft het paard
minutenlang liggen voordat het weer moeizaam overeind
komt.

Zaterdag 28 juli
Een grote groep ouders staat klaar op de parkeerplaats bij
NS-station Halfweg om de kinderen van Don Bosco te
verwelkomen. Deze komen terug van een week kamp.
Daarmee is het wel weer gedaan met de rust in
Spaarndam.

Zaterdag 11 augustus
Na een melding over het onwel worden van een persoon
rukt de brandweer uit richting Westhoff. Daar wordt
direct gestart met reanimatie totdat het
ambulancepersoneel ter plaatste is. Daarna worden nog
hand- en spandiensten verleend.

Het Haarlems Dagblad meldt dat volgens de
Spaarndammer Gerard Jägers het vliegtuiglawaai alle
grenzen tart. Volgens hem is het noodzakelijk, dat
startende vliegtuigen vanaf de Polderbaan dezelfde route
volgen als landende vliegtuigen. Dit zou aanmerkelijk
minder hinder veroorzaken in Spaarndam, Santpoort en
Velserbroek.

Dinsdag 14 augustus
Al weer voor de vierde keer in ruim twee maanden moet
de brandweer uitrukken voor een paard in de sloot in de
Inlaagpolder. Met hulp van een brandslang en spierkracht
lukt dit uiteindelijk.

Dinsdag 31 juli
De politie heeft vanochtend een 19-jarige man uit
Spaarndam aangehouden vanwege een mishandeling in
Santpoort tijdens de feestweek. Al snel blijkt deze man
niets met deze mishandeling te maken te hebben en wordt
hij weer vrijgelaten.

9

Kroniek
Op de voorpagina van het Haarlems Weekblad een foto
en artikel over vrijwilligers van de Stichting Kolksluis
Spaarndam die bezig zijn met
onderhoudswerkzaamheden. Dit kan nu, omdat de sluis
toch is afgesloten vanwege de droogte.

Vrijdag 24 augustus
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat de
Spaarndamse ondernemer Pim Butte samen met een
collega uit Santpoort Pip Bedrijfskleding heeft
overgenomen. In de Waarderpolder hebben zij dit bedrijf
overgenomen en een facelift gegeven.
Maandag 27 augustus
Een aantal Spaarndammers zoals Tante Truus Bijl
reageren op NH-nieuws op het afsluiten van de Kolk
voor de scheepvaart. Dit in verband met de verzilting van
het water richting Haarlem. Een aantal bewoners vindt dat
het wel erg stil is door deze afsluiting.

Woensdag 15 augustus
Bewoners uit de omgeving kregen vandaag een brief van
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met een
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over het
afsluiten van de Spaarndammerdijk voor doorgaand
verkeer. De bijeenkomst is op 6 september in het
gemeentehuis in Halfweg.
Donderdag 16 augustus
Opnieuw een stuk in het HC Nieuws over de afsluiting
van de Spaarndammerdijk. Volgens dit artikel zou deze
afsluiting onrechtmatig zijn, omdat er geen
verkeersbesluit aan ten grondslag ligt.
Maandag 20 augustus
Op de Slaperdijk net buiten de dorpskern, rijdt vanavond
een motorrijder van de dijk af. De oorzaak is niet
duidelijk. Wel moeten er twee ambulances aan te pas
komen om het slachtoffer veilig af te voeren.

Donderdag 30 augustus
Hoogheemraadschap Rijnland heeft vandaag de Grote
Sluis weer beperkt opengesteld voor de pleziervaart. Het
aantal keren dat de sluis opengaat zal echter beperkt
blijven. De verzilting is wel afgenomen maar nog niet
voldoende om de sluis weer normaal te gebruiken. Ook de
Kolksluis blijft nog afgesloten.
Onder de kop “Wetsuit aan in ’t Spaarne” een artikel over
Swim to Fight Cancer, een zwemtocht om sponsering te
krijgen voor de bestrijding van kanker. Een van de
deelnemers is de Spaarndamse supermarktmanager Jan
Johnson. Hij heeft nu al sponsors voor 1800 euro maar
hoopt de 2500 te halen.
Vrijdag 31 augustus
Alle inwoners van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude hebben vandaag een uitnodiging gekregen
voor een informatiemarkt op 22 september. Op deze
markt die in het Dorpshuis gehouden wordt, kan men
informatie krijgen over de gevolgen van de fusie per 1
januari 2019.

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
12 maart
Harm Bosma
Haarlem
17 maart
Leen Nooy
Haarlem
6 mei
Albertus (Ab) Oorthuis
Groeneveld
4 juni
Joop Duijndam
Haarlem
25 juni
Wil Jansen
Tekoutoulou Kreta
28 juni
Ella Irene Hoogvliet
Spaarndam
25 juli
Ben Honderdos
Haarlem
15 augustus
Piet Betjes
Haarlem

10

63 jaar
86 jaar
70 jaar
80 jaar
90 jaar
81 jaar

Algemeen

In Spaarndam is genoeg te doen!
Het artikel van de Ondernemersvereniging Spaarndam in
ons vorige Dorpsorgaan door Ron van der Aar bevatte
voldoende standpunten voor het leveren van een reactie.
Een interessant stukje over een angstbeeld van een dooie
boel in de toekomst voor Spaarndam als gevolg van nu
al bestaande problemen met het verkeer en dan nu ook
nog met allerlei verder vervelende gevolgen voor
ondernemers, verenigingen en particuliere familierelaties
door de nu weer nieuw voorgestelde
verkeersmaatregelen. Voorts wordt aangegeven dat er
goede “oplossingen” voor handen zijn.
Mogelijk zal zo een ieder zijn/haar eigen insteek hebben
op dit onderwerp en met een eigen onderbouwing.
Nogmaals interessant stukje.
Als bewoner van een huis op de dijk ben ik van mening
dat een volledige oplossing niet goed mogelijk is. De
middeleeuwse Spaarndammerdijk diende oorspronkelijk
als waterkering tegen het overstromende water uit het IJ
(toen nog open zee met eb en vloed) dit ter voorkoming
van het onder water lopen van het achterliggende land ter
bescherming van enige bebouwing onder aan de dijk.
Mogelijk dat de dijk toen ook al geschikt is gemaakt
voor gebruik van paarden en wagens. Na inpoldering van
de IJpolders is op de dijk, er van uitgaande dat het
verkeer nog steeds plaats vond met paard en kar,
bebouwing toegestaan. Het dijklichaam is niet stabiel en
de bebouwing is kwetsbaar omdat die niet op palen is
gefundeerd.

Toename van het (zware)-verkeer veroorzaakt nu schade
aan woningen. Deze bebouwing veroorzaakt ook, dat het
niet mogelijk is trottoirs en/of fietsstroken aan te
brengen. Al de soorten verkeer auto’s, motoren, (hoeveel
soorten? brom)fietsers, voetgangers, mensen met een
beperking, ouderen, kinderen te samen en door elkaar
heen rekening houdend met elkaar !
Het is noodzakelijk dat er goede “maatregelen” getroffen
dienen te worden, maar noem het geen “oplossingen”.
Van een ieder mag worden verwacht dat men zich
aanpast aan de beperkte mogelijkheden.
Het “bruisend en gezellig” van Ron zou ik toch graag
willen inruilen tegen “rustig en veilig”.
De omvang waarop in Spaarndam activiteiten en
festiviteiten worden gehouden behoren ook op een schaal
gehouden te worden die bij het rustieke Spaarndam
passen. Een goede sfeer in het dorp heeft ook te maken
met de hoeveelheid ruimte die men neemt of laat. Het
kan ook wel eens te veel zijn. Bestaansrecht dient ook
zijn beperkingen te kennen.
Mijn voorstel aan de ondernemersvereniging is om de
voorhanden genoemde oplossingen “auto te gast” en
“systeem flitspalen bij elke uitvalsweg” maatregelen te
noemen. Een verblijf van minder dan 10 of 15 minuten
lijkt mij ook een goed uitgangspunt.
Het zal echt zo’n vaart niet lopen dat het in Spaarndam
een dooie boel wordt.
Jaap van der Putte
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Algemeen

Een dijk van een dorp
Spaarndammers aanzetten tot bewegen en samen
activiteiten ondernemen. Dat is de missie van de
Stichting Dijk van een Dorp.
De 2e editie van een Dijk van een Dorp is op zaterdag 6
oktober 2018!
Stichting Dijk van een Dorp heeft zich ten doel gesteld
het welzijn van alle Spaarndammers te verhogen. Dat
kan zijn door middel van sport, maar ook door
bijvoorbeeld vooral samen iets gezelligs te doen.
Gezamenlijk iets ondernemen is goed voor de
gezondheid en welzijn, weten de vrijwilligers achter de
Stichting. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om samen van
een maaltijd genieten of welk initiatief dan ook. De
eerste editie op zaterdag 14 april jl. was om deze reden
een groot succes!
Maar we zijn er nog lang niet. We gaan door en we
starten dan ook op zaterdag 6 oktober met de 2e editie
van “een Dijk van een Dorp”. De activiteiten vinden
plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur in Dorpshuis te
Spaarndam,
We hopen Dorpsgenoten op deze manier aan te sporen
nieuwe initiatieven te ontplooien die er nu om
uiteenlopende reden nog niet (meer) zijn. Een voorbeeld
zou kunnen zijn dat oude ambachten, zoals palingroken,
worden overgedragen aan een jongere generatie.
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Zo’n twintig Spaarndamse organisaties en vereniging
zijn vanaf het eerste uur bij een “Dijk van een Dorp”
betrokken. Deze organisaties en verenigingen worden
weer benaderd voor deze 2e editie. Maar we zijn
natuurlijk altijd geïnteresseerd in nieuwe
organisaties/verenigingen, die willen gaan deelnemen
aan “Dijk van een Dorp”. Wij zullen dan zorgen voor de
promotie.
Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van sport en
beweging maar ook op het gebied van kunst en cultuur,
gezondheid en lifestyle of gewoon eens gezellig samen
eten ergens op locatie in Spaarndam.
Wil je je als standhouder aanmelden, dan kan dit via
onze website www.dijkvaneendorp.nl of via
info@dijkvaneendorp.nl
Het project bestaat dus uit 4 hoofdthema’s:
Kunst & cultuur
Gezondheid & Lifestyle
Sport en beweging
“Met elkaar”
Voor overige informatie: neem een kijkje op onze
website: www.eendijkvaneendorp.nl of volg ons op
facebook: www.facebook.com/dijkvaneendorp/
Tot zaterdag 6 oktober in het dorpshuis Spaarndam!

Algemeen

Status
- Haarlemmermeer is een gemeente in de provincie
Noord-Holland, in de streekKennemerland.
- De gemeente Haarlemmermeer is in 1855 ontstaan, kort
na de drooglegging van het gelijknamige meer, die in
1852 is voltooid.
- De gemeente Haarlemmermeer omvat de stad
Hoofddorp, de dorpen Abbenes,Badhoevedorp,
Beinsdorp, Buitenkaag, Burgerveen, Cruquius, Lijnden,
Lisserbroek,Nieuw-Vennep, Rijsenhout, Vijfhuizen,
Weteringbrug, Zwaanshoek en Zwanenburg, de
buurtschappen Aalsmeerderbrug, Boesingheliede,
Cruquius-Oost, Huigsloot, 't Kabel, Leimuiderbrug,
Nieuwe Meer, Nieuwebrug, Oude Meer,
Rozenburg,Vredeburg en Weberbuurt, en luchthaven
Schiphol. Bij elkaar zijn dit onder meer 1 stad, 14 dorpen
en 12 buurtschappen.
Tja, en binnenkort worden Haarlemmerliede en
Spaarnwoude geconfisqueerd. De vraag is nog of ze het
daar wegzetten als dorp, of ergens onderschuiven bij de
vele buurtschappen.
Het immense meer werd toentertijd drooggelegd, omdat
het water steeds meer land wegvrat. Complete dorpen
verdwenen onder water. Maar nu het al weer meer dan
een eeuw is ingepolderd, eerst voor boerenland en nu
dienend als ‘ major European mainport’ voor alles wat
vliegt, treint, rijdt en bedrijft, begint de ringvaart te
knellen en komt dat oude vraatzuchtige stigma, nu in de
vorm van landwinning en overlast, in alle hevigheid
terug. Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn al gevallen
en slepen als we niets doen Spaarndam-Oost met zich

mee. Ook Schiphol, zo langzamerhand hèt bestaansrecht
van de Haarlemmermeer, laat zich niet aan banden
leggen en drukt qua overlast zijn vette stempel op een
groot deel van ons land.
Ja, de Haarlemmermeer heeft bestuurlijk in deze
neoliberale tijden het tij mee, alles mag, als het maar
centen oplevert…. tot minister Ollongren lucht kreeg van
het dorpje Spaarndam en na enig aandringen vanuit de
dorpsraad, begreep dat er bij deze bestuurlijke
herindeling kansen lagen voor dit authentieke, maar
gedeelde dorp. Hoofddorp is sowieso van hieruit een heel
eind fietsen- altijd tegenwind in de polder- en onze
relatie met Schiphol houdt ook niet over. Dus waarom
niet, nu het nog kan… ontkoppelen: Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, zoals afgesproken, naar knooppunt
Hoofddorp en het plukje Spaarndam-Oost met West als
één dorp naar het eveneens authentieke Haarlem. Past
mooi en het is maar een kwartiertje fietsen. Slimme
meid, die Ollongren, maar een en ander moet natuurlijk
bestuurlijk goed worden geregeld en in onze democratie
kan, als het vermeende landsbelang niet in het geding is,
de wil van het volk leidend zijn, dus gaf ze opdracht voor
een zgn. volksraadpleging. Deze schijnt ergens in januari
plaats te vinden. Ik zou zeggen: LAAT JE HOREN!
Lukt het dan nog niet om van de twee delen één
Spaarndam te maken, is het toch echt: eigen schuld,
dikke bult.
Jan Zwetsloot

Het Dorpscentrum
Stichting Leefomgeving Schiphol (verder SLS)
Het Dorpscentrum heeft ervoor gekozen het door SLS
toegekende subsidiebedrag in te zetten op een viertal
onderwerpen. SLS heeft informeel al aangegeven akkoord te
kunnen gaan met die keuzes.
De onderwerpen zijn:
• verduurzaming LED-verlichting, zonne-energie en isolatie;
• verbetering bruikbaarheid en inrichting;
• vergader-/benedenzaal;
• verbetering sanitaire ruimten en kleedruimte.
Of we daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan, is afhankelijk
van een formele instemming van SLS met de definitieve
plannen. Daarvoor zal de gemeenteraad van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich nog uit moeten
spreken over (de hoogte van) de cofinanciering. SLS eist
namelijk dat er naast het door de SLS te geven bedrag ook
een andere partij moet “meedoen”. In juni 2018 is de raad
over de voornemens ingelicht door het Dorpscentrum, de
Dorpsraad en de buitensportverenigingen. Later dit jaar zal
de raad zich over de cofinanciering uitspreken. In haar brief
van de Dorpsraad aan SLS van 15 augustus 2018 vraagt zij
om de goedkeuring nu alvast te overwegen. De benodigde
cofinanciering is reeds door de gemeente Haarlem voorzien.

40-jarig jubileum Dorpscentrum
In november van dit jaar viert het Dorpscentrum het 40-jarig
bestaan. Op zaterdag 17 november a.s. zal vanaf 16.00 uur ’s
middags de feestelijke viering plaatsvinden. Ter gelegenheid
van het jubileum zal ook een herdenkingsboekje worden
uitgeven. Het programma wordt via uitnodigingen, website,
facebook en andere aankondigingen bekend gemaakt. Zet u
de datum alvast in uw agenda?
Daghap
Vindt u het gezellig om samen met anderen te eten? Geef u
dan op voor onze daghap. Elke donderdag om 17.30 uur aan
tafel in het Dorpscentrum. Kosten € 6,00 p.p. incl. een kopje
koffie of thee. Mocht u mee willen eten, geef u dan vóór
woensdag op bij het beheer (tel. 023-5390811).
Gevraagd:
Vindt u het leuk om voor een groep mensen te koken? Wij
zijn op zoek naar vrijwilligers die het beheer een handje
kunnen helpen bij het koken, serveren, afruimen en afwassen
bij de daghap op donderdag. Veel handen maken licht werk!
U kunt zich opgeven bij het beheer.

13

Algemeen
Wij zoeken ook voor het komende winterseizoen
oproepkrachten (vanaf 21 jaar) voor achter de bar.
Informatie en solliciteren via het beheer (email
info@dcspaarndam.nl).
Welke activiteiten zijn er zoal in het Dorpscentrum?
Elke dag is de jeugdbibliotheek van 13.30 tot 17.30 uur
geopend; op woensdag is er een medewerker van de
bibliotheek Kennemerland aanwezig.
Elke dag biljarten tijdens openingstijden (tegen een
geringe vergoeding).
Dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur: spelletjes doen voor
ouderen.
Dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur: handwerken (breien en
haken) voor ouderen.
Donderdagmiddag vanaf 13.30 uur: Valpreventie en Beter
bewegen.
Donderdagavond vanaf 17.30 uur: Daghap.
Vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur: knutselen voor

volwassenen.
Vrijdagavond kunnen kinderen terecht bij de Freebees
(sport en spel) van 19.00 tot 20.30 uur.
Wij hebben een mooie afgesloten zaal die zich leent voor
allerlei doeleinden. Denkt u daar eens aan bij het
organiseren van bijvoorbeeld een vergadering, een
verjaardag, condoleance of workshop?
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.
Wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar
info@dcspaarndam.nl of bel ons even 023-5390811.
website: www.dcspaarndam.nl
Bestuur en beheer Dorpscentrum Spaarndam

Eetcafé
Eetcafe in ons Dorpscentrum / Dorpshuis
Menigeen loopt er binnen om te sporten, te kaarten of
komt niet verder dan de tap.
Bekend is ondertussen dat Rob en Tineke ook heel goede
koks zijn en zo gastvrij dat er meer en meer liefhebbers
zijn voor de daghap op de donderdagavond.
Voor de minimale prijs van 6 euro iedere week weer een
gezonde en voedzame verrassing.

We voelen ons welkom en worden verwend. Spreken
elkaar over tafel op een ontspannen wijze, en er valt vaak
veel te lachen. De sfeer is heel gemoedelijk en het eten
heel smakelijk.
Wekelijks op tijd aanmelden, dan kan men op donderdag
om 18.00 uur aan tafel met elkaar.
Kortom: een aanrader, kom ook eens meegenieten. Na de
zomervakantie gaan Rob en zijn team weer van start.
We bedanken dan ook Rob en zijn team bij deze
hartelijk.
Truus Bootsman en Nell Lippus

Persbericht van DOCK

Welzijnsorganisatie DOCK actief voor en met bewoners
van Haarlem-Noord.
De medewerkers van DOCK in Haarlem-Noord werken
samen met bewoners, vrijwilligers en andere partijen aan
een prettige leefomgeving. We brengen bewoners, ideeën
en mogelijkheden in de wijk samen. Verder motiveren
we bewoners om het beste uit zichzelf te halen en zich te
ontwikkelen. We ondersteunen bij hulpvragen via het
sociaal wijkteam. Tenslotte stimuleren we bewoners om
iets te doen voor anderen, in allerlei verbanden. In
Haarlem Noord zetten we ons in met allerlei activiteiten
en projecten en via diverse samen-werkingsverbanden.
We werken in en vanuit wijkcentrum de Horizon,
Ambonstraat 2/Nieuw-Guineaplein in de Indische buurt,

de Buurtwinkel Marsmanplein, Generaal Spoorlaan 140,
het leefbaarheidssteunpunt Cronjestraat 1A, en nog
enkele andere locaties, waar de koffie klaar staat. Daar is
vanaf half september ook ons nieuwe
activiteitenprogramma 2018-2019 te vinden voor
jongeren, volwassenen en ouderen. Maar ook op
www.dock.nl/buurten/haarlem/noord. Zo zijn er
taallessen, sportieve activiteiten binnen en buiten, allerlei
creatieve activiteiten en mogelijkheden om samen te eten
en/of elkaar te ontmoeten. Hulp bij allerlei digitale
vragen, kan Horizon Digitaal geven. Verder zijn er
projecten als “stop de schulden’ ,
opvoedingsondersteuning , vrijwillige hulpdienst en
‘Nieuw in Noord’ in samenwerking met het
Verhalenhuis en Haarlem105.
Voor meer informatie: bel De Horizon, tel. 0235436011
(maandag t/m. donderdag) Of mail: horizon@dock.nl of
loop gewoon eens binnen bij ons, welkom.
Team DOCK Haarlem Noord
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Historische werkgroep Spaarndam
HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM
Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ SPAARNDAM
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl

NIEUWSBRIEF nr. 7

In de zomerperiode zou het rustig
moeten zijn, maar dat was zeker
niet het geval. Rosé en Martien
zijn druk bezig met het verzamelen
van gegevens betreffende de
gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude. Dat doen zij samen
met Historische werkgroep
Halfweg, Dorpsvereniging
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
en het Noord-Hollands Archief.
Zoals u weet gaat deze gemeente
met ingang van 1 januari 2019
over naar de Gemeente
Haarlemmermeer. Ter gelegenheid
hiervan wordt er een
herdenkingsboek geschreven (ca
200 blz.) waarin auteur Frank van
de Poll de lezer meeneemt door de
historie van dit bijzondere gebied.
Een flyer zat in de vorige uitgave
van het Dorpsorgaan. Op 22
september organiseren de
gemeenten Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Haarlemmermeer
een informatiemarkt in het
Dorpshuis in Spaarndam. Hier
kunnen de bewoners van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
terecht voor antwoorden op de
vraag: wat verandert er na de
fusiedatum. Tijdens deze
bijeenkomst is Frank van de Poll
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aanwezig. Ook zal er iemand van
de HWS aanwezig zijn.
Op zondag 25 maart was er een
Kunstproject ‘dieren in de kunst’
van de Spaarneschool bij het
Rijnlandshuis. Hieraan heeft ook
de HWS zijn medewerking
verleend en ook andere ruimtes
van het Rijnlandshuis opengesteld.

Op 28 locaties was er van alles te
beleven tijdens KIS ( Kunst In
Spaarndam) Tijdens deze 2 dagen
op zaterdag 2 en zondag 3 juni was
het Rijnlandshuis geopend. De
HWS verzorgde de rondleidingen
in en omhet Rijnlandshuis. Ook
kon men ons museum bezoeken of
even bij de boekenkraam kijken.
Of even bijpraten met bekende.
Zoals u gewend bent van ons,
waren wij weer aanwezig op de
jaarlijkse kunstmarkten.

hebben op de geschiedenis van
Spaarndam en omgeving. Hartelijk
dank hiervoor. Opvallend was dit
jaar het aantal bezoekers uit de
Houtrakpolder. Zij kwamen met
vragen of verhalen over hun
ouders of grootouders, die daar
hebben gewoond. Was een leuke
en leerzame dag.
Wist u dat de HWS een beeldbank
heeft?
http://historischewerkgroepspaarnd
am.nl/index.asp.
Dat wij ook op Facebook zitten
onder de naam ‘mijn Spaarndam’?
Tijdens de open monumentendagen op 8 en 9 september, is het
Rijnlandshuis geopend. Meer
informatie zal via de overige
media bekend worden gesteld.
Kijk ook op onze website. Dat wij
rondleidingen verzorgen in het
Rijnlandshuis en door ons mooie
dorp? Voor info stuur een email.
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.
Elke woensdagochtend kunt u de
HWS vinden in de Kettingloods
van het Rijnlandshuis van 09.30 tot
11.30 uur. Kom gerust eens langs.
Veel leesplezier, de redactie

Ook dit jaar kwamen de mensen
met allerlei vragen, foto’s, boekjes
en andere artikelen die betrekking

Martien van Woerkom.
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Don Bosco
Beste dorpsgenoten,
Wellicht heeft u de stilte in het dorp opgemerkt. In de
eerste week van de zomervakantie vertrokken zo’n 150
Spaarndammers -kinderen, leiding en kookstaf- met
Jeugdvereniging Don Bosco op kamp naar Duitsland. In
de afgelopen 30 jaar heb ik geen kamp overgeslagen, dus
ik kan niet over dat stille dorp meepraten. Ik heb het ‘van
horen zeggen’…
Op zaterdagochtend 21 juli vertrokken in alle vroegte de
groepen van Don Bosco vanaf station HalfwegZwanenburg voor het jaarlijkse kamp. De jongste
groepen met de bus van Oostenrijk Touringcars naar
Haltern am See. De oudere groepen met de trein naar
Winterswijk. John en Mirjam van Molenaar Transport
brachten de fietsen naar Winterswijk, zodat de kinderen
vanaf daar naar Duitsland konden fietsen. Een hele reis!
In Haltern am See aangekomen kwam Niels, namens
Molenaar Haarlem BV. met de container vol met onze
spullen. Waar zouden we zijn zonder deze fantastische
bedrijven!
De locatie in Haltern am See was voor ons nieuw, maar
in deze warme week perfect te noemen. De tenten onder
de bomen, heerlijk in de schaduw. En voor het eerst
konden we tijdens kamp gebruik maken van een privé
zwembad. Dus wanneer de oververhitting nabij was,
lieten we de kinderen snel een bommetje maken.
Naast voldoende drinken, hebben we ook heel goed
kunnen eten op kamp.

De 6-koppige kookstaf zorgde voor heerlijke maaltijden,
waarbij de ingrediënten in de koelwagen van AH
Bouwens lekker koud bleven. Pasta, broccoli en
bloemkool, rijst, andijviestamppot met aardappels van
Duwel en natuurlijk pannenkoeken! Alleen het Duitse
brood bij het ontbijt viel niet zo in de smaak. ;-) Het
nodige suikergoed werd dagelijks gekocht in de
welbekende ‘Don Bosco Snoepwinkel’. Zure matten en
roze koeken smaakten weer goed dit kamp!
We hebben ons de hele week kunnen vermaken met tal
van activiteiten. Per clubavond werden verschillende
activiteiten gedaan, maar zoals elk kamp waren er ook
gezamenlijke activiteiten. De week begon met een
openingsspel om de kampregels te leren kennen. Er was
een sportdag, met genoeg waterspelletjes om de hitte te
kunnen doorstaan. Een safari, met een vossenjacht in de
stad. En natuurlijk het nachtspel, waar de kinderen op
zoek moesten naar de Deutsche Schlager. Die aan het
eind geen gevaarlijke slager, maar een vrolijke zanger
bleek te zijn!
Al met al een fantastische week, waar meer dan 100
Spaarndamse kinderen hebben kunnen genieten van de
activiteiten en de gezelligheid met elkaar.
Na de schoolvakantie is het nieuwe clubseizoen weer van
start gegaan. Wil je meer weten of eens een clubavond
bijwonen? Kijk dan op www.donbosco-spaarndam.nl.
Laura Kroon
Don Bosco Spaarndam
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Zonnebloem

…… afdeling Spaarndam
Friendship Sports Center op 24 mei 2018
(ingezonden door Ria Molenaar)
Lieve mensen, Ja, hoe moet ik beginnen… Ja, hoe moet
ik beginnen ….Hoe moet je alles verwoorden van zo’n
fantastische dag …. Zal even uitleggen hoe we
uitgenodigd zijn: de Zonnebloemafdeling Spaarndam
kreeg van de Riki Stichting de uitnodiging om met de
ouderen van hun afdeling een uitstapje te maken naar
Friendschip Sports Center te Amsterdam Noord. Wat
denk je dan? Nou echt niet: daar zijn we te oud voor, of
we kunnen niet meer mee doen. Niets was minder waar.
De groep bestond uit 36 deelnemers die aan
verschillende sporten mee gingen doen en dan heb ik het
wel over de leeftijd tussen 70 en 95 jaar. Zelf zat ik in de
groep zitvolleybal. Geweldig: het enthousiasme,
zwemmen, koersballen, noem maar op. Een fantastische
begeleiding. Het hele project wordt grotendeels bestuurd
door mensen die minder begaafd zijn, dat geeft nog een
extra dimensie aan het geheel. Het sporten was sowieso
al een enorme uitdaging, wat hebben we onwijs
gelachen; sommigen waren een beetje te fanatiek, bij
zitvolleybal, dus soms kreeg iemand weleens een bal
tegen zijn hoofd. OK: het was een zachte strandbal. Na
het sporten kregen we een fantastische lunch
aangeboden, echt GEWELDIG ! Soepje, broodje kroket,
broodje kaas met komkommer en tomaat en ook nog
eens een dessert waar je U tegen zegt…. Waar ik het
meest van genoten heb en ik denk allen die dit uitstapje
mee mochten maken, was de gezellige sfeer. Het was
echt een feestje! Dank aan alle vrijwilligers en de
organisatie van de Zonnebloem / Riki Stichting. Voor
herhaling vatbaar.
Hartelijke groet, Ria.
Scheepvaartmuseum op 19 juni 2018
Wij kregen een uitnodiging om met 15 gasten van de
Zonnebloem Spaarndam e.o. mee te gaan met
medewerkers van KPMG, tijdens hun uitje naar het
Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Wij hebben onze
lijst er bij gehaald en gekeken naar gasten die via hun
interesselijstjes museumbezoek hebben aangekruist.
Binnen 2 dagen hadden we al meer dan 15
Zonnebloemgasten die mee wilden. En 19 juni was het
zover. Ruim vóór 12.00 uur stond de bus al klaar en
geruisloos stapten de gasten in. Toen wij bij het museum
aankwamen, stonden de rolstoelen klaar en een groep
medewerkers van KPMG die de rolstoelen gingen
duwen. Binnen een mum van tijd zat iedereen in een
rolstoel en werd er kennisgemaakt met de medewerker
die de hele middag verder met de gast op pad ging.
Onder het genot van koffie en appeltaart ging de
kennismaking verder. Hierna werd het museum bezocht
en het grote VOC-schip. Wat was er een hoop te zien.
Prachtige schilderijen, boegbeelden, fotoalbums etc. De
medewerkers van het KPMG deden hun uiterste best om
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overal te komen met de rolstoel. Rond de klok van 16.00
uur was iedereen weer terug in het restaurant voor een
drankje. Na een kort dankwoordje aan de medewerkers,
stond inmiddels de bus weer klaar om terug te gaan naar
Spaarndam. Ook de rolstoelwagen kwam gelijktijdig de
rolstoelen weer ophalen. Nadat iedere Zonnebloemgast
afscheid had genomen van de medewerker van KPMG
gingen we huiswaarts.

In de bus werd nog druk nagepraat over het mooie
museum, over het VOC-schip en over de aardige mensen
van het KPMG. Onze gasten hebben echt genoten. Thuis
in Spaarndam hoorde ik verschillenden zeggen: wat een
heerlijke middag hebben wij weer gehad (een mooi
compliment).
Zomerhartenwens Riki Stichting: rondrit door Noord
Holland op 31 juli 2018
De hartenwens is van mevrouw Zandvliet, maar omdat
ze het gezelliger vindt met nog een gast, vroeg ze of
mevrouw To Wempe mee mocht. Dus werd er een datum
geprikt waarop beide dames konden. Zo was het dinsdag
31 juli zover dat we op pad konden gaan. Het was mooi
weer en gelukkig niet te warm. 10.30 uur gingen Coby
Bruin en ik de dames thuis ophalen. Eerst richting Pont
Buitenhuis om naar de overkant te gaan, want de eerste
stop zou zijn De Zaanse Schans. Een verzoek van
mevrouw Mien Zandvliet. Dus onderweg genieten van
de uitzichten. Beide dames houden erg van het
polderlandschap. Bij de Zaanse Schans aangekomen, is
het tijd voor koffie met zeker wat lekkers. Daarna voor
mevrouw Zandvliet een rustig plekje gezocht om nog
even te genieten van alles wat er te doen is. En
ondertussen gingen Coby en To Wempe nog even wat
verder het park in. Oké, dat mocht niet te lang duren,
want er was meer te doen. Dus naar de auto om verder te

Algemeen
gaan. Het werd o.a. binnendoor naar Wormerveer, Oost
Knollendam, Spijkerboor, Oost Graftdijk en de Rijp .
Daar een stop voor de lunch. Heerlijk buiten gegeten.
Dan weer onderweg om toch langzaam naar Spaarndam
terug te gaan. Midden Beemster, door Edam, Purmerend,
Neck, Wormer, Assendelft en gelukkig moesten we even
wachten op de pont, want dan is er tijd voor een heerlijk
ijsje. Het was misschien niet de handigste route, maar
daar ging het niet om. Het was voor de dames puur
genieten van alles wat er onderweg te zien was. Rond
half 5 waren ze beiden weer thuis na een heerlijk dag,
waar ook wij de vrijwilligers super van genoten hebben.
Coby en Ancilla.
Zomerhartenwens Dagje Volendam op 7 augustus 2018
Al was het vandaag een snikhete dag, het is toch een
leuke verrassingstocht geworden. Na een heerlijke
cappuccino met appeltaart hebben wij vanwege de
warmte in plaats van de foto’s in klederdracht gekozen
voor een overtocht per boot naar Marken.

Na enkele zalen met schilderijen van Hendrik Willem
Mesdag en zijn vrouw Sientje, welke laatste ook aan het
Panorama heeft mee geschilderd, te hebben bewonderd,
bouwden we de spanning nog even op en gingen eerst
lunchen. En ja, dan kom je boven en ondergaat de
magische illusie van het zinsbegoochelende panorama uit
1881. Het vergezicht op de zee, de duinen en het oude
vissersdorp en opkomende badplaats Scheveningen is
geweldig. Je hebt het idee of je zelf op het strand loopt.
Het is een fantastisch werk van 120 x 14 meter! Leuk om
te weten: toen het panorama op 1 augustus 1881 werd
geopend, was Vincent van Gogh een van de gasten. Hij
was zeer onder de indruk van het panorama en verzuchtte
dat het doek maar één enkele fout had, namelijk dat het
foutloos was. Ina en ikzelf (Joke) hebben genoten van
een heel gezellige dag samen.
Er gaan binnenkort nog meer zomerhartenwensen
vervuld worden: we gaan koffiedrinken bij Van Assema,
pannenkoeken eten bij Zorgvrij, met onze gasten naar het
theater en we hebben nog veel meer plannen.
Als u iets wilt weten over de Zonnebloem mag u mij
altijd bellen (023-8888780 of 06 29305111) of mailen:
jokevanbakel@live.nl
Zonnebloem Spaarndam e.o.

MeeZingKerst Spaarndam
Vooraankondiging
In de schaduw met een mooi uitzicht over het IJsselmeer
hebben we daar genoten van een lekkere lunch. Gelukkig
hadden we een rolstoel voor Adrie mee en konden we in
Marken een wandeling maken.
Zomerhartenwens Panorama Mesdag in Den Haag op 7
augustus 2018
Vandaag, 7 augustus 2018, wordt de zomerhartenwens
van Ina vervuld. Op zo’n beetje de warmste dag van het
jaar, gaan we samen bij Ikea op de trein. Bij Den Haag
Holland Spoor eerst even de inwendige mens versterken
met een heerlijke kop cappuccino. Dan met tram 1 naar
de Zeestraat, waar het Panorama Mesdag is gevestigd.
Het was heerlijk om de warmte achter ons te laten en het
koele museum in te stappen. Het museum blijkt in 1996
volledig te zijn opgeknapt.

Inmiddels traditioneel wordt ook dit jaar weer de
KERSTZANG gehouden in de pittoreske en sfeervolle
OUDE KERK, Kerkplein 2, te SPAARNDAM .
Op vrijdag 14 december om 20.00 uur (de kerk is open
vanaf 19.30 uur).
De met elkaar te zingen kerstliederen worden op het
orgel begeleid door Jeroen Kiel met muzikale
medewerking van Rosa-Vra-fünen, onder leiding van
Peter Duval Slothouwer.
Namens de Dorpsraad zal Dhr. Pieter Heiliegers
spreken.
Het kerstevangelie zal worden voorgelezen door
kinderen van de Spaarneschool.
Wij zijn ervan overtuigd dat het weer een sfeervol en
hartverwarmend begin van de Kerstdagen gaat worden.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De toegang is gratis. De collecte bij de uitgang is voor
de onkosten die gemaakt zijn voor deze samenkomst.
Schrijft u de datum vast in uw agenda:
Vrijdag 14 december 2018.
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Bustocht en Brandweer

Verslag bustocht d.d. 6-9-2018
“Te land, ter zee en in de lucht”
Mevr. Greet Spigt is er wederom in geslaagd een
jaarlijkse busreis te organiseren voor de oudere
dorpsbewoners van Spaarndam. Ditmaal ging de busreis
naar de wereldhavenstad Rotterdam. Donderdag 6
september jl. stapten 54 deelnemers in een prachtige
touringcar op weg naar Rotterdam. De chauffeur was,
evenals vorig jaar, Marcel. Onder minder goede
weersomstandigheden, af en toe een bui, reden we naar
Buitenkaag, een dorp aan de Kagerplassen. Hier was de
1e stopplaats bij restaurant “Brasa Kaagzicht” voor de
koffie met een heerlijk gebakje.
Na een uur vervolgden we onze busreis naar Rotterdam.
Marcel, onze chauffeur, geboren en getogen
Rotterdammer, leidde ons, als een perfecte reisleider,
uitgebreid door Rotterdam. Van enig chauvinisme was
wel sprake. Om 12.30 uur kwamen we aan bij het
sfeervolle restaurant “Biblio”, waar we werden verrast
op een heerlijke lunch.
Voldaan vertrokken we hiervandaan naar de
Willemskade, waar de rondvaartboot zojuist aankwam.
Gedurende de vaartocht van vijf kwartier zagen we vanaf
het water de wereldhavenstad Rotterdam. Een belevenis
op zich, te zien wat er zich allemaal afspeelt aan de
oevers van de Maas. Nadat we van boord waren gegaan
reed onze chauffeur Marcel ons naar de Euromast. Hier
beëindigde Marcel zijn werk en werd vervangen door
chauffeur Joop. De Euromast werd in 1960 t.g.v. de
Floriade gebouwd en had toen een hoogte van 107 meter.
Tien jaar later werd de toren nog eens verhoogd tot 180
meter. Voordat we de Euromast bezochten, was de regen
gelukkig opgehouden en konden we van een magnifiek
uitzicht genieten over Rotterdam.
Na dit hoogtepunt reed chauffeur Joop ons weer naar
hetzelfde restaurant, waar we ’s morgens koffie hadden
gedronken. Hier kregen we het diner. Inmiddels was
19.30 uur geworden en was het de hoogste tijd om weer
naar ons dorp vervoerd te worden.
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Het is een prachtige dag geworden en veel dank gaat dan
weer uit naar mevrouw Greet Spigt en de prettige
ondersteuning van Riet Hagemeijer en Gerrit Willems.
Rob van Meesche

Brandweer
We zijn in de periode 1 juni t/m 31 augustus drieëndertig
keer uitgerukt voor diverse redenen waaronder:
- diverse branden (natuurlijk)
in huizen, op industrieterreinen enz.
- dieren in moeilijkheden
- wateroverlast
- reanimaties
- hulp bij ongevallen
- hulp bij letsel
- auto te water
- gewoon mensen helpen
- enz. enz.
Het werk bij de brandweer is heel divers en inspirerend.
Vrijwilligers te kort?
Je hebt het vast gehoord, gelezen of gezien: om ook in de
toekomst brandweerzorg te kunnen blijven leveren heeft
de Spaarndamse brandweer nieuwe mensen nodig.
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Ken jij
mensen die bij de brandweer zouden kunnen (of
moeten)? Dat kan nu. Wij zoeken nog minimaal 8
mensen tussen de 18 en 45 jaar die in Spaarndam-Oost
en -West wonen.
Loop gewoon eens binnen op onze oefenavond, elke
donderdag staat de koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur.
Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van Spaarndam,
kijk dan op onze website:
www.brandweer-spaarndam.nl
of Face book:
www.facebook.com/brandweerspaarndam
Gerard Dupon
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