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Storm  en tweespalt in Spaarndam

We laten een stormachtig kwartaal achter ons: in decem-
ber code rood; 18 januari: Nederland wordt geteisterd 
door een zware storm. Eind februari: ijzige kou en de 
wind uit het oosten zorgt voor  een gevoelstemperatuur 
van -17 graden en dan op 1 maart: toch nog even op 
het ijs: schaatsten op Nova Zembla! En om alles weer 
in balans te zetten en weer grip op de tijd te krijgen: de 
geruststellende mededeling op 2 februari, dat de klok 
van de Oude Kerk in Spaarndam weer loopt. Hoewel 
een week later weer bleek, dat onze keukenklokjes en 
wekkerradio’s ruim 5 minuten achterliepen. Maar dat 
was een ander probleem en dat is gelukkig ook weer 
opgelost.

Maar ook roerige tijden in Spaarndam: tweespalt over 
de dijk: we rijden te hard; wie mogen er wel/niet over de 
dijk; moet de flitspaal wel of niet aan tijdens de mid-
dagspits. De discussies worden venijnig! Bewoners uit 
oost en west staan tegenover elkaar. Ook de toekomst 
van het fort benoorden Spaarndam komt weer ter sprake. 
Een interessant interview met Ziegel Ziegelaar over een 
mooi plan voor het fort. De Dorpsraad ziet het echter 
als een nieuwe bedreiging. Hoe kunnen we als Spaarn-
dammers tot elkaar komen? Sport verbroedert, zeggen 
ze. Maar wie weet, verbroedert kunst ook. Want Spaarn-
dam zindert van allemaal verschillende kunstuitingen: 
Kunstcentrum de Kolk met geslaagde  winterworkshops 
in februari; de Spaarneschool en een kunstproject over 
dieren (25 maart); KIS in juni met als topic een fotogra-
fietentoonstelling; de kunstmarkten is juli en augustus. 
Kortom: het kan niet op! En dat voor zo’n klein dorp als 
het onze. Zou zo’n  kunstminnend dorp als Spaarndam 
geen verbroedering tot stand kunnen brengen? Er wor-
den voldoende oplossingen in dit nummer aangedragen, 
maar nu nog de juiste.
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Spaarndam leeft!
Wij spreken en horen veel dorpsgenoten die nadenken 
over diverse dorpse zaken. Dat is mooi, want het toont 
betrokkenheid van Spaarndammers bij hun omgeving. 
Natuurlijk zijn er ook mensen die graag sputteren en 
brommen maar dat helpt ons niet verder. Wie mee wil 
denken moet zich wel wat verdiepen in de feiten en 
oprecht bereid zijn oplossingen te zoeken. Niet iedereen 
kan zijn zin krijgen maar de Dorpsraad en de werk-
groepsleden zetten zich in om de krachten te bundelen 
voor ons allemaal.

Gemeentelijke herindeling
 
Tweede Kamer aan zet

Zoals u ongetwijfeld weet 
is de Dorpsraad uitgeno-
digd op een hoorzitting 

van de Tweede Kamer in Den Haag. Wij hebben daar 
wederom gepleit voor een grenscorrectie voor Spaarndam 
ten faveure van Haarlem. We hebben daarbij opnieuw 
verwezen naar de beide debatavonden en de peiling in 
Spaarndam. 
Voor ons is en blijft er maar één Spaarndam. De op-
heffing van de gemeente Haarlemmerliede ca. biedt 
een kans ons dorp bestuurlijk te herenigen en onder te 
brengen bij de gemeente waarvan wij de voorzieningen 
gebruiken. Wat zou het mooi zijn als wij straks allemaal 
op het zelfde gemeentebestuur mogen stemmen. Het is 
nu aan de Tweede Kamer om hierover een besluit te ne-
men. En dat is belangrijk omdat de Tweede Kamer hier 
met meer afstand naar kan kijken.

Belasting
Over de gemeentelijke belasting gaan veel spookverha-
len rond, maar hoe zit het nu echt?

De Dorpsraad heeft de gemeentelijke belastingtarieven 
voor 2018 op een rij gezet, oordeelt u zelf:

De OZB (eigenaren woning)

Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
0,1316% 0,09888% 0,10116%

De Afvalheffing voor een meerpersoonshuishouden
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
354 324,48 312

Riool
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
222 per perceel 148,80 127,09

Hondenbelasting (eerste hond)
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
89 90 79,50

Toeristenbelasting
Haarlemmerliede ca. Haarlem Haarlemmermeer
1,14 
per nacht

3,25 
per nacht 

6,05% van verblijfs-
vergoeding

Schuldenlast
Ook over de schuldenlast van de gemeenten gaan wilde 
verhalen. Maar hoe zit het nu echt? De Dorpsraad heeft 
de begrotingen (2018-2020) van de gemeenten Haar-
lemmermeer en Haarlem naast elkaar gelegd en consta-
teerde het volgende (oordeel zelf ):

Ontwikkeling 
schulden

Haarlem Haarlemmermeer

2018 486 M€ 599 M€ 
2020 477 M€ 643 M€

Bronvermelding: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-
stukken/financiele-stukken/Begroting) en https://haarlemmermeerge-
meente.nl/file/9427/download).

Schiphol
Met dank aan de werkgroep 
Schiphol heeft de Dorpsraad 
een zienswijze ingediend 
over het voornemen van de 
Minister Van Nieuwenhuizen 
om het Luchthavenverkeers-
besluit voor Schiphol te wij-
zigen. We vragen de minister 

het aantal nachtvluchten niet uit te breiden maar vast te 
houden aan het eerder overeengekomen Aldersakkoord. 
Dat akkoord is er niet zo maar gekomen. Er zijn veel 
onderzoeken naar ons slaapgedrag aan vooraf gegaan. 
We zijn ons ervan bewust dat Schiphol een belangrijke 
motor is van de economie, maar we moeten wel kunnen 
slapen. Ook vinden we het onterecht dat de goedkoopste 
vliegtickets ons tussen 24.00 uur en 6.00 uur uit onze 
slaap moeten houden. 

Ruimtelijke Ordening en Recreatieschap
 
Natuurnetwerk Nederland
De provincie heeft de grenzen van het Natuurnetwerk 
Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 
gewijzigd. Wij hebben gevraagd om een toelichting 
hierop. Deze hebben wij nog niet ontvangen. Hierover 
later meer.

Nieuwe bedreiging voor Fort Noord
Er is een nieuwe projectontwikkelaar opgestaan om fort 
Noord te ontwikkelen. Op het eerste gezicht lijkt het een 
mooi plan, maar wie beter kijkt, ziet dat het gaat om ver-
blijfsrecreatie, woningbouw en grote aantallen bezoekers 
voor de hele Stelling van Amsterdam. In wezen wordt in 
dit plan toegeschreven naar dezelfde uitgangspunten als 
die van het afgekeurde Landalhuisjespark. De verworven 
rechten in de eerder gevoerde rechtszaak laten we na-
tuurlijk niet verloren gaan. Zowel de projectontwikkelaar 
als de gemeente Velsen hadden dit kunnen bedenken en 
het is jammer dat dit niet gebeurd is.

Iceplanet
Tel op bij bovenstaande ontwikkeling dat de gemeente 
Haarlemmerliede ca. een intentieovereenkomst heeft 
gesloten met nog een projectontwikkelaar die aan de 
andere kant van ons dorp een ijsbaan met grootschalige 
hotelaccommodatie wil ontwikkelen en besef dat de 
verkeerschaos op onze dijk compleet wordt zonder een 
rondweg om Spaarndam. 
De Dorpsraad blijft in gesprek met de betrokken be-
stuurders maar het is niet eenvoudig om die op één lijn 
te krijgen. Hierover en over de financiële ontwikkelingen 
rond het Recreatieschap meer in het volgende Dorpsor-
gaan. 

Hartje Spaarndam
Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Schiphol 
(SLS) heeft laten weten dat het oude plan voor Hartje 
Spaarndam geen subsidie kon krijgen, omdat het te 
ingewikkeld was en te veel leek op een eerder plan voor 
Halfweg-Zwanenburg dat destijds veel commotie opriep. 
Ook de fasering van het oude plan was onvoldoende 
doordacht. Zie hierover het vorige Dorpsorgaan. 
Na overleg met de SLS en direct betrokkenen werd het 
oude plan vervangen door een nieuw plan. Dat hield in 
dat het Dorpscentrum en sportverenigingen ieder een 
eigen deelplan maakten, waarbij het Dorpscentrum en 
de sportverenigingen elk de helft van de subsidie (maxi-
maal 1.5 M€) krijgen. De sporthal en horeca voorzie-
ningen blijven bij het dorpscentrum, dat niet zal worden 
gesloopt. De sportverenigingen krijgen de gelegenheid 
om gezamenlijke voorzieningen op te zetten. Dit biedt 
een kans voor verdere samenwerking tussen de sportver-
enigingen onderling.

Hoewel de nieuwe plannen nog niet erg ver waren 
uitgewerkt, was de nieuwe opzet voor het bestuur van 
SLS voldoende om ons dorp toch in aanmerking te laten 
komen voor een substantiële bijdrage. Hetzelfde gold 
voor drie andere plaatsen rond Schiphol die alle geld 
ontvangen om hun dorpshuizen op te knappen. De ove-
rige 25 plaatsen, waaronder gebieden met grote overlast, 
kregen niets.

De volgende openbare dorpsraadvergadering 
is op donderdag 26 april aanstaande, in het 
Dorpscentrum, aanvang 20.00 uur. 
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Vervolgens zijn het Dorpscentrum en de sportvereni-
gingen aan het werk gegaan om de plannen verder uit te 
werken. De uitwerking wordt begeleid door de kundige 
ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer.
Aan de gemeenten H&S en Haarlem heeft de dorpsraad 
gevraagd om met een eigen bijdrage zorg te dragen voor 
de vereiste cofinanciering. De gesprekken hierover zijn 
gaande, maar de verwachting is dat met name Haar-
lemmerliede ca. ruimhartig zal bijdragen. Dat zou een 
gedenkwaardig afscheidscadeau zijn van de gemeente aan 
haar bevolking in Spaarndam.

Verkeer

De afgelopen maanden heeft de werkgroep verkeer hard 
gewerkt aan enkele knellende dossiers.
Dat gebeurt in nauw overleg met bewoners, direct be-
trokkenen en de verschillende overheden.

Veiligheid op de dijk
Het grootste probleem blijft de onveiligheid van het 
kwetsbare verkeer zoals fietsers, kinderwagens en rol-
lators. Dit moet zich op de dijk tussen al het andere 
verkeer begeven. Anders dan elders kan dat niet op voet- 
of fietspaden, omdat de dijk op een aantal plaatsen te 
smal is. Zonder geparkeerde auto’s wordt de dijk op de 
bredere stukken een racebaan en die mogelijkheid valt 
ook af.
Een groep dijkbewoners heeft inmiddels enkele acties 
uitgevoerd om de snelheid van het verkeer te verlagen. 
Het gemor en ontevredenheid van deze bewoners neemt 
toe en men eist snel goede maatregelen. Het college van 
Haarlem heeft zich duidelijk uitgesproken om de pro-
blematiek aan te pakken en uitwerking is gaande. Maar 
Haarlem kan het niet alleen. Ook Haarlemmerliede 
ca. is hiervoor verantwoordelijk. De Dorpsraad spreekt 
beide gemeenten aan op hun verantwoordelijkheid. 

Groenvoorzieningen langs de dijk
De groenvoorzieningen langs de dijk zijn bedoeld 
om de bomen en struiken die de afgelopen jaren zijn 
omgewaaid of gerooid, weer terug te plaatsen. Omdat 
de dijk is afgewaardeerd als primaire waterkering heeft 
deze herplanting de instemming van Rijnland. Uiteraard 
komen deze bomen niet daar waar het langzame verkeer 

langs moet, maar vooral in het talud aan de zuidzijde. 
De plannen worden nog voor commentaar voorgelegd 
aan de bewoners.

Parkeren Kerklaan
Haarlem heeft vorderingen gemaakt met het parkeerter-
reintje langs de Kerklaan. Zoals het er nu uitziet, schuift 
het op in ZO-richting, nabij de school. Met name de 
veiligheid van schoolkinderen bij de uitrit krijgt nadere 
aandacht.

Spaarndam-oost
Met Haarlemmerliede ca. en haar ambtenaren uit Haar-
lemmermeer zijn afspraken gemaakt over een reeks ver-
keersmaatregelen in het oostelijke deel van het dorp. Om 
SpaarneBuiten te kunnen bouwen heeft deze gemeente 
een aantal verkeersmaatregelen toegezegd, waaronder de 
verbetering van de Lageweg/Lagedijk , zodanig dat deze 
als een goede verkeersontsluiting van SpaarneBuiten kan 
dienen. Andere maatregelen houden in: de herinrichting 
van de kruising Zijkanaal-C met de Spaarndammerdijk, 
herinrichting van de kruispunten op de Spaarndam-
merdijk, en een fietsverbinding tussen SpaarneBuiten 
en de kruising Ringweg/ Zijkanaal-C. Helaas heeft 
Haarlemmerliede ca. de uitvoering van de verkeersmaat-
regelen uitgesteld, waardoor het extra verkeer van de 
nieuwbouwwijk de dijk nog meer belast. De Dorpsraad 
heeft de toezegging gekregen dat de uitvoering van de 
plannen ‘zo snel mogelijk’ zal geschieden. Hoe snel dat 
is, blijft vooralsnog onduidelijk. Ook de gemeenteraad 
speelt hierin een rol. De raad ziet er immers op toe dat 
de wethouders hun afspraken na komen.
 
Samenwerken
Elders in dit blad staat een artikel van de Ondernemers 
Vereniging van Spaarndam e.o. en van de dijkbewoners. 
De Dorpsraad gaat samen met de in het dorp gevestigde 
bedrijven enkele plannen nader uitwerken, voor zover 
het de bedrijfsvoering van de ondernemers in het dorp 
treft. Gedacht moet worden aan bevoorrading, toeganke-
lijkheid van klanten en personeel. Dat gebeurt ook voor 
bewoners, waarbij gedacht moet worden aan verhuizing, 
bezoekers en pakjesbezorgers. Het doet ons goed dat er 
diverse dorpsgenoten zijn die niet alleen sputteren, maar 
ook zelf met oplossingen komen.

De flitspaal
Het aanzetten van de flitspaal gedurende de avondspits is 
niet bedacht door Haarlem of de Dorpsraad, maar is een 
besluit van de gemeente Haarlemmerliede ca.. Aanlei-
ding hiervoor is een arrest van de Raad van State over het 
bestemmingsplan van SpaarneBuiten. De rechter instru-
eerde de gemeente Haarlemmerliede ca. om vergaande 
maatregelen te treffen voor het verkeer, ook op de dijk, 
om de verkeersontsluiting van deze nieuwe woonwijk 

goed te regelen. De gemeente Haarlemmerliede ca. heeft 
deze verplichting vertaald in een besluit in juni 2013 om 
de flitspaal gedurende de avondspits te activeren en de 
rechter is hiermee akkoord gegaan. 

Handhaving
Wat houdt handhaving in? Een mogelijkheid is een 
bouwstop van SpaarneBuiten totdat de maatregelen 
voor de verkeersontsluiting zijn uitgevoerd of financieel 
gegarandeerd. Daarnaast kunnen boetes worden opge-
legd voor overtreding van de 30 km-snelheid en van het 
zware verkeer op de dijk. Beide maatregelen kosten geld 
en daar worden we niet vrolijk van. Het kan ook anders 
en daar kunt u zelf iets aan doen.
 
Wat u zelf kunt doen
Allereerst kan de gemeenteraad van Haarlemmerliede 
haar eigen bestuurders aanspreken op een snelle uitvoe-
ring van de verkeersmaatregelen, zodanig dat de verkeer-
sontsluiting van SpaarneBuiten zo min mogelijk via de 
dijk door het dorp gaat. Voorts is het van belang te besef-
fen dat intensieve (massa-)recreatie in de directe omge-
ving van Spaarndam uiteindelijk zal leiden tot een steeds 
verdergaande afsluiting van de dijk in het dorp; dit zal de 

bedrijven in het dorp ernstig benadelen. Tenslotte kun-
nen Spaarndammers allemaal stapvoets rijden op de dijk, 
zodanig dat ook het zware verkeer en het sluipverkeer 
hierin mee moet gaan. Daarmee kunt u zelf verantwoor-
delijkheid nemen, indirect ook voor het ontvangen van 
uw bezoek in de avondspits. 

Zwaar verkeer op de dijk
De afsluiting van de dijk voor zwaar verkeer is ingege-
ven door de kritische staat van de Woerder Sluis. Deze 
toogconstructie uit 1611 vertoont ernstige zettingsscheu-
ren, als gevolg van het verkeer. De constructie wordt 
de komende 4 jaar door Rijnland gerenoveerd, maar 
voor het zover is, wil men de verdere schade en kans op 
bezwijken verminderen. Zoals bekend veroorzaakt vooral 
hard rijdend en zwaar verkeer deze zettingen. Overigens 
ondervinden ook alle huizen aan en op de dijk ernstige 
schade als gevolg van trillingen. Indien daarmee geen 
rekening wordt gehouden, kan verwacht worden dat de 
verkeersontsluiting over de dorpsdijk steeds verder wordt 
ingeperkt. 

De dorpsraad heeft beide gemeenten opgeroepen om de 
vervolgprocedures zorgvuldiger voor te bereiden.

Hoe gaat Schiphol om met de groei van de luchtvaart?
Momenteel wordt er druk gestudeerd en onderhan-
deld over hoe de groei van de luchtvaart in Nederland 
vorm moet krijgen. Schiphol zit volgens de afspraken 
tot en met 2020 vast aan het maximum aan 500.00 
vliegbewegingen. Dat maximum is sneller bereikt dan 
verwacht. Lelystad zou de groei moeten opvangen, maar 
dat vliegveld is niet op tijd klaar. Daar komt bij dat men 
op het ministerie veel te laat is met het gereedmaken 
van de indeling van het luchtruim om Lelystad op een 
behoorlijke manier te kunnen gebruiken. Zo komt het 
dat een groot deel van noord en oost Nederland enorm 
protesteert tegen wat hun daar te wachten staat. Boven-
dien is het maximum van 45.000 vluchten op Lelystad 
maar een relatief klein deel van de totale vliegbehoefte. 
Vandaar dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om 
onder de afspraken uit te komen. Voor een deel gebeurt 
dat al. Met trucs is het aantal nachtvluchten hoger dan 
het afgesproken maximum. De truc gaat zelfs zover dat 
het te hoge getal in een tijdelijke wet wordt vastgelegd. 
De secundaire banen (Zwanenburgbaan en Aalsmeer-
baan) worden meer gebruikt dan afgesproken omdat de 
vierdebaanregel behoorlijk vaak wordt overschreden. De 
vierdebaanregel beschrijft hoe vaak vier banen tegelijk 
gebruikt mogen worden.

Schiphol

De luchtvaartsector heeft zelf de problemen veroorzaakt 
door: 

•	 een late en te geringe inzet om vliegveld Lelystad 
gereed en operationeel te krijgen;

•	 onnodige toename van (niet hubgebonden) vluchten 
door toekenning van nieuwe slots aan vakantievlucht-
maatschappijen (pretvluchten);

•	 het veel te laat gereedmaken van een nieuwe indeling 
van het luchtruim.

Ondertussen wordt er ook naar de periode na 2020 ge-
keken. Er wordt nog steeds gewacht op de MER (Milieu 
Effect Rapportage) om de afspraken van de Alderstafel 
in een wet vast te leggen. De vraag is of uit die MER 
nog groeiruimte af te leiden valt voor de toekomst. Zit 
er groeiruimte in de nachtvluchten? Of komt een tweede 
Kaagbaan in zicht? Of moet er toch gedacht worden aan 
een vliegveld in zee? Dit idee komt regelmatig terug. 

Een studiegroep van betrokken bewoners heeft een optie 
ontwikkeld om een multifunctioneel eiland voor Wijk 
aan Zee te maken. Dat eiland zou dan met snelle trans-
portverbindingen aan het huidige Schiphol gekoppeld 
moeten worden.
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Overigens speelt bij het beoordelen van opties niet alleen 
economie en hinder een rol. Er is ook een belangrijk rap-
port van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Schip-
hol nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Omdat 
Schiphol een ingewikkeld stelsel van banen heeft is het 
risico van kruisend verkeer zowel op de grond als in de 
lucht groter dan bij eenvoudiger banenstelsels bijvoor-
beeld met louter parallelle banen. Het is denkbaar dat 
strengere veiligheidsregels tot beperking van het aantal 
mogelijke vliegbewegingen leidt.

Maar moet de luchtvaart wel groeien?
In de zestiger jaren schreef de Club van Rome al een 
rapport over grenzen aan de groei. Dat ging over econo-
mische groei en de daarvoor benodigde bronnen. Als je 
bedenkt dat de luchtvaart belastingfaciliteiten heeft zoals 
geen energiebelasting en geen B.T.W. op tickets dan be-
tekent dat een oneerlijke concurrentie van de luchtvaart 
ten opzichte van andere transportmiddelen. Ook zit de 
luchtvaart niet in het systeem van CO2-rechten. 

De luchtvaart helpt daardoor niet aan het verkleinen van 
het klimaatvraagstuk en dat terwijl de luchtvaart wel een 
relevante bijdrage levert aan de CO2-uitstoot en dus aan 
het klimaatprobleem.

In de tussentijd zijn we op weg naar nieuwe verkie-
zingen voor de Omgevingsraad Schiphol
Het aantal klachten voor de Polderbaan over Schiphol is 
in 2017 fors gestegen ten opzichte van 2016

2017 2016 Percen-
tage toe-
afname

Melders 1405 1108 27 Toename
Periodemeldingen 14408 8079 78 Toename
Specifieke meldingen 35798 46911 -24 Afname
Algemene meldingen 179 142 26 Toename
Vragen 758 682 11 Toename

De meeste klachten komen uit Heiloo. De groei was 
vrijwel overal groot en zeker ook in Spaarndam en Haar-
lem. Ook al lijkt klagen weinig effect te hebben, is het 
toch goed dat bekend is waar en wanneer de overlast te 
groot is. Dus meldt u bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol, http://www.bezoekbas.nl/ ) als u een klacht 
heeft.

Er lijkt niet echt gewerkt te worden door de luchtvaart-
sector om de relatie met de omgeving te verbeteren door 
de afspraken aan te houden, want:

•	 de regel die het maximum van 4 banen tegelijk ge-
bruiken regelt wordt vaak overschreden;

•	 de doelstelling om met glijvluchten (CDA’s) te landen 
wordt vaak niet gerealiseerd;

•	 de reductie van het aantal vluchten is niet gerealiseerd.

De voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingsraad 
Schiphol zijn begonnen. In november zullen kiesman-
nen de nieuwe vertegenwoordigers namens de bewoners 
in het ‘Aldersoverleg’ kiezen. Dit is een interessant maar 
ook wel wat lastig traject. Geïnteresseerden kunnen zich 
door mij laten informeren.

Baanonderhoud
De Polderbaan is van 26 maart tot 15 april in onder-
houd. Dat zou in principe tot minder hinder moeten 
leiden. Het kan echter ook zijn dat de Zwanenburgbaan 
dan meer hinder in onze regio geeft.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol 

namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam

e-mail: gerard.jaegers@ziggo.nl

Van de Dorpsraad

Kroniek, periode 1 december 2017 tot 1 maart 2018

Vrijdag 1 december
Volgens het Haarlems Dagblad constateert de Werkgroep 
Schiphol Spaarndam dat er twee keer zo veel geluidshin-
der van Schiphol is dan dat deze organisatie beweert. Dit 
naar aanleiding van de analyse van de meetgegevens van 
de door Schiphol zelf geplaatste meetpalen.

Zaterdag 2 december
De Spaarndamse Denise Hoenderdos geeft in het 
Haarlems Dagblad aan waarom zij voor haar opleiding 
het Sterrencollege heeft uitgezocht. Het artikel gaat over 
waarom bepaalde scholen zo weinig leerlingen trekken.

Op het pleintje bij de Floris Balthasarstraat is een nieuw 
kunstwerk neer gezet. De Pyloon die daar eerst stond 
was slecht en moest verwijderd worden. Het nieuwe 
kunstwerk van dezelfde kunstenaar Jan Jacob Mulder 
wordt onthuld door burgemeester Pieter Heiligers, 
kinderburgemeester Nikki Koot van Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude en wethouder Derk Reneman van de 
gemeente Haarlemmermeer.

Donderdag 7 december
De waarnemend voorzitter van de Dorpsraad Spaarn-
dam Jolijt de Jongh legt in het Haarlems Weekblad uit 
waarom deze raad zich blijft verzetten tegen een samen-
voeging van Spaarndam-oost met de gemeente Haarlem-
mermeer. In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt de 
Dorpsraad om een grenscorrectie toe te passen waardoor 
ook Spaarndam-oost onder de gemeente Haarlem komt 
te vallen.

Vrijdag 8 december
In de Zoete Inval maakt de gemeente Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude bekend wie de vrijwilliger van het jaar 
is. Er zijn veel Spaarndammers onder de genomineerden. 
Winnaar wordt Karin Duwêl voor haar werk voor onder 
meer de Adalbertuskerk, de Adalbertusschool en de mu-
ziekschool LaLaLau.

Zaterdag 9 december
Door de gladde wegen in de omgeving komt een auto 
op de Kerkweg in de sloot terecht. De drie inzittenden 
komen er goed vanaf. Het is het begin van een korte 
hevige winterperiode.

Zondag 10 december
Nederland wordt gewaarschuwd met code rood voor he-
vige sneeuwval. In eerste instantie lijkt het mee te vallen. 
De sneeuw smelt op de natte ondergrond. Later op de 
dag zet het toch door en verdwijnt de wereld onder een 
aardig pak sneeuw.

In de Oude Kerk is vanmiddag een klassiek concert. Het 
uit 12 leden bestaande Concertgebouworkest Camerata 
RCO brengt de Brandenburgconcerten nrs. 2, 3 en 5.

Maandag 11 december
De sneeuw is vandaag nog heviger dan op zondag. Al het 
verkeer ondervindt overlast. Iedereen die niet per se op 
pad moet, wordt aangeraden thuis te blijven. Ook voor 
vandaag geldt de hele dag de hoogste waarschuwings-
code: Rood.

Vrijdag 15 december
In de Oude Kerk wordt een MeeZingKerst gehouden. 
Dit is de voormalige Dorpskerstzang. Naast een op-
treden van de Xmas Angels spreekt burgemeester Jos 
Wienen van de gemeente Haarlem in een goed gevulde 
kerk een kerstbezinning uit.

Zaterdag 16 december
Op de Westkolk wordt voor de eerste keer een kerst-
markt gehouden. Ondanks het regenachtige weer is het 
gezellig. De organisatie vindt het een geslaagde markt en 
gaat volgend jaar hiermee verder.

Kroniek
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Zondag 17 december
Het Divertimento Jeugdstrijkorkest treedt vanmiddag 
op in de Oude Kerk. Het is een Haarlems ensemble met 
enthousiaste strijkers tussen 12 en 18 jaar. Zij spelen 
kamermuziek zonder dirigent.

Maandag 18 december
Het is rond de middag weer heel druk in De Toerist. De 
activiteitencommissie Spaarndam organiseert in samen-
werking met Meerwaarde en De Toerist het inmiddels 
traditionele kerstdiner. 

Alle hulpdiensten rukken uit vanwege de melding van 
brand op de Oostkolk. Op het moment dat de brand-
weer aankomt, is er al geen brand meer. Wel moet er 
uitgebreid geventileerd worden. Twee personen worden 
ter plaatse behandeld door de brandweer.

In het gemeentehuis in Halfweg wordt een convenant 
getekend tussen de gemeente en de exploitanten van de 
wielerbaan bij het Westhoff. Doel is het realiseren van 
een kunstijsbaan van 2 kilometer lengte, die van oktober 
tot eind februari zal zijn geopend.

Dinsdag 19 december
Volgens facebook zijn er vandaag inbrekers gesignaleerd 
in Spaarndam. Het advies is om ramen en deuren goed 
te sluiten en de buitenverlichting aan te doen. Ook moet 
er meteen 112 gebeld worden bij een verdachte situatie.

Vrijdag 22 december
Trots staan Monique en Jaco Huijbens in het Haarlems 
Dagblad op de foto voor hun huis in SpaarneBuiten. Zij 
zijn de eerste bewoners van de energie-neutrale Morgen-
Wonen woningen.

Zaterdag 23 december
Onder de kop ‘een schooldirecteur zwaait af ’ een uitge-
breid artikel in het Haarlems Dagblad over het afscheid 
van directeur Jacqueline Standaert van de Spaarneschool. 
Zij heeft ongeveer achttien jaar op deze school gewerkt 
en gaat nu met prepensioen.

Maandag 1 januari
Na een rustige oudejaarsavond moet de brandweer al 
vroeg uitrukken. Eerst naar een ondergrondse container-
brand aan de Spaarnekade. De container wordt vol gezet 
met water zodat de brand uitgaat.
Ongeveer een uur later moet de brandweer opnieuw 
uitrukken voor een containerbrand. Deze keer is het in 
de Cornelis Visserstraat. Dezelfde container staat aan het 
einde van de dag weer in brand.

Donderdag 4 januari
Vanaf deze maand is er een Poli Orthopedie bij het 
medisch Centrum De Sluis. Orthopedisch chirurg Auke 
Renard heeft als aandachtsgebieden: knie- en heuppro-
blemen, traumatologie en posttraumatische aandoenin-
gen.

Maandag 8 januari
In het gemeentehuis in Halfweg wordt het Service Cen-
ter in gebruik genomen. Vooruitlopend op de fusie met 
de Haarlemmermeer kunnen vanaf 1 januari zaken als 
paspoort en rijbewijs daar afgehaald worden. De opening 
wordt door de beide burgemeesters en kinderburgemees-
ters uitgevoerd.

Na de opening van het Service Center is de nieuwjaars-
receptie van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarn-
woude. Het is vanwege de fusie de laatste keer dat deze 
drukbezochte receptie gehouden wordt. 

Woensdag 10 januari
Het Haarlems Dagblad meldt dat de ijsbaan van Nova 
Zembla nog steeds droogstaat vanwege gedoe met de 
lichtmasten. Wel meldt de ijsmeester dat als er vorst 
komt, de baan binnen een paar dagen alsnog onder 
water gezet kan worden.

Traditioneel worden er vandaag kerstbomen ingezameld 
op het pleintje bij de Adalbertusschool. De jeugd krijgt 
50 eurocent per boom van de leden van de Milieuraad 
van Haarlemmerliede & Spaarnwoude, die deze inzame-
ling organiseren.

Donderdag 11 januari
Een bijzondere passage in de Grote Sluis. Het roemruch-
te actieschip de Sirius, het voormalige vlaggenschip van 
Greenpeace is onderweg naar scheepssloperij Treffers. 
Eerder is het schip al twee keer ontsnapt aan de sloop. 
Deze keer is er echter geen ontkomen meer aan.

Vrijdag 12 januari
Dokter Hendriks van Medisch Centrum De Sluis waar-
schuwt dat de griepepidemie nu eigenlijk pas losbarst 
in Spaarndam. En dat terwijl de griep landelijke gezien 
sinds een groot aantal weken al slachtoffers eist.

Zaterdag 13 januari
De Zonnebloem Spaarndam houdt vandaag haar nieuw-
jaarsbijeenkomst voor gasten en vrijwilligers. Het koor 
De Vrolijke Noot brengt bekende liedjes die uitbundig 
worden meegezongen.

Maandag 15 januari
Bewoners melden op facebook dat er handhavers door 
het dorp rijden. Daarbij worden er bekeuringen uitge-
deeld voor het parkeren op de stoep. In Spaarndam-oost 
komen sinds 1 januari ook de handhavers uit de Haar-
lemmermeer. Het is dus uitkijken met parkeren. 

Dinsdag 16 januari
In het HaarlemsWeekblad een artikel over de werkzaam-
heden van de vrijwilligers van Nova Zembla. In de mod-

der storten zij de fundering voor de nieuwe lichtmasten. 
Dit is ook de reden waarom het terrein nog steeds niet 
onder water staat.

Donderdag 18 januari
Nederland wordt geteisterd door een zware storm. 
Ook in Spaarndam moet de brandweer in actie komen. 
Het kost anderhalf uur om een omgewaaide boom op 
de Lagedijk te verwijderen. Ook op het fietspad langs 
Zijkanaal-C ligt een omgewaaide boom.

Een bewoner uit de Melchiorstraat doet op facebook zijn 
beklag over het feit dat een vorig jaar door de gemeente 
geplaatste boombank bij de jeu-de-boulesbaan is ver-
nield.

Zondag 28 januari
In de Oude Kerk treedt de zanggroep Voices op. Het 
concert is in combinatie met een seizoensgebonden 
driegangendiner in restaurant De Kolk.

Maandag 29 januari
In het Dorpshuis heeft de gemeente Haarlem een bijeen-
komst georganiseerd vanwege de voorgenomen verkeers-
maatregelen voor het zware verkeer in het oude dorp. 
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De bijeenkomst verloopt chaotisch. De bewoners uit 
Spaarndam-oost waren overigens niet uitgenodigd voor 
deze bijeenkomst.

Dinsdag 30 januari
In de gemeenteraadsvergadering van Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude wordt uitgebreid gesproken over de 
plannen rond Hartje Spaarndam. Omdat er veel minder 
geld beschikbaar komt dan gehoopt moeten de plannen 
opnieuw bekeken worden. Volgens het college moeten 
nu de partijen in Spaarndam met een gezamenlijk plan 
komen.

Woensdag 31 januari
Volgens het Haarlems Dagblad is het project Hartje 
Spaarndam van de baan. De reden is dat getwijfeld werd 
aan de realiteitszin van het plan. De Stichting Leefom-
geving Schiphol heeft wel 1,5 miljoen euro beschikbaar 
gesteld voor het opknappen van het Dorpscentrum en 
voor verbetering van de sportvoorzieningen bij de sport-
velden.

De Dorpsraad Spaarndam mag vandaag haar standpunt 
over de fusie van Haarlemmermeer en Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude bij de vastekamercommissie van de 
Tweede Kamer komen verdedigen. De raad wil geen 
vertraging van het fusieproces, maar wel een knip bij 
Spaarndam.

Donderdag 1 februari
De Dorpsraad Spaarndam is optimistisch over de reacties 
van de raad bij de vastekamercommissie van de Tweede 
Kamer over de fusie. 
Op het pleidooi om Spaarndam-oost af te knippen van 
de huidige gemeente, zou door de commissie positief 
gereageerd zijn. 

Vrijdag 2 februari
De klok van de Oude Kerk heeft lange tijd stilgestaan. 
Vandaag is het toch weer gelukt om hem in werking te 
zetten. Vanaf heden geeft de klok de juist tijd weer aan.

Zondag 4 februari
De komende vier zondagen organiseert Kunstcentrum 
De Kolk creatieve winterworkshops. De eerste workshop 
is schilderen. Daarna volgen nog etsen, herstellen van 
breuken en werken met speksteen.

Dinsdag 6 februari
Vanaf vandaag tot 25 februari kunnen alle bewoners van 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude 
kiezen voor een nieuw logo als huisstijl van de nieuwe 
gemeente Haarlemmermeer. 
Op 24 plaatsen in beide gemeenten zijn de drie geselec-
teerde logo’s te zien.

In twee artikelen in het Haarlems Dagblad wordt uit-
gebreid ingegaan op de felle reactie van raadsleden en 
burgemeesters van Haarlemmermeer en Haarlemmerlie-
de & Spaarnwoude op het standpunt van de Dorpsraad 
Spaarndam over de fusie. Dit naar aanleiding van het 
inspreken van de Dorpsraad bij de vastekamercommissie 
van de Tweede Kamer.

Volgens een artikel in het Haarlems Dagblad was de 
Spaarndammer kolksluis in de Middeleeuwen lange tijd 
groot genoeg voor de grote schepen uit die tijd. Pas vanaf 
de 16de eeuw werd deze sluis te krap.

8 februari
Wethouder Merijn Snoek betreurt het, volgens het 
Haarlems Dagblad, dat de legitimiteit van de Dorpsraad 
Spaarndam in twijfel wordt getrokken. Dit naar aanlei-
ding van de reacties van raadsleden en burgemeesters uit 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.

Zondag 11 februari
Jonge solisten van het Kathedrale Koor treden vandaag 
op in de Oude Kerk. De leeftijden van deze jongelui zijn 
tussen de 12 en 20 jaar. Jonge zangers dus, die ‘zonder 
toog en superplie’ buiten de wereld van de religieuze mu-
ziek stappen en een mooi programma van klassieke aria’s, 
duetten, liederen en close harmony gaan zingen.

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
di 7 november Hendrika Geertruida Molenaar - Burrij (Truus) Haarlem 98
wo 13 december Albertha Baelde-Boeree (Bep)  Haarlem 89
di 26 december Aggie Betjes - van der Bos Haarlem 80
vr 29 december Willem de Graaf (Wil) Haarlem 79
ma 8 januari J.W. Hillenius (Pim) Deventer 75
ma 5 februari Dirk de Rooij Ringweg 81
wo 14 februari Maarten de Geus Van Meeuwenstraat 67
do 15 februari Cornelis Polderman (Cees) IJdijk 93
wo 21 februari Margaretha Cornelia van der Klugt - Portegies (Margret) Clara van Spaarnwoudestraat 75

Woensdag 14 februari
Elk jaar op Valentijnsdag krijgt een persoon of een orga-
nisatie die zich inzet voor maatschappelijke doelen een 
taart van de VVD- fractie van de Provinciale Staten. De 
Zonnebloem Spaarndam mocht de twee taarten dit jaar 
in ontvangst nemen van Statenlid Jerry Kramer.

Zaterdag 17 februari
“Verkeer in Spaarndam loopt de spuigaten uit”, is de kop 
van een artikel in het Haarlems Dagblad. De bewoners-
groep Veilig Verkeer Spaarndam wil dat alle partijen niet 
langer naar elkaar wijzen, maar dat er actie komt. Eén 
van de zaken die deze groep wil, is het aanzetten van de 
flitspaal bij de Grote Sluis in de avondspits. Als er niets 
verandert, zal de groep naar de rechter stappen.

Nordlys is een projectkoor van ervaren en ambitieuze 
amateurzangeressen. Zij treden vandaag op in de Oude 
Kerk en brengen vooral liedjes uit Scandinavië.

Vrijdag 23 februari
De activiteitencommissie Spaarndam organiseert een ge-
zellige middag in de kantine van Sportpark Spaarndam. 
Naast het optreden van de ‘Dekselse Meiden’ met Hol-
landse liedjes en sketchjes is er een hapje en een drankje.

Zaterdag 24 februari
De OndernemersVereniging Spaarndam doet in het 
Haarlems Dagblad een dringende oproep om het dorp 
niet op slot te zetten. Het aanzetten van de flitspaal in de 
avondspits zal voor de ondernemers een zware klap zijn. 
Ook het verbod van vrachtverkeer brengt de bevoorra-
ding van de ondernemers in het dorp in gevaar. Eén van 
de oplossingen kan volgens deze vereniging de aanleg 
van de Velserboog zijn.

Dinsdag 27 februari
Het Spaarndamse raadslid Henk Koelman in de gemeen-
teraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude meldt in 
de raadsvergadering dat hij zijn lidmaatschap van het 
CDA heeft opgezegd. De reden is de houding van de 
CDA-leden in de gemeenteraad van Haarlem en de 
Tweede Kamer. Hij gaat als onafhankelijk raadslid door 
onder de naam BOOS (Belangen Ons Oost Spaarndam).

Woensdag 28 februari
De woonregio’s van Haarlemmermeer en Haarlem-
merliede & Spaarnwoude zijn volgens het Haarlems 
Dagblad verschillend. Om te voorkomen dat bewoners 
hun rechten verliezen, zal dit volgens woningcorporatie 
Ymere hersteld worden.

De brandweer verleent vanavond hulp aan een bewoner 
op de IJdijk die met de traplift vast is komen te zitten. 
De bewoner wordt van de traplift af geholpen en de 
functie van de lift is weer hersteld.

Zoals het er nu uitziet gaat de natuurijsbaan van Nova 
Zembla morgen open. Dan kunnen de liefhebbers van 
schaatsen dit seizoen toch nog op de ijzers staan.
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In 2015 zijn wij in Spaarndam komen wonen aan 
de dijk. Toen wij in 2015 ons huis kochten was het 
nog redelijk rustig op de dijk en was Spaarne-Buiten 
volop in aanbouw.

Inmiddels is het 2018 en beleven wij de dijk op een 
andere manier dan 4 jaar geleden.
Grote hoeveelheden sluipverkeer, auto’s, brommers, mo-
toren, vrachtwagens en landbouwvoertuigen persen zich 
iedere dag over de mooie dijk. Met alarmerende gevolgen 
zoals onveiligheid, trillingen, lawaai en uitlaatgassen.

De middeleeuwse Spaarndammerdijk diende oorspron-
kelijk als waterkering tegen het overstromende water uit 
het IJ. Na het graven van het Noordzeekanaal en het 
droogmaken van de IJpolders, werd ook toegestaan dat 
er op de dijk woningen gebouwd konden worden. Maar 
dan niet op palen gefundeerd, omdat de dijk een (pri-
maire) waterkerende dijk was. Tot op de dag van vandaag 
is dat nog steeds zo. Het verkeersgebruik op de dijk heeft 
zich in de loop der jaren verder ontwikkeld, maar eens 
dient aanvaard te worden dat de rek er uit is. 
Zonder ‘voldoende’ beperkende maatregelen, is een 
oplossing niet mogelijk en bovendien is het dijklichaam 
niet stabiel genoeg en biedt onvoldoende draagkracht 
tegen de grote hoeveelheden zwaar verkeer.
Voertuigen zijn niet alleen te zwaar, ze zijn vaak te groot 
van afmeting en het zijn er veel, veel te veel! Diverse 
soorten gebruikers van de dijk zitten elkaar dikwijls in 
de weg. Een weg waar ook voetgangers, kinderwagens, 
rollators en invalidenwagens gebruik van maken.
In het algemeen is de dijk in Spaarndam niet meer ge-
schikt als doorgaande weg. Immers de dijk heeft een 30 
kilometerzone, dus behoort zelf regulerend te zijn, maar 
men lapt alle regels aan z’n laars. 
Er zijn op het moment grote gevolgen gaande waaronder 
verzakking van de dijk, waardoor de huizen zakken en 
scheuren vertonen en er vochtoverlast ontstaat.
Instortingsgevaar voor bruggen en sluizen, verkeerson-
veiligheid, slechte luchtkwaliteit, overlast van fijnstof en 
geluidsoverlast met gevolgen tot slapeloosheid en stress 
bij bewoners.Het is droevig om te zien dat zo’n mooi 
dorp met een historische waarde helemaal kapot gaat aan 
verloedering, verzakking en er een onmenselijke situatie 
ontstaat. Op de dijk zou bestemmingsverkeer prioriteit 
moeten hebben boven doorgaand (sluip)verkeer. 

Oplossing 1
Door het plaatsen van camera’s aan de randen van 
Spaarndam-west zou gemeten kunnen worden wie bij-
voorbeeld minder dan 30 minuten in het dorp aanwezig 
is. Langer verblijf is dan bestemmingsverkeer. Voordeel: 
er is geen vergunningsysteem nodig.

Oplossing 2
Het in werk stellen van de huidige flitspaal bij de ophaal-
brug tijdens de ochtendspits van 06.00 tot 09.00 uur en 
tijdens de avondspits van 16.00 tot 19.00 uur in beide 
richtingen. Dit is op korte termijn de meest simpele en 
effectieve oplossing om sluipverkeer te weren.
Oplossing 3
‘Auto te gast’ situatie. Rijstroken links en rechts voor 
voetgangers en fietsers en het middengedeelte voor 
stapvoetsrijdende (omwonende) automobilisten, hulp-
diensten, leveranciers met kleine voertuigen en Con-
nextionbus. Pak eens wat vaker de fiets of ga lopen om 
op bezoek te gaan bij vrienden, kinderen naar school te 
brengen of naar het Medisch centrum te gaan. Daarbij 
zie je beter hoe fantastisch mooi Spaarndam eigenlijk is 
en ‘te mooi is om hard doorheen te rijden’. Hier gaat het 
nou juist om. Het moet veiliger met minder auto’s op de 
dijk. Laten we met z’n allen redden wat er te redden is en 
niet verzuren en wachten tot het goed gaat komen.
Oplossing 4
Een dijk afgesloten voor autoverkeer. Alleen toegankelijk 
voor hulpdiensten, bus en aanwonenden. 
Dit laatste voorbeeld is het meest ideale omdat het de 
historische waarde zal verhogen en er rust ontstaat voor 
de bewoners. 

Voor de veiligheid en voor een goede leefbaarheid zijn 
enige dwingende verkeersregels voor gebruikers van voer-
tuigen noodzakelijk en dus dringend gewenst! 
Maar iedere regel heeft zo zijn beperkingen en zal ook 
niet door alle weggebruikers en bewoners of onderne-
mers met gejuich ontvangen worden.
Wij zijn het als “Bewonersgroep veilig verkeer” zat en 
gaan een juridische procedure starten.
Het is van groot belang voor het behoud van de dijk, dat 
leefbaarheid en veiligheid boven commerciële belangen 
gaan, zodat Spaarndam-west hersteld kan worden en de 
rust terug zal keren.

De Bewonersgroep veilig verkeer Spaarndam

Veilig verkeer Spaarndam

Ingezonden

De schone kunsten en Spaarndam verhouden zich 
altijd al prima tot elkaar: het dorp inspireert, activeert 
en is ook een geweldig decor waarbinnen optredens 
en exposities extra tot hun recht komen. We zijn dan 
ook met veel enthousiasme bezig om nu al weer voor 
de derde keer van KIS, Kunst In Spaarndam, begin 
juni een groot feest te maken. Vrijwel alle locaties die 
zich voorgaande jaren leenden voor expositieruimtes, 
staan dit jaar ook tot onze beschikking. Volop ruimte 
voor de kunstenaars uit het dorp en omgeving om 
hun nieuwe werk te tonen. 
 
Er gebeurt veel in dit dorp; naast sport- en spelevene-
menten, spelen de kunsten hier ook een rol van beteke-
nis. Het hele jaar door kunnen we terecht in Kunst-
centrum De Kolk, voor muziek in de Oude Kerk en in 
de zomer zijn er de kunstmarkten. Op een onnadruk-
kelijke manier heeft Spaarndam altijd een lijntje naar 
de ‘ schone kunsten’. Er woont en werkt hier een aantal 
mensen die artistiek behoorlijk aan de weg timmeren. 
Ze musiceren, exposeren of doen optredens overal in het 
land en zelfs daarbuiten. Tijdens het KIS- evenement 
laten we het zien, al dat talent. Veel woningen doen dan 
dienst als galerie, evenals het gemaal, Fort Zuid en het 
Rijnlandshuis. 

Een topic dit jaar is de fotografietentoonstelling in het 
Dorpshuis. Het dorp kent een aantal goede fotografen, 
die gedurende het jaar regelmatig exposities hebben in 
het kunstcentrum. Een gezamenlijke expositie ligt dus 
voor de hand en het Dorpshuis lijkt ons daarvoor de 
geëigende plek. Dit jaar doet Loef, als expositieruimte 
en uitspanning, aan de overkant van de Mooie Nel, ook 
mee. Een veerdienst tussen Loef en het dorp brengt de 
mensen over het water naar de strandtent en weer terug.
Een nieuw initiatief dit jaar komt van Patrick van 
Restaurant ‘De Kolk’. We hebben het plan om zaterdag-
avond 2 juni op de Kolk vanaf het water een muziek-
voorstelling te arrangeren. Nu leek het Patrick een goed 
idee om tijdens deze uitvoering buiten op de Kolk een 

Spaarndam…. 2, 3 juni: Culturele hoofdstad Kennemerland

diner te serveren. Italiaanse sferen op de Kolk, zeker als 
het weer ons niet in de steek laat. Met de organisatie 
hiervan zijn we druk in de weer, maar we zullen u tijdig 
informeren over o.a. het menu, de prijs en manieren om 
eraan deel te nemen.

De locaties waar een en ander gaat plaatsvinden zijn deze 
dagen herkenbaar aan het banier met het KIS-logo. Deze 
ruimtes bevinden zich veelal in de driehoek gevormd 
door: Dorpshuis, Rijnlandshuis, Oude Kerk en Fort-
Zuid. Gedurende de weken voorafgaand aan het eve-
nement krijgt u een flyer in de bus en zullen er affiches 
verschijnen waarop de nodige informatie is aangegeven. 
Uiteraard kunt u ook terecht op onze website, www.
kunstinspaarndam.nl. Hier vindt u alle gegevens over het 
KIS-weekend, o.a. de te lopen route, de deelnemers, hun 
werk en de tijdstippen van optredens. 

De werkgroep: Marjolijn de Vries, Enny Majoor, Coen 
de Graaf, Peter Duval Slothouer, Stephanie Andrade, Ra-
chel Baird, Klaske Kruk, Michel Kok, Walter Blazer en 
Jan Zwetsloot, hoopt dat u weer uitkijkt naar KIS en een 
weekend lang gaat genieten van origineel Spaarndamse 
Kunst (met een hoofdletter dus).

Jan Zwetsloot

Het hart van de zaak

Na het overlijden van

Anna Catharina Niehot - Oud
- Annie -

hebben wij veel belangstelling en medeleven ontvangen, 
waaronder ook die van u.
Wij danken u daar hartelijk voor, het heeft ons goed 
gedaan.

Januari 2018, kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
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Bedrijvennieuws

Twee artikelen van de Ondernemersvereniging Spaarndam eo:
•	 Standpunt Ondernemersvereniging betreffende de dijkaanpassingen Spaarndam-west
•	 Bureau Bewust Verzekerd
Veel leesplezier.

Ons dorp gonst op het ogenblik over de verkeers-
maatregelen in Spaarndam. Vóór- en tegenstanders 
bekvechten soms zelfs via sociale media over het 
verkeer op de dijk. 

Het begon al met de drukbezochte informatieavond 
29 januari door gemeente Haarlem. Daarin werd uit de 
doeken gedaan wat er moet gaan gebeuren. Een aantal 
partijen was enorm verrast door de maatregelen. De be-
woners van Spaarndam-oost, gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude en ook de ondernemers op het dorp 
waren – bewust of onbewust – buiten het voortraject 
gehouden. 

Ondernemersvereniging Spaarndam en omstreken is 
een club van ruim 100 ondernemers in Spaarndam en 
recreatiegebied Spaarnwoude. Ook voor de ondernemers 
kwamen de maatregelen als een donderslag bij heldere 
hemel. Terwijl in november wethouder Cora Yfke Sik-
kema van gemeente Haarlem nog heeft gezegd (HD 24-
11-2017) dat het weren van het vrachtverkeer in overleg 
zou gaan met de ondernemers. 

Ook de ondernemers willen geen overlast op de dorps-
dijk. Ze doen er alles aan om hun leveranciers te bewe-
gen kleine auto’s te gebruiken, rustig te rijden en zelfs ze 
als laatste op de rit te zetten, zodat de auto bijna leeg is 
als ze door het dorp rijden. Ook de ondernemers willen 
het dorp veilig, mooi, leefbaar en gezellig houden. En 
natuurlijk zit niemand te wachten op doorgaand verkeer, 
dat niet in het dorp moet zijn. 
In dit geval echter, is een aantal maatregelen afgekondigd 
die ten eerste niets helpen en ten tweede de leefbaarheid 
flink ondermijnen. Ik zal de maatregelen hieronder nog 
even schetsen, samen met de visie van de Ondernemers-
vereniging daarop. 

Algemeen
Over het doel zijn we het met zijn allen eens: het door-
gaand verkeer willen we weren. De oorzaak wordt echter 
niet aangepakt, maar alleen de gevolgen. En die worden 
dan met middelen aangepakt die niet helpen of hun doel 
voorbijschieten. Oorzaken? Wat denkt u van de Waar-
derweg in Haarlem die bijna elke dag spitsfiles kent? Als 
het verkeer in de Waarderpolder goed kan doorrijden, 
gaat er niemand uit Haarlem Noord en Velserbroek door 
Spaarndam. Maar als ze al bij de KPN-toren in de file 
staan, dan is een ritje over de Lagedijk en door Spaarn-
dam een goed alternatief. 

Daarnaast is er geen maatregel die helpt zonder dat er 
wordt gehandhaafd. En daarin voorziet het verkeersbe-
sluit niet. 

Om-en-omregeling bij de brug
Daar heeft niemand problemen mee. Het is alleen duur 
om aan te leggen en te beheren. Terwijl het nu automa-
tisch al gebeurt. Het inkomende verkeer rijdt achter de 
fietsers aan tot aan het eerste obstakel: geparkeerde auto’s 
aan de IJ-kant van de dijk. Dan wachten ze keurig tot de 
dijk verder leeg is voor ze verder rijden. 
Alleen de eerste wegversmalling vanaf de brugkant staat 
volgens ons daarvoor aan de verkeerde kant van de weg. 
Die laat de auto’s die Spaarndam-west inrijden voorgaan 
en houdt het uitgaande verkeer tegen. 

Weren vrachtverkeer
Het doel zou moeten zijn: doorgaand vrachtverkeer we-
ren. Óók naar Spaarndam-oost, want dat kan tenslotte 
via de Zijkanaal C-weg. De maatregel is al afgekondigd 
en is straks geldig zonder dat er een ontheffingsregeling 
bestaat. 

 - De maatregel is – net als nu – zinloos zonder handha-
ving.

 - Verhuizingen, verbouwingen, afleveren van meubilair 
en bevoorraden van organisaties. Niemand weet hoe 
het werkt en wat het straks kost om een structurele, 
periodieke of éénmalige ontheffing te krijgen. En we 
weten: Haarlem heeft geld nodig, dus we houden ons 
hart vast. 

De ondernemers hebben geen moeite met de maatregel, 
maar we pleiten wél voor een automatische ontheffings-
regeling op basis van een vrachtbrief. En dan dus wèl 
handhaven! 
Alle vrachtverkeer dat niet in Spaarndam-west moet 
zijn, mag gewaarschuwd en daarna beboet worden. Het 
vrachtverkeer voor Spaarndam-oost moet natuurlijk via 
Zijkanaal C. 

Flitspaal tijdens middag
Het inschakelen van de Flitspaal in de middag is onze 
grootste zorg. Het helpt niets, het maakt geen onder-
scheid tussen doorgaand en bestemmingsverkeer en heeft 
grote gevolgen voor het sociale leven in Spaarndam. 
Vooral in Spaarndam-oost. Waarom?
 - Personenauto’s geven alleen overlast als ze te hard 

rijden en daar helpt de flitspaal niets tegen. 

Bedrijvennieuws

 - Het dupeert iedereen in Spaarndam-oost (bezoek van 
vrienden, etentjes bij mensen thuis, etc.).

 - Het maakt bestemmingsverkeer onmogelijk, precies 
op de tijden dat:
•	 Sport begint;
•	 Het middagspreekuur van de huisarts plaatsvindt;
•	 De horeca volloopt;
•	 Mensen, die nog even snel naar de fysiotherapie 

of de tandarts gaan of boodschappen doen uit het 
werk;

•	 Mensen met vrienden afspreken om gezellig te eten;
•	 Kinderen, die worden gebracht en gehaald van 

partijtjes, sport, vriendjes, oppas etc. 
•	 Drukte in het dorpscentrum: sportschool en andere 

activiteiten;
 - Het maakt Spaarndam moeilijk of onbereikbaar voor 

iedereen buiten Spaarndam. Bijvoorbeeld uit Haarlem 
Noord en Velserbroek. En een groot deel van deze or-
ganisaties heeft daar zijn klanten. Het weren van juist 
deze bezoekers, in plaats van het doorgaande verkeer, 

is funest voor het sociale leven in Spaarndam en voor 
de betrokken ondernemers. 

Groen op de dijk
Mits goed onderhouden, dus zonder krassen op auto’s 
hebben we er als ondernemers geen bezwaar tegen. 
Maarehh… staat dat groen niet op de plaats waar kin-
derwagens, rollators en dergelijke moeten rijden? We 
weten het niet. We hebben nog geen plannen gezien en 
net als u zijn we heel benieuwd. 

We zijn in constructief overleg met de Dorpsraad om 
alles goed en voor iedereen acceptabel uit te werken. En 
gelukkig is door gemeente Haarlem toegezegd dat bij het 
vervolg van de plannen de bewoners van Spaarndam-
oost, gemeente Haarlemmerliede en de ondernemers ook 
betrokken worden. We hebben goede hoop. 

Ron van der Aar
Voorzitter Ondernemersvereniging Spaarndam eo

Hoe is het pensioen van mijn medewerkers geregeld? 
Wat gebeurt er als een van mijn medewerkers komt 
te overlijden? En wat gebeurt er als u lange tijd niet 
kan werken? Zomaar een aantal vragen waar Bureau 
Bewust Verzekerd zich dagelijks mee bezighoudt. 

De kans is aanwezig dat u nog nooit van Bureau Bewust 
Verzekerd heeft gehoord, dus laten we ons eerst even 
voorstellen. Bureau Bewust Verzekerd wordt gerund 
door Koos Pijnaker en Esther Molenaar. Onze roots lig-
gen in Spaarndam en dit is de reden dat wij dit stukje in 
het Dorpsorgaan schrijven. 

Na de studie Management, Economie en Recht is Koos 
in 2003 gaan werken als pensioenadviseur bij een bedrijf 
in Hillegom. Later is het bedrijf verplaatst naar Lochem 
en is Koos samen met Noortje (zijn vrouw) meegegaan 
naar het oosten van het land. Na 7 jaar in Zutphen 
gewoond te hebben, zijn Koos, Noortje (en hun twee 
kinderen Tren en Abel) sinds 2015 weer woonachtig in 
Spaarndam aan de Grote Sluis. Koos heeft een porte-
feuille van zijn werkgever overgenomen en is per augus-
tus 2016 voor zichzelf begonnen onder de naam Bureau 
Bewust Verzekerd. 
Vrij snel daarna zocht Koos assistentie voor zijn bedrijf. 
En zoals dat gaat in Spaarndam, wist Koos via via dat 
Esther werkzaam was in de financiële sector. Na een 
paar koppen koffie was de keuze snel gemaakt: Esther 
ging aan de slag bij Bureau Bewust Verzekerd. Esther is 
opgegroeid in Spaarndam en woont nu samen met haar 
vriend Paul in Haarlem.

Bureau Bewust Verzekerd

Bureau Bewust Verzekerd
Ondertussen beschikken wij over een mooie zeecon-
tainer in de BakkeRij aan de Figeeweg in Haarlem 
(voorheen van Vessem bakkerij). We delen deze locatie 
met veel andere ondernemers wat zorgt voor een inspire-
rende, maar ook voor een gezellige werkplek. 
Zoals u wellicht uit eerste alinea heeft begrepen geven 
wij advies over pensioen- en inkomensverzekeringen. Dit 
doen wij aan werkgevers, werknemers en zelfstandigen. 
Met name werkgevers die niet gebonden zijn aan een 
verplicht pensioenfonds, maar wel graag een goede rege-
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ling voor hun werknemers willen, kunnen wij begeleiden 
in dit proces. Een pensioenregeling bestaat overigens uit 
meer onderdelen dan het inkomen voor later. Vaak is in 
de regeling ook het nabestaanden- en wezenpensioen bij 
overlijden voor de pensioendatum opgenomen en is het 
inkomen bij arbeidsongeschiktheid geregeld. Daarmee is 
de pensioenregeling dus een belangrijk onderdeel van de 
arbeidsvoorwaarden. 

Daarnaast is ook de wet- en regelgeving de afgelopen 
jaren gewijzigd. De overheid versobert de mogelijkheden 
omtrent pensioenopbouw en verhoogt in rap tempo de 
AOW-leeftijd. Het is daarom belangrijk dat werknemers 
goed op de hoogte zijn van deze wijzigingen, zodat zij 
later niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. 
De Wet Pensioencommunicatie geeft hierbij een belang-
rijke taak aan de werkgever om te zorgen dat werknemers 
bewust zijn van hun pensioensituatie. Uiteraard zijn wij 
op de hoogte van deze wetgeving en voor veel werkgevers 
nemen wij deze communicatie uit handen. 

Ondernemers nemen een andere positie in dan werkne-
mers met betrekking tot pensioenopbouw en arbeids-
ongeschiktheid. Op werknemersverzekeringen zoals de 
Werkeloosheidswet (WW) en Wet Werk en Inkomen 

Telefoon: 023-20 50 225 
E-mail: info@bureaubewustverzekerd.nl

naar Arbeidsvermogen (WIA) kan een zelfstandige geen 
aanspraak maken. Daarom is het extra belangrijk dat een 
zelfstandige weet hoe de financiële situatie eruit ziet bij 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of de oude dag. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Wij vinden het belangrijk dat u niet voor verrassingen 
komt te staan als het om uw financiën gaat. 
Bewustzijn omtrent uw financiële situatie, nu en in de 
toekomst, dat is waar wij voor staan. Wij doen dit door 
persoonlijk contact, snelle en flexibele handelswijze, 
deskundig en onafhankelijk advies. 

Heeft u vragen, bijvoorbeeld omdat u zelfstandige of 
werkgever bent? Neem gerust eens vrijblijvend contact 
met ons op via de mail info@bureaubewustverzekerd.nl 
of telefonisch op 023-20 50 225.

een gesprek met Ziegel Ziegelaar

Iedereen kent de forten in Spaarndam: Fort Zuid en 
Fort Benoorden Spaarndam. Beide zijn onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam en vormen samen de 
Positie Spaarndam. Over beide forten is veel te vertel-
len, maar nu laten we graag Ziegel Ziegelaar aan het 
woord over het Fort Benoorden Spaarndam.

Ziegel houdt zich al 17 jaar bezig met het Fort. Bij toeval 
ontdekte hij het Fort en was vanaf dat moment gegrepen 
door dit bouwwerk. Wat maakt het zo interessant? Het is 
groot, het is donker en daardoor ook wel mysterieus en 
er bleek veel te ontdekken. Behalve met rondleidingen 
wilde hij zijn passie met anderen delen. Daarom heb-
ben Ziegel en Agnes de Boer vorig jaar ‘Donkerst Fort 
Festival’ georganiseerd (met geld van de Provincie). En 
met veel succes; 700 bezoekers hebben genoten. 

Fort Benoorden Spaarndam

Ziegel wist na zijn ‘ontdekking’ vrijwilligers te interes-
seren voor het Fort. Er moest veel bagger uit de ver-
schillende ruimtes gehaald worden, het land er direct 
omheen moest schoongemaakt worden, de gracht werd 
zelfs onderzocht. En toen ontdekten ze afbeeldingen op 
de muren. Steeds meer.... tot wel 232 stuks. Met veel 
zorg zijn de afbeeldingen schoongemaakt en deze bleken 
veelal in uitstekende conditie. Er werd een professioneel 
archeologisch onderzoeksbureau bijgehaald om vast te 
stellen wat de afbeeldingen waard zijn. Ze bleken in mi-
litair opzicht en vooral cultureel-historisch hun waarde 
te hebben. Er is geen ander fort met zoveel afbeeldingen 
van deze kwaliteit.
Maar wat heb je verder aan zo’n Fort? Het dak lekte nog 
als een vergiet en dat bedreigde een aantal afbeeldingen. 
Het dak moest dus gerestaureerd worden. 

In gesprek met

“Vanaf 2001 ben ik hiermee bezig geweest,” vertelt 
Ziegel. In 2017 is het eindelijk gebeurd. “Dat komt 
omdat het Fort onder de Provincie en onder het Recre-
atieschap (het Schap) valt. Het viel niet mee om hen tot 
overeenstemming én handelen te krijgen. Maar het is nu 
gebeurd en nu kunnen we verder kijken.” 

Vakantiehuizen
We weten allemaal dat het Schap van plan was zo’n 85 
vakantiehuizen rond het fort te plaatsen voor recreatie. 
Heel Spaarndam kwam in opstand. Het is gelukt deze 
plannen te torpederen. Maar …. de aanleiding voor het 
Schap was geldnood. Via openbare aanbesteding kwam 
ESBI met dit onmogelijke plan. Dit plan is van tafel, 
maar het Schap heeft nog steeds geld nodig. Eerder 
moest het fort volgens het Schap € 250.000,- per jaar 
opbrengen. Inmiddels zien ze in dat dat niet haalbaar is. 
Om het fort te behouden, maar ook geen kosten te heb-
ben, heeft het Schap zijn eisen naar beneden bijgesteld. 
“ Dit was voor ons aanleiding om de ideeën die we al 
langer hadden om te zetten in een plan. Samen met Jac-
ques Ninaber hebben we een visie, een plan ontwikkeld 
om het fort en zijn omgeving te gebruiken en ook iets 
op te laten brengen. Ik ben heel blij met Jacques, want 
hij heeft ook Kunstfort Vijfhuizen ontworpen. Daar 
gaat het goed.” Ziegel heeft ook direct contact gezocht 
met alle groeperingen die eerder tegen de ESBI-plannen 
waren. Zo heeft hij draagvlak gezocht voor zíjn ideeën. 
Vrijwel iedereen zag dat die ideeën een goede basis 
kunnen zijn voor behoud van het fort, vooral door de 
kleinschaligheid ervan. 

Nieuw plan/visie op Fort Benoorden Spaarndam
Uitgangspunt voor het plan is het in stand houden 
van de ‘ziel’ van het fort. Het fort moet zo authentiek 
mogelijk blijven. Dat betekent dat verval zichtbaar mag 
zijn (maar wel gestopt moet worden). Kleinschaligheid is 
essentieel. Heel belangrijk zijn de 232 afbeeldingen. Die 
krijgen speciale aandacht. “Daarom hebben we een mu-
seum in gedachten over het fort en mét de afbeeldingen. 
Ik geef nu al rondleidingen, die gaan straks gewoon door 
natuurlijk.” Verder zouden er twee kleinschalige Bed & 
Breakfast in kunnen komen. Er worden ruimtes inge-
richt voor workshops die een directe relatie hebben met 
het fort en een ecologisch-eductief karakter hebben. Er is 
al een aantal ondernemers die graag een lokaal wil huren. 
Ook de Historische Werkgroep wil er een permanente 
tentoonstelling plaatsen. Om alle ideeën te kunnen fi-
nancieren is bedacht om van de huidige plofhuisjes er 27 
om te bouwen tot recreatiehuizen, zonder tuin en zonder 
parkeerplek. Het groen rond het fort wat er nu is, het 
voormalig munitiedepot, is een verwilderd bos gewor-
den, verwaarloosd, dus o.a. vol wilde bramen. De paden 
zijn nauwelijks begaanbaar en de 60-jaar oude populie-
ren vallen dood om. Een landschapsarchitect heeft zich 

erover gebogen om dit te verbeteren tot een parkachtige 
omgeving. Samen met IVN (instituut voor natuuredu-
catie en duurzaamheid) wordt een plan ontworpen de 
natuur ter plaatse te verrijken, bijvoorbeeld door het 
Landje van Gruyters erop te kopiëren. Daarnaast komt 
er een moestuin met vergeten groenten, tevens educatie-
plek. Het geheel vormt een voor het publiek toegankelijk 
natuurparkje. 
En, zult u zich misschien afvragen, hoe gaat het met het 
verkeer naar het fort? Ziegel:”De ontsluiting, dus ook het 
parkeren, vindt via de Velsense kant plaats. Niet via de 
Redoute. De Redoute is onderdeel van het fort en dient 
niet als toegangsweg. Er is ook helemaal geen draagvlak 
bij de bewoners van zijkanaal B en van Spaarndam om 
de Redoute drukker te maken, dus dat doen we niet.”

Het Fort en zijn fortwachter
Vorig jaar heeft Ziegel uit handen van Marieke van Beu-
gen, werkzaam bij het Schap en projectleider van Fort 
Benoorden Spaarndam, een symbolische sleutel van het 
fort gekregen. Daarmee werd hij ‘fortwachter’. 

Dit als dank voor de prettige samenwerking. Ziegel 
hoopt van harte dat die prettige samenwerking zich 
voortzet, eigenlijk gaat hij hier vanuit. Ook omdat de 
Provincie (verantwoordelijk voor de Werelderfgoedstatus 
van het fort) nadrukkelijk bezig is met herbestemming 
van Erfgoederen, wat het fort ook is. Op meerdere plek-
ken in Nederland is dit zichtbaar. Bijvoorbeeld het Hem-
brugterrein. Ziegel:”Jacques en ik zijn positief gestemd 
wat betreft ons plan. We rekenen op steun van Provincie 
en het Schap. Ook de Spaarndammers die zich eerder 
uitspraken tegen de ESBI-plannen hebben vertrouwen 
in dit plan, hun input is hierin verwerkt. Daar zijn we 
heel blij mee. Na al die jaren zou het fijn zijn als er leuke 
activiteiten ontwikkeld kunnen worden in en rond het 
fort. Dat er weer leven is, op een kleinschalige manier, 
dat het verval wordt gestopt en de bijzondere afbeeldin-
gen zichtbaar worden voor het publiek.” 

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opne-
men met Ziegel via dorpsorgaan@ziegel.dds.nl

Marry Brokking

In gesprek met
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In de loop der jaren heeft de 
HWS een aantal publicaties uit-
gegeven, die de geschiedenis van 
Spaarndam op diverse manieren 
belichten. 
Sommige daarvan zijn zeer 
bekend, zoals ‘Lief en Leed in 
Spaarndam’, ‘Een ratjetoe aan 
huizen’, de ‘Canon van Spaarn-
dam’, ‘Spaarndamse Bedrijvig-
heid in de vorige Eeuw’, en het 
in november uitgekomen boek 
‘De tranen van Pierrot. De dub-
bele moord in Spaarndam in 
1910’. (Zie ook nieuwsbrief 4, 
2017.) Naast deze titels zijn er 
nog enkele uitgebracht. Heeft u 
interesse in een van deze boeken 
neem dan contact met ons op via 
de website.

Afgelopen jaar is er voor het 
eerst een kerstmarkt georgani-
seerd op de Kolk. 

Ook de HWS was aanwezig en 
had een leuke kraam opgebouwd. 
Ondanks het slechte weer, kwa-
men er toch nog velen de markt 
bezoeken. Tijdens de markt kon 
men het aantal legosteentjes 
raden dat er in een formule -1 
racewagen was verwerkt. Aan 
het eind van de dag werd bekend 
gemaakt wie het juiste aantal 
stenen geraden had, of wie er het 
dichtst bij zat.

In dit model waren 868 steen-
tjes verwerkt. Guido Vosterman 
en Frans van der Peijl hadden 
allebei 850 stuks genoteerd, dus 
er moest geloot worden. Frans 
van der Peijl was de gelukkige. 
Namens de HWS gefeliciteerd.

Enkele herinneringen uit de 
Houtrakpolder

Foto (uit NHA). Zandopspuiting 
Houtrakpolder 1971. Bovenin 

ziet u de boerderij van de Familie 
Aartsen nog net boven het zand 
uitkomen. Daarachter ligt het 
dorp Ruigoord. 

Het kruidenierswinkeltje van 
Tante Jans Schuitemaker in 1972 
aan de Middenweg Ruigoord.

Wist u dat
De HWS een beeldbank heeft? 
historischewerkgroepspaarndam.
nl
 
Dat wij ook op facebook zitten 
onder de naam ‘mijn Spaarn-
dam’? 

Dat wij dit jaar deelnemen aan 
de Kunstmarkt, KISS, openmonu-
mentendag en de Kerstmarkt?
 
Dat wij rondleidingen verzorgen 
in het Rijnlandshuis en door ons 
mooie dorp? Ook bestaat de 
mogelijkheid een korte rondvaart 
te maken door de grachten van 
Haarlem. 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. 

Veel leesplezier, namens de re-
dactie Martien van Woerkom.
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Brandweer Spaarndam

Ons Dorp

Terugblik 2017 
Na twee drukke jaren tekende 2017 zich af als een rustig 
jaar; het bleek één van de rustigste jaren in het laatste de-
cennium. Slechts 55 keer hoefde de Spaarndamse brand-
weer de weg op te gaan om incidenten te bestrijden. 
Helaas hebben we in het afgelopen jaar wel afscheid 
moeten nemen van enkele van onze brandweermensen 
door verhuizing uit het dorp. 
Dat betekent dat wij hard nieuwe brand-weermensen 
nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen!

Personeelstekort brandweer Spaarndam 
De Spaarndamse brandweer kampt momenteel met 
een tekort aan ‘betaalde’ vrijwilligers. Van de 24 brand-
weermensen die nodig zijn, heeft men er nu maar 16. 
Ploegchef Maarten Derkzen van Angeren vertelt: “De 
brandweer in Spaarndam werkt geheel met vrijwilligers 
die een vergoeding ontvangen voor hun tijd die ze aan 
het brandweerwerk besteden. Het zijn Spaarndammers 
die bij een incident opgeroepen worden en dan naar de 
brandweerkazerne komen om met de brandweerwagen 

op pad te gaan. Om naar een incident te kunnen, heb je 
zes mensen nodig. Met de 16 Spaarndamse brandweer-
mensen die wij nu hebben, wordt het steeds lastiger om 
dat voor elkaar te krijgen”. De brandweer is dus hard op 
zoek naar nieuwe Spaarndammers die dit vak uit willen 
oefenen.

Ik hoop niet dat we straks nee moeten verkopen!
Richard Hoenderdos is al 20 jaar brandweerman bij het 
korps van Spaarndam. Sinds 2017 is hij naast blusser en 
chauffeur ook bevelvoerder geworden. Dit houdt in dat 
hij de leiding heeft over zijn eenheid bij incidenten. Ook 
Richard beaamt de nijpende situatie bij zijn korps. “Tot 
nu toe is het ons nog steeds gelukt om de brandweerwa-
gen de weg op te krijgen. Niet altijd met zes personen, 
maar wel met vier”, zegt Richard. Hij vervolgt: “We 
mogen in sommige gevallen gelukkig met minder men-
sen op pad naar incidenten, maar vier personen is het 
minimale aantal. Met minder kun je de klussen waar je 
bij komt gewoon niet aan. Gelukkig kunnen we dan ook 
de buurpost Velsen vragen om ook uit te rukken, maar 
dat duurt dan toch weer enkele minuten langer voordat 
zij er ook zijn”.

Ons Dorp

Een Dijk van een Dorp

Dat Spaarndam een fantastisch 
dorp is om te wonen wist u 
natuurlijk al; maar wat kunt 
u doen om actiever, fitter, 
gezonder en eventueel minder 
eenzaam te zijn?

Stichting ‘Een Dijk van een Dorp’ i.o. heeft zich tot doel 
gesteld om iedere inwoner van Spaarndam aan te zetten 
om te deel te gaan nemen aan één of meerdere activitei-
ten die door de stichting georganiseerd worden.
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.

We geven elk project een kop en een staart met een 
terugkerend karakter (waarschijnlijk 2 keer per jaar). 

Het project bestaat uit 4 hoofdthema’s:
•	 Kunst & cultuur
•	 Gezondheid & Lifestyle
•	 Sport e& beweging
•	 ‘Met elkaar’

We zullen van start gaan met een ludieke aftrap op zater-
dag 14 april. Zet deze datum alvast in je agenda!

Voor overige informatie: neem een kijkje op onze web-
site: www.eendijkvaneendorp.nl of volg ons op 
facebook: www.facebook.com/dijkvaneendorp

Sacha Goossens

Datum : Zaterdag 14 april 
Plaats : Een nog geheime locatie in Spaarndam

Kerstmarkt 16 december 2017 op de Kolk.

In de vroege ochtenduren van een kille zaterdag-
ochtend verzamelt de organisatie zich op de Kolk 
gewapend met plu. Even later staan de eerst kramen 
en later komen de eerste exploitanten aanrijden en 
richten hun kraam in.

Af en toe een plensbui, maar dat mag de pret niet druk-
ken. De geuren van warme chocolademelk en gluhwein 
vullen de Kolk. De organisatie wacht gespannen de 
eerste bezoekers af. Vanwege het late tijdstip van organi-
seren is het aantal kramen nog beperkt, maar voor een 
eerste keer niet slecht. Naarmate de dag vordert, zien wij 
steeds meer mensen die even komen kijken. De reacties 
zijn positief en ook suggesties worden meegenomen. 

Even na 16.00 uur wordt de kerstmarkt beëindigd en 
kan de organisatie terugzien op een geslaagd evenement 
voor een eerste keer.

En nu: de organisatie is bezig met de ‘kerstmarkt 2018’, 
die dit jaar plaats zal vinden op 15 december. Meer kra-
men, langere openingstijd en uitgebreidere organisatie.
Mocht u nog exploitanten weten met kerstgerelateerde 
artikelen, laat het ons dan weten!

Namens de organisatie, 
Rosé van der Sluijs rvds@quicknet.nl
Michel Wiegand michel2063@gmail.com
Peter Duval Slothouwer peterduval@hotmail.com

De Cantorij Oude Kerk zoekt sopranen en bassen

Als Cantorij verlenen we al vele jaren, nu onder de be-
zielende leiding van Carole Kroese, met veel plezier, 
de muzikale ondersteuning aan de PKN- kerkdien-
sten in de Oude Kerk en in de Immanuëlkerk.

Helaas wisselt de samenstelling nog al eens om allerlei 
redenen. Dat is dan ook de reden dat de Cantorij nu 
versterking wil en op zoek is naar een aantal sopranen en 
bassen. 

Naast het ondersteunen van de gemeentezang verlenen 
we ook regelmatig medewerking aan de viering van de 
Dodenherdenking op 4 mei, de jaarlijkse Dorpskerst-
zangdienst en op de 1e kerstdagdienst.

Elke dinsdagmorgen wordt er met veel plezier gerepe-
teerd van 9.30 – 10.30 uur in de Oude Kerk.
Misschien kunt u eens overwegen een keer een repetitie 
mee te maken. U ervaart dan dat er met passie wordt 

gezongen. De altijd goede sfeer waarborgt harmonieuze 
klanken. En zeg nou zelf: is er iets fijners dan samen 
muziek maken? En dat nog wel in uw eigen dorp.
Hebben wij u nieuwsgierig kunnen maken? U bent in ie-
der geval van harte welkom om vrijblijvend een repetitie 
bij te wonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
John Soff, 023-5370046, Gerda Bakker, 06-19298604

Je kunt dit leuke en waarderende werk gewoon naast 
je baan en gezinsleven doen!
In maart 2017 is de 35-jarige Maartje Wiegand bij de 
brandweer gekomen. Naast haar ‘reguliere’ baan bij 
Alpha Security in Haarlem is zij in de avonduren en 
weekenden regelmatig beschikbaar voor de brandweer. 
Maartje legt uit waarom zijn bij de brandweer wilde: “Ik 
wil graag iets doen voor de medemens wat er echt toe 
doet. Bij de brandweer leek mij dat mogelijk en daarom 
heb ik mij aangemeld. Sinds april 2017 volg ik samen 
met een andere nieuwe collega nu de basisopleiding tot 
Manschap”. Het vervullen van een taak bij de brandweer 
kun je prima naast je baan en privéleven doen. “Ik ga 
momenteel één avond in de week naar de brandweerop-
leiding en op de donderdagavond oefen ik mee om alle 
vaardigheden te leren”, aldus Maartje.

Wie zoekt de brandweer?
Bij incidenten waarbij de hulp van de brandweer wordt 
ingeroepen is snelheid belangrijk. Daarom zoekt de 
brandweer mensen die in Spaarndam wonen of werken. 
Je kunt daardoor snel (binnen enkele minuten) op de 
kazerne zijn om met de brandweerauto uit te rukken.
Brandweer Spaarndam wordt gemiddeld 70-90 keer per 
jaar opgeroepen. Natuurlijk hoef je niet altijd bij alle 
oproepen aanwezig te zijn. Alleen als je kunt.
Als je meer wilt weten, kun je contact opnemen met de 
ploegchef van de brandweer van Spaarndam: Maarten 
Derkzen van Angeren (telefoon: 06 319 44 124 of mail: 
mgtderkzen@vrk.nl)

Kijk ook eens op de website www.brandweer-spaarndam.
nl of bezoek de facebookpagina www.facebook.com/
brandweerspaarndam 

Niets voor jou?
Is een functie bij de brandweer niets voor jou, maar ken 
je wel iemand voor wie dit een mooie uitdaging is? Dan 
stellen we het zeer op prijs als je dit bericht onder de 
aandacht brengt!

Maarten Derkzen van Angeren
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Verenigingsnieuws

Op de laatste woensdag voor Kerstmis 
is traditiegetrouw onze Kerstdrive, voor 
de derde keer op rij in de vorm van een 
Kerstbuffet.

De zaal in het Dorpshuis werd sfeervol versierd door 
het bestuur en aanhang, de tafels mooi gedekt en vanaf 
17.45 uur kwamen de leden binnen, feestelijk uitgedost 
in kerstsfeer. Restaurant De Kolk had heerlijk voor ons 
gekookt, een glaasje erbij en zo waren alle ingrediënten 
aanwezig voor een gezellige avond. Na afloop werd er al-
leen nog gespeeld voor het plezier met als prijs een flesje 
wijn voor de eersten, de laatsten en die het dichtst bij de 
50% hadden gescoord, kans dus voor iedereen.

Die avond hebben wij helaas ook afscheid moeten ne-
men van ons oudste lid, Hilly Beijerbergen, dik 90 jaar 
oud !!! Het wekelijks spelen werd haar te veel ondanks 
dat zij werd afgehaald en weer thuisgebracht.

In januari was het weer tijd voor de snertdrive. Vijf 
vrijwilligers kookten een best potje erwtensoep en een 

Bridgevereniging Spaarndam

alternatief, minestronesoep. Daarbij natuurlijk rogge-
brood met spek en stokbrood met kruidenboter voor bij 
de Italiaanse soep. Vanaf 18.00 uur werd er genoten van 
al dat heerlijks met daarbij natuurlijk ook een vloeibare 
versnapering. Serviesgoed en bestek mochten wij gebrui-
ken van het Dorpscentrum, die ook de afwas voor ons 
hebben gedaan, waarvoor onze hartelijke dank.
Na afloop werd er gewoon gebridged voor de lopende 
competitie.

Lijkt bridge jou ook wat en wil je dit leren, meld je dan 
aan bij onze secretaris, Elly van Schie - telefoon 023-
5379476 - email e.van.schie@telfortglasvezel.nl
Wij zijn graag bereid je de beginselen van dit mooie 
spel bij te brengen, zoals wij dit de afgelopen twee jaar 
ook gedaan hebben voor vier dorpsgenoten en een paar 
uit Haarlem. Zij spelen nu elke woensdag mee in onze 
competitie !!!!!

Elly van Schie

Bij Bridgevereniging Spaarndam houdt men van 
gezelligheid en feestjes

Als dit Dorpsorgaan uitkomt, duurt het niet lang 
meer voordat we de verjaardag van onze Koning weer 
mogen vieren. De voorbereidingen voor dit feest in 
Spaarndam zijn al maanden in volle gang. 

Vorig jaar mochten we tijdens de aubade voor het eerst 
Burgemeester Wienen uit Haarlem ontvangen. Dit jaar 
zal het de laatste keer zijn dat Burgemeester Heiliegers er 
namens de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
bij is. Vorig jaar hadden we kinderburgemeester Puck 
en dit jaar zullen we Nikki verwelkomen. Hoe zal het 
volgend jaar verlopen? Zullen we dan naast de Burge-
meester van Haarlem ook die van de Haarlemmermeer 
mogen ontvangen?

Koningsdag 2018

Vorig jaar is het vernieuwde bestuur met enthousiasme 
aan de slag gegaan en nadat we genoodzaakt waren onze 
spullen te verplaatsen, hebben we dit jaar daarvoor een 
goede opslagplaats gevonden. We zijn heel dankbaar dat 
we zo snel terecht konden bij Molenaar Transport aan de 
Inlaagpolder. 

Op 27 april 2018 zal de Spaarndamse Koningsdag tra-
ditiegetrouw beginnen met een optocht door het dorp, 
gevolgd door de aubade op de Kolk en daarna uiteraard 
de spelenkermis. We sluiten af met het ringsteken. 

Natuurlijk hebben we bij al deze activiteiten weer een 
grote dosis hulp nodig. Alleen met elkaar kunnen we er 
een feest van maken. Kunt u of kan jij ons helpen bij het 
schenken van de koffie, bij het opbouwen of afbreken of 
het begeleiden van een spel? Neem dan contact op met 
onze secretaris Noortje (noortjepijnaker@gmail.com). 

We hopen u allen te zien op Koningsdag op de Kolk in 
Spaarndam!

Laura Kroon
Voorzitter Commissie Koningsdag Spaarndam

Verenigingsnieuws

Speeltuin Nieuw Leven Spaarndam

Hoewel 2018 al begonnen is, kunnen 
wij het niet laten om nog even terug te 
blikken op een succesvol 2017. 

Wij hebben het afgelopen jaar weer een 
hoop evenementen georganiseerd; denk bijvoorbeeld aan 
ons paaseifestijn, disco of de kerstmarkt op de Kolk.
Ook is er op het terrein van de speeltuin het nodige 
werk verzet. Kom zelf eens kijken wat er veranderd is 
en wordt, of kom eens langs voor één van onze evene-
menten. Want ook in 2018 gaan we weer leuke dingen 
organiseren. Als eerste kunt u tweede paasdag (maandag 
2 april) vast reserveren voor een bezoek aan de speeltuin. 
Wij organiseren dan een paasfestijn met eieren zoeken, 
eieren schilderen en nog veel meer.

Uiteraard kunnen wij deze dingen alleen realiseren dank-
zij onze leden.
Daarom hopen wij dat iedereen die ons een warm hart 
toedraagt, lid wil worden van onze vereniging. 
www.speeltuinnieuwleven.nl/lidmaatschap

Of vraag ons formulier op via de post:
Nieuw leven 
T.a.v. ledenadministratie
Boezemkade 1
2063 JH Spaarndam

Wilt u naast een lidmaatschap zich nog meer inzetten 
voor de vereniging? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilli-
gers om te helpen tijdens onze evenementen om bijvoor-
beeld limonade te schenken, foto’s te maken of misschien 
kunt u schminken en/of versieren of kent u iemand die 
dit kan. Stuurt u dan een mailtje aan: 
voorzitter@speeltuinnieuwleven.nl 
Een briefje bij ons in de bus mag natuurlijk ook.

Namens het hele team van speeltuin Nieuw Leven: een 
mooi speelseizoen gewenst en hopelijk zien we u bij onze 
evenementen of gewoon in de speeltuin zelf. 

M. Wiegand-Sipma, voorzitter

Denk jij er weleens over na om te gaan 
hockeyen? 
Waarschijnlijk weet je het al, maar er is 
sinds een paar jaar een hockeyclub in 
Spaarndam, een gezellige familieclub 
met ambitie. Hockeyclub Spaarndam 

beschikt over een eigen kunstgrasveld op Sportpark 
Hansje Brinker in Spaarndam. Veel kinderen en volwas-
senen uit Spaarndam, maar ook uit Haarlemmerliede, 
Halfweg, Haarlem en Overveen zijn al lid geworden van 
HC Spaarndam. Wil je ook een van onze teams komen 
versterken? HC Spaarndam kent geen wachtlijsten en 
heeft ruimte voor jeugd in alle leeftijdscategorieën maar 
ook voor complete teams. Bij ons kan je gelijk starten.
We bieden trainingen aan voor kinderen vanaf 5 jaar 
(Brinkertjes, vernoemd naar Hansje Brinker). Door 
kinderen vanaf 7 jaar worden er ook officiële wedstrijden 
gespeeld. Zoals gezegd bij HC Spaarndam is er genoeg 
plek, meld je daarom aan, zodat je op korte termijn kunt 
trainen en wedstrijden spelen.

Naast hockey voor de jeugd doet HC Spaarndam ook 
aan trimhockey. Heb je vroeger gehockeyd en lijkt het 
je leuk om weer eens een balletje te slaan? Of speelt je 
zoon of dochter hockey en wil je dit ook leren? Kom 
dan trimhockeyen bij HC Spaarndam! Trimhockey is 
voor iedereen, van beginner tot ervaren hockeyer en voor 
dames en heren. We starten elke training met een paar 

HC Spaarndam

korte oefeningen voor techniek, conditie en tactisch in-
zicht en sluiten af met een onderling partijtje. Door het 
gemengde niveau van de spelers kunnen ook de begin-
ners meteen meespelen. Het gaat bij trimhockey vooral 
om samen sporten. Wat overigens niet wil zeggen dat er 
niet fanatiek gespeeld wordt!

Twijfel je of hockey iets voor jou is en wil je een keer 
vrijblijvend kennis maken met hockey dan kan je je aan-
melden voor 2 GRATIS proeftrainingen! Ook als je nog 
geen ervaring hebt met deze prachtige sport. Een stick 
kan je van ons lenen. 

Wil je lid worden of een keer meetrainen, stuur dan een 
mailtje naar info@hcspaarndam.nl of kijk op onze web-
site: www.hcspaarndam.nl
Tot op het hockeyveld!
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Kunst in de St. Adalbertuskerk aan de Ringweg

Tijdens Pinksteren wordt de komst van De Heilige 
Geest herdacht. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar 
wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoof-
den van de apostelen of als een duif die neerdaalt. 
Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om 
u het Pinksterfeest te laten ervaren. Om deze reden 
zijn we erg blij dat onze kerk dit jaar meedoet met het 
kunstproject Feest van de Geest. 

Het landelijke thema is in 2018 ‘Levensadem’. Een 
kunstenaar gaat, speciaal voor ons kerkgebouw, een 
kunstwerk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest 
en aansluiting vindt bij de architectuur van ons kerkge-
bouw. Ruim honderd verschillende kerken in Nederland 
besteden op deze manier aandacht aan het Pinksterfeest. 
In Haarlem en omstreken doen dit keer elf kerken mee! 
Op deze manier kunnen mensen uit onze regio in elf 
kerken hedendaagse kunstwerken komen bekijken. En 
tegelijk kunnen wij ons kerkelijk leven aan hen presen-
teren. 

Gastvrij
Al deze kerken, ook de onze, zullen in de periode tussen 

Feest van de Geest in 2018

Hemelvaart en Pinksteren op zes middagen hun deuren 
open zetten voor bezoekers. Sommigen van hen komen 
misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwe-
lijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen 
om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten 
inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust 
of ontspanning. Het is een prachtige kans voor onze 
parochie om hen te ontmoeten en te ontvangen in ons 
gebouw. 

Doet u mee?
In onze parochie is een kleine werkgroep actief die alles 
rond het feest van de Geest in goede banen zal leiden.
Daarnaast zijn we op zoek naar gastheren en gastvrou-
wen, die het leuk lijkt om op een middag samen met 
iemand anders gastvrij in de kerk aanwezig te zijn. 
Denkt u er vast eens over na of dit iets voor u is. Als u 
belangstelling hebt, kunt u Karin Duwel mailen via: 
karinduwel@hetnet.nl
 
Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.feestvandegeest.nl

Karin Duwêl

Ons Dorp

Donatie van OVS e.o. Spaarndam
Het Dorpscentrum heeft van de Ondernemersvereniging 
Spaarndam e.o. een mooie donatie ontvangen om voor 
de ouderen van de dinsdagmiddag- en de vrijdagmiddag-
club nieuwe spelletjes en handwerkmateriaal te kopen. 
Daar wordt inmiddels dankbaar gebruik van gemaakt, 
want het oude materiaal was letterlijk en figuurlijk ‘op’. 
Tevens is er van de donatie een lekker drankje aangebo-
den bij het kerstdiner voor de ouderen op 21 december. 
Hartelijk dank daarvoor!

Hartje Spaarndam
De afgelopen drie maanden zijn de ontwikkelingen van 
de plannen voor Hartje Spaarndam in een stroomver-
snelling gekomen. Rik Stapel, dorpsraadslid tevens lid 
van de werkgroep Verkeer, heeft ook het project Hartje 
Spaarndam op zich genomen namens de Dorpsraad. 
In november 2017 werden op het gemeentehuis van 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude de plannen voor de 
aanvraag van een bijdrage bij Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) gepresenteerd, want de aanvraag zou 
snel bij de SLS binnen moeten zijn. De plannen voor 
een nieuw dorpscentrum met winkels en huizen en voor 
aanpassing van de sportvelden met een nieuwe sport-
hal, zouden in twee fasen ingediend en uitgevoerd gaan 
worden. 
Maar een goede financiële onderbouwing was er niet en 
zekerheid over de toekomst voor het Dorpscentrum al 
evenmin. Hiertegen is bezwaar gemaakt en de plannen 
werden niet ingediend. Gelukkig is door de Dorpsraad 
(Rik Stapel) bewerkstelligd dat er uitstel is aangevraagd 

Het Dorpscentrum

bij SLS voor het indienen van nieuwe plannen, die wel 
breed gedragen worden door de bevolking en de Dorps-
raad. Er is een werkgroep opgericht, waarin zitting heb-
ben de Dorpsraad, Dorpscentrum en Stichting Sport-
park Spaarndam. Stichting Sportpark vertegenwoordigt 
een aantal grote buitensportverenigingen. De werkgroep 
gaat met hulp van ambtelijke ondersteuning van de 
gemeente Haarlemmermeer de vereenvoudigde plannen 
verder uitwerken voor noodzakelijke aanpassingen aan 
het Dorpscentrum (de sporthal blijft staan) en verbete-
ring van de sportvelden. 

De nieuwe plannen moeten eind maart 2018 gereed zijn 
om in te dienen bij SLS. Intussen is tot onze vreugde 
door de SLS een bijdrage van € 1,5 miljoen voor Spaarn-
dam toegezegd! En er zijn al heel wat vergaderingen en 
besprekingen gehouden in de afgelopen periode.

Het Dorpscentrum dankt Rik Stapel dan ook voor zijn 
grote inzet en de vastberadenheid in dit gehele project. 
Als de plannen over een paar jaar eenmaal gerealiseerd 
zijn zal het Dorpscentrum weer een frisse uitstraling 
krijgen. Een 40-jaar oud gebouw aan het begin van een 
nieuwe toekomst, die wij met vertrouwen tegemoet gaan!

Spreekuren
Vanaf half februari is er een nieuwe activiteit in het 
Dorpscentrum: de wijkagent van Spaarndam (gem. 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude) gaat om de week op 
vrijdagochtend tussen 09.30 en 11.00 uur een inloop-
spreekuur houden voor alle bewoners van Spaarndam. 
Vanaf vrijdag 9 februari gaat de wijkagent in de ont-
moetingsruimte plaatsnemen. Het spreekuur is ook echt 
bedoeld voor vragen. Mochten de mensen persoonlijke 
dingen willen bespreken, kan dit altijd op afspraak in de 
vorm van een huisbezoek.

Verder zijn er ook op vrijdagochtend spreekuren van de 
CJG coach/jeugdvragenspreekuur (09.30-10.30 uur), 
spreekuur van de WMO/Welzijnscoach (09.30-11.30 
uur) en van de Rabobank (10.00-11.30 uur).

Wilt u zich overigens nog opgeven voor een activiteit of  
wilt u meer informatie hebben over de activiteiten (bijv. 
voor tijden en contactpersonen), 
kom dan even langs in het Dorpscentrum, 
stuur een mail naar info@dcspaarndam.nl of 
bel ons even op tel. 023-5390811. 

Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina of 
onze website: www.dcspaarndam.nl!

Het bestuur

Ons Dorp

Dat de Spaarneschool zich al jaren profileert op het 
gebied van kunst en cultuur, is voor menigeen ‘oud 
nieuws’. Want wie kent niet onze spektakelstukken 
‘Hansje Brinker’ en ‘Een dijk van een dorp’, groots 
uitgevoerd op de Kolk in Spaarndam.
De kerstmusicals o.a. ‘Scrooge’ en ‘Het meisje met 
de zwavelstokjes’ in de Oude Kerk alhier en in de 
Stompe Toren. De vele exposities in de Oude Kerk en 
in Kunstcentrum Spaarndam. De eindmusicals, niet 
alleen op school maar ook in het kerkje van Ruigoord 
en op de scheepswerf van Stapel.

Dit keer staat het kunstproject ‘Dieren in de kunst’ 
centraal. De aftrap werd op 8 februari jl. gedaan door 
beeldend kunstenares Denise Kamp die samen met de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 dierenarmaturen van ijzer-
draad en was heeft gemaakt. Begin maart zijn alle groe-
pen op bezoek geweest in het Frans Hals Museum waar 
groep 1 t/m 5/6 de rondleiding ‘Het hondje van Frans 
Hals’ hebben gekregen en groep 6/7 en 8 de rondleiding 
‘Thuis in de Gouden Eeuw’.
Gedurende de projectperiode wordt naar hartenlust 
gewerkt met o.a. schildersdoek, hout, papier, metaal en 
papier-maché; genoeg mogelijkheden en variatie om de 
fantasie los te laten op het thema ‘Dieren in de kunst’. 

Het kunstproject wordt afgesloten met een expositie van 
alle door de kinderen gemaakte kunstwerken in en rond 
het Rijnlandshuis in Spaarndam.
Ouders is gevraagd om taarten en/of cakes te bakken. 
Bezoekers van de expositie kunnen tegen een vriende-
lijke prijs een lekkere punt taart of plak cake kopen en 
daar onder het genot van koffie, thee of fris van genieten 
met live muziek. Voor de kinderen zijn er tal van leuke 
activiteiten.
De opbrengst van al dit verkochte lekkers komt geheel 
ten goede aan Dierenambulance Noord-Holland Zuid 
die overigens eerder deze periode langs is geweest in de 
kleutergroepen en in groep 3/4 om de kinderen te infor-
meren over hun fantastische, vrijwillige(!) en zeer nuttig 
werk voor dieren in nood.

Kortom: komt allen en ziet waarin een kleine school 
groot is. Het is beslist de moeite waard!

Expositie Spaarneschool ‘Dieren in de Kunst’

Datum : Zondag 25 maart 2018
Tijd : 13.30 tot 15.30 uur
Plaats : Rijnlandshuis Spaarndam
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Omdat de winkelweek in Schalkwijk dit jaar niet werd 
georganiseerd en mevrouw Pannekoek heel graag win-
kelt, is Anneke Hilbers op 13 november jl. met me-
vrouw Pannekoek gaan winkelen in de Cronjéstraat in 
Haarlem-Noord. 

Hierbij heeft zij gebruik gemaakt van de Zonnebloem-
rolstoel. Ze hebben samen genoten en … mevrouw Pan-
nekoek heeft flink ingeslagen. Na afloop hebben zij een 
heerlijk kopje koffie gedronken bij Tante Sientje. Het 
was heel gezellig. 

Spelletjesmiddag 16 november 2017
Donderdag 16 november jl. hebben wij gehoor gegeven 
aan de herfstactie van de Riki Stichting.
Dit hield in het organiseren van een gezelschapsspel-
letjesmiddag. Deze vond wederom plaats in de mooie 
Adalbertuskerk van 14.00-17.00 uur. De spelletjeskasten 
van het bestuur werden eens grondig bestudeerd en zo 
kwamen o.a. tevoorschijn: 2 sjoelbakken, Rummikub, 
Ganzenbord, Mens erger je niet, Yahtzee, Domino, het 
Holland Spel, Scrabble en veel kaartspelen. Met gasten 
en vrijwilligers waren we met een kleine 60 ‘man’. Het 
werd een heel gezellige en bijzondere middag. Zo was 
er een gast die voor het eerst van zijn leven sjoelde… 
Ook werd er veel bijgepraat en genoten van koffie/thee 
met iets lekkers en een drankje en een hapje. Zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Vrijwilligersbijeenkomst Haarlemmerliede/Spaarn-
woude
Op vrijdag 8 december 2017 vond in de Zoete Inval 
de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers in 
de gemeente Haarlemmerliede/Spaarnwoude. Op dit 
feestelijke samenzijn wordt elk jaar de Vrijwilliger van 
het Jaar gekozen. Dit jaar waren er acht genomineerden 
waar, tot haar grote verrassing en schrik, ook Ria van der 
Voorn toe behoorde. Toen zij naar voren werd geroe-
pen, was zij het liefst onder de tafel gekropen. Maar er 
was geen ontkomen aan. Karin Duwel viel de eer ten 
deel tot Vrijwilliger van het Jaar te worden gekozen: een 
zeer terechte keuze! Al met al was het een zeer gezellig 
samenzijn. Wij hopen volgend jaar eerder op de hoogte 

te worden gesteld van deze bijeenkomst, zodat wij onze 
eigen vrijwilligers hiervan in kennis kunnen stellen. 

Op zaterdag 9 december waren wij als Zonnebloem 
uitgenodigd voor een try-out van de muziektheater-voor-
stelling van Theatergroep Eglentier, die plaatsvond in de 
Pinksterkerk in Heemstede. De voorstelling stond in het 
teken van Kerstmis met als titel “I love Christmas”. Een 
voorstelling met veel zang, dans en vrolijke acts onder de 
bezielende begeleiding van het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest met dirigent Dick Verhoef.

Wij vertrokken met 7 personen vanuit Spaarndam om 
in Heemstede te worden verwelkomd met een heerlijk 
kopje koffie met kerststol. De try-out was iets anders dan 
verwacht: een ingekorte versie van de voorstelling die in 
de Philharmonie gaat plaatsvinden. Maar we hebben ge-
noten van prachtige kerstmeezingnummers en hilarische 
momenten. Tot slot nog een bescheiden lunch, erg goed 
verzorgd door de Zonnebloemafdeling Schalkwijk. 

Op maandag 11 en dinsdag 12 december zouden we 
met twee groepjes een bezoek brengen aan Tuincentrum 
‘Global Garden’ in kerstsfeer. Echter, Nederland was 
totaal ontregeld op de weg: er was veel sneeuw gevallen 
en het was glad. Dus werd er gezegd: als je niet de weg 
op hoeft, vooral niet doen! 

Er was een nieuwe kans op woensdag 20 december. 
Met twee auto’s op naar het tuincentrum aan de Ring-
vaart tussen Bennebroek en Hillegom. De gasten vonden 
het fantastisch, de vrijwilligers trouwens ook. Er werden 
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ook nog wat kerstinkopen gedaan, zeker ook van de 50% 
tafel. Als afsluiting hebben we heerlijk geluncht met z’n 
achten … en heel veel gelachen. 

Vrijdag 12 januari 2018 hebben wij onze Nieuw-
jaarsbijeenkomst gehouden in de Adalbertuskerk aan 
de Ringweg in Spaarndam. ’s Morgens om 10.00 uur 
begonnen we met het gezellig maken van de kerkzaal om 
onze gasten om 13.30 uur een leuk welkom te bezorgen. 
Intussen had ook het meezingkoor “De Vroolijcke Noot” 
zich geïnstalleerd. Na een kopje koffie/thee met heerlijk 
eigengebakken cake van onze vrijwilligers gingen we al 
snel over naar een drankje met hapje. Het koor stond 
te popelen om hun zang ten gehore te brengen, onder-
broken door cabaretachtige sketches. Veel liedjes werden 
door de gasten luidkeels meegezongen: prachtig om het 
plezier te zien en te horen. Er ontstond een spontane 
polonaise, waarbij de heer Berk voorop ging! Er was 
een leuke afsluiting met een lied waarbij tulpen werden 
uitgedeeld, mag u raden welk lied! Tot slot gingen zowel 
de koorleden als de gasten met een leuke attentie naar 
huis. Het was een zeer geslaagde middag, die dankzij de 
geweldige hulp van Karin, de vrijwilligers en chauffeurs 
nog nagalmt in het kerkgebouw…

Vrijdag 19 januari 2018 (verslag van Ans Captein)
Met dank aan de Bank Giro Loterij en de afdeling 
Schalkwijk hebben wij, 10 gasten en 3 vrijwilligers, een 
geweldige dag gehad in het Rijksmuseum. De Muse-
umPlusBus is een initiatief voor ouderen in Nederland. 
De bus rijdt elke dag een groep senioren naar deelne-
mende musea. Senioren die niet meer zelfstandig naar 
een museum kunnen, mogen hiervan gebruik maken. 
Stipt op tijd stond de prachtig nieuwe bus klaar bij het 
winkelcentrum in Schalkwijk, waar wij welkom werden 
geheten door gastvrouw Annelies en chauffeur Ramon 
van MuseumPlus. Maar … de lift wilde niet omhoog. 
Daar stonden we dan. Ramon bleef uiterst rustig, drukte 
op de knoppen en… er gebeurde niets. Na een paar 
keer flink op en neer gesprongen te hebben op de plank, 
kwam de boel in beweging en klonk er applaus voor 
Ramon. Na een voorspoedige rit naar Amsterdam werd 
ons een heerlijke lunch met koffie of thee aangeboden in 
het Zuiderbad. We werden nog even overvallen door een 
hagelbui, maar dat kon de pret niet drukken. Er volgde 
een korte wandeling naar het Rijksmuseum, waar we in 
drie groepen werden verdeeld en met een gids naar de 
2de etage gingen en de Gouden Eeuw mochten bewon-
deren met natuurlijk: de Nachtwacht. We kregen gede-
tailleerde informatie: het schilderij vol zit met geheimen 
en symboliek. Het afgebeelde meisje zou een mascotte 
zijn. Zij heeft aan haar jurk een dode kip hangen; dit 
blijkt te verwijzen naar de naam van de groep ‘de Klau-
weniers’. Het gezicht van het meisje lijkt op Saskia, de 
pas overleden vrouw van Rembrandt. Ook staat op het 

schilderij een vaag geschilderd hondje, wat beweging zou 
betekenen. Ook hebben we de schilderijen van Jan Steen 
en Vermeer gezien en nog vele anderen. Gelukkig was 
er ook nog tijd om het prachtige Delfts blauw te zien 
en de rijkgemeubileerde poppenhuizen. Het museum is 
10 jaar gesloten geweest wegens verbouwing en nu kun 
je genieten van de prachtige muurschilderingen, enorme 
glas-in-loodramen en een schitterende vloer. Hier 
werden we gewezen op het feit dat dit vroeger de poort 
van Amsterdam was; 150 jaar geleden waren achter deze 
poort nog weilanden en molens. Nu gaat er onder het 
museum door een tunnel voor voetgangers en fietsers 
en behoort het museum tot het centrum van de stad. 
We wilden natuurlijk nog veel meer zien, maar het was 
tijd om naar de bus te gaan. Er werd nog veel nagepraat 
in de bus en we waren het er allemaal over eens wat een 
geweldig initiatief dit is van de Bank Giro Loterij. De 
gasten hebben genoten en wat is het leuk om vrijwilliger 
te zijn op deze manier. Dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt. 
Het nieuwe jaar zijn we weer met veel enthousiasme 
en nieuwe plannen begonnen. De maand februari staat 
in het teken van de stamppotmaaltijden in Villa Wes-
tend. Verder gaan we dit jaar weer naar het prachtige 
Friendship Sports Center in Amsterdam-Noord en nog 
veel meer. We houden u op de hoogte.

Het bestuur van de Zonnebloem Spaarndam

Ons Dorp
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Kerstdiner

Onder grote belangstelling heeft de activiteitencom-
missie Spaandam e.o. weer een heerlijk kerstdiner 
georganiseerd in café-restaurant De Toerist op maandag 
18 december. Nadat een ieder een plaats gevonden had, 
opent Greet Spigt met een welkomstwoord en brengt 
in herinnering enkele mensen, die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen, mevrouw Baelde en mevrouw Annie 
Niehot-Oud. Met enkele ogenblikken stilte worden zij 
herdacht. Ook de tafelversieringen zijn weer verzorgd 
door Riet Hagemeijer, het ziet er fantastisch uit!
Als opening van het diner een toastje paling en een kopje 
soep, daarna een broodje, minikroket en veldsla.
Hoofdgerecht: gepofte aardappel, varkenshaasje, sperzie-
boontjes en een heerlijke peer, dessert van assortiment 
chocolade. De twee medewerkers van de Rabobank, die 
wekelijks de zitting verzorgen in het Dorpshuis brengen 
een verrassing mee, vooraf waren er tien stickers onder 
de zittingen van diverse stoelen geplakt en die hadden 
prijs! In een klein mandje reiken ze diverse lekkernijen 
voor de feestdagen uit aan de winnaars.
Aan het einde van dit gezellig samenzijn dankt Greet, 
Frans en zijn medewerkers; ook allen bedankt achter de 
schermen, chauffeurs en Meerwaarde voor hun steun!
Rond de klok van vier gaat ieder huiswaarts.

Niek Molenaar

“Wellicht is klein geluk het grootst van allemaal”! 

De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude wilde 
afgelopen december iets extra’s doen voor haar man-
telzorgers. Tandem, Centrum voor Mantelzorgonder-
steuning mocht daarom Spaarndamse mantelzorgers 
uitnodigen voor de inspiratiebijeenkomst ‘Klein 
Geluk voor mantelzorgers’. 

Donderdag 7 december was het zover. In het Dorpscen-
trum werden de deelnemers verwelkomd door Inge Jager, 
een van de twee schrijfsters van het boek ‘Klein Geluk 
voor de mantelzorger’. Zij begeleidde de bijeenkomst op 
professionele en zeer vriendelijke wijze. Door de duide-
lijke uitleg die zij gaf, maar ook door het zelf doen van 
oefeningen, ondervonden de deelnemers aan den lijve 
het belang van het goed voor zichzelf zorgen.
De recepten uit het boek voor het vinden van deze 
geluksmomenten, inspireerden de aanwezigen meteen. 
Na afloop deelden ze met elkaar de fijne ervaring van het 
zelf zorgen voor je eigen geluk, hoe klein dan ook.

Na afloop ontvingen de deelnemers een exemplaar van 
het boek

Klein geluk voor de mantelzorger helpt u om goed voor 
uzelf te zorgen. U kunt aan de hand van een lijst met 
verschillende behoeftes een recept opzoeken om ter plekke 
Klein Geluk te brengen in uw situatie. Hebt u bijvoorbeeld 
behoefte aan rust, steun, energie of vrolijkheid? Zoek en 
vind suggesties om onder andere goed voor uw lijf te zorgen; 
goed om te gaan met een schuldgevoel; lekker samen op pad 
te gaan; uw administratie op orde te brengen; de sleur te 
doorbreken; liefde en intimiteit te ervaren of pas een van de 
15 oppeppers toe, om u weer kwiek en energiek te voelen. 
De aanwijzingen in het boek helpen u stap voor stap om 
het Kleine Geluk terug te brengen in uw leven, op een heel 
simpele manier. Zo kunt u op uw manier een toegewijde 
mantelzorger zijn, met alle steun en hulp die in uw situatie 
passend is.

Klein geluk voor mantelzorgers
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