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IN MEMORIAM Willem van Warmerdam.
In maart dit jaar hoorde Willem, dat hij ongeneeslijk ziek
was; vijf weken later, 26 april is hij overleden. Willem
was de motor achter het Dorpsorgaan; eigenlijk wàs
Willem het Dorpsorgaan. Daarom zullen wij, de redactie,
hem ook vreselijk missen. Heel Spaarndam zal Willem
missen. In dit nummer dus een laatste groet aan hem en
daarom treft u woorden van afscheid aan van twee
dorpsgenoten: Jan Zwetsloot en Thea de Roos. Wij
willen u deze afscheidswoorden niet onthouden, omdat
deze een mooi beeld geven van wie Willem was. De
man, die de bijnaam “Willem Holleerder” had, omdat hij
op zijn scootertje door Spaarndam reed; Willem, die
altijd voor iedereen klaarstond en alles wel even regelde.
Willem, die nooit op vakantie ging, omdat hij dat
volstrekt onnodig vond. Nu ligt hij begraven tegenover
zijn woonhuis. Deze woorden zijn allemaal uitgesproken
tijdens de afscheidsdienst op 2 mei. Naast dit “In
Memoriam” natuurlijk onze vaste rubrieken als de
Kroniek en berichten van de Zonnebloem. En
betrekkelijk nieuw: Dijk van een Dorp, een initiatief, dat
activiteiten ontplooit om ons, dorpsgenoten, actiever,
gezonder en meer betrokken wil maken. Ook staan er
twee zelfgemaakte gedichten in dit orgaan van de
leerlingen Lucy en Darin, van de twee basisscholen.
Deze gedichten hebben zij zelf op 4 mei, tijdens de
dodenherdenking voorgedragen. En dan hebben we ook
nog een kampioen in Spaarndam: een krielkip patrijs!
Veel leesplezier en een mooie zomer. En wat Willem
betreft: Hij nu, groet U!
De redactie
Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk
15 augustus 2018.
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Van de Dorpsraad
Verkiezingen
De Dorpsraad kan nog wel wat aanvulling in haar
gelederen gebruiken. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij
een van de leden van de Dorpsraad of kom eens kijken in
een werkgroep. Zo mogelijk zijn er dan verkiezingen voor
de vergadering van november.
Verder treft u in dit Dorpsorgaan het verslag van de
openbare dorpsraadvergadering van 26 april, aangevuld
met informatie van de werkgroep bestuurlijke herindeling,
de werkgroep verkeer en de werkgroep Schiphol.

Verslag openbare dorpsraadvergadering 26 april
2018
Opening
Jolijt de Jongh opent de vergadering en heet iedereen
welkom, in het bijzonder de gemeenteraadsleden uit
Haarlemmerliede ca. en de wethouder van Haarlem,
Merijn Snoek.
Vandaag is Willem van Warmerdam overleden. Willem is
meer dan 30 jaar de motor en de stille kracht achter het
Dorpsorgaan geweest. Ook heeft hij een groot aantal
verenigingen trouw bijgestaan met hun websites en velen
geholpen met hun it-perikelen. We nemen een moment
stilte als eerbetoon en dank aan Willem.
Hoe zit het nu met de bestuurlijke fusie en wat doet de
Dorpsraad ?
Jolijt licht dit toe. Zoals u bekend, heeft de Dorpsraad bij
de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor een
grenscorrectie voor Spaarndam ten faveure van Haarlem.
Dit kwam voort uit de debatavonden en de peiling onder
de bewoners van Spaarndam, waarin telkens een
duidelijke meerderheid koos voor Haarlem. Afgelopen
dinsdag 24 april heeft de Tweede Kamer opdracht
gegeven aan de Provincie om een draagvlakonderzoek
hiernaar te doen onder de Spaarndamse bevolking. Dat
betekent dat alle bewoners van het dorp nu zelf mogen
aangeven of ze wel of niet een grenscorrectie willen. De
bevolking is dus aan zet en mag zich hierover uitspreken

na 1 januari 2019. Waarom pas dan? Dat heeft te maken
met procedures voor de opheffing van Haarlemmerliede
ca. en de fusie met Haarlemmermeer, die niemand wil
vertragen.
De fusie met Haarlemmermeer gaat ongewijzigd door per
1 januari 2019. Daarna komt er een draagvlakonderzoek
onder de bewoners van Spaarndam voor een
grenscorrectie. Officieel wordt er geen referendum of
peiling genoemd, maar dit ligt wel in de lijn der
verwachtingen. De Provincie heeft de regie.
Een logisch moment voor het referendum zou een
koppeling aan de provinciale verkiezingen kunnen zijn,
omdat u dan toch naar de stembus moet en er dus geen
aparte organisatie nodig is. Maar dat is aan de Provincie.
Die moet in samenspraak met Haarlem, Haarlemmermeer
en de Spaarndamse bevolking het draagvlak voor een
grenscorrectie serieus onderzoeken.
Henk Koelman: In de motie van de Tweede Kamer
wordt niet gespecificeerd welke mogelijkheden er
gebruikt moeten worden, dat is dus niet per se een
referendum.
Ruut v. Schie: Vraagt verbaasd waarom de Dorpsraad
hiermee door is gegaan, terwijl er veel veranderd is sinds
de peiling uit 2016. Ook zienswijzen die een andere
mening geven van ongeveer 300 mensen.
Jolijt: De Dorpsraad baseert zich op de debatavonden en
op de peiling in het dorp. Er zijn verschillende meningen,
dus we zijn blij dat de Spaarndamse bevolking het nu zelf
mag zeggen.
Ruut: Stel, dat het advies is, breng Spaarndam-west naar
Haarlemmermeer. Wat doen jullie dan?
Jolijt: Het zou vreemd zijn als de Provincie dat zou doen
omdat er in de aanloop naar het besluit en het debat in de
Tweede Kamer niet om gevraagd is, terwijl er in het debat
wel is gesproken over Oost naar Haarlem. Mocht de
Provincie daar toch mee komen, dan is de rust op het
dorp het er het meest bij gebaat als Oost over Oost stemt
en West over West. Dat is trouwens sowieso van belang
en dat zal de Dorpsraad dan ook uitdragen. Verder stelt de
Dorpsraad zich neutraal op.
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Ruut: Wat doet de Dorpsraad? Jolijt: suggesties zijn
welkom op: info@dorpsraadspaarndam.nl .
Martijn Monster: enquête lijkt heel suggestief, hij vindt
de eigen procedure van Haarlemmerliede secuur.
Frank Duits: wil antwoord van wethouder Merijn Snoek
over wat Haarlem gaat doen.
Merijn Snoek wil hier geen politiek schouwspel van
maken. Hij is blij met de inzet van de Dorpsraad, wil in
het bijzonder Jolijt de Jongh een compliment geven voor
haar uitstekende pleidooi tijdens de hoorzitting van de
Tweede Kamer. Dat doen niet veel mensen haar na.
Haarlem zal de optie serieus gaan onderzoeken vanuit de
opdracht van de Tweede Kamer.
Jilt Sietsma: Ik ben blij dat er nu voor eens en altijd
duidelijkheid komt over wat iedereen wil.
Een Dijk van een dorp
Nanda van der Linde en Sacha Goossens geven een leuke
presentatie over het ontstaan en de activiteiten van Dijk
van een Dorp. Meer info hierover valt te vinden op hun
site: http://www.dijkvaneendorp.nl
Wat verandert er in het Recreatieschap Spaarnwoude
en wat betekent dat voor de Groene Buffer ?
Het Recreatieschap gaat de natuur beter beschermen en
het gaat de recreatieterreinen intensiever gebruiken
zonder de natuur aan te tasten. Hoe dat vorm gaat krijgen,
is nog niet duidelijk. De Dorpsraad volgt de
ontwikkelingen.
Jolijt geeft aan waarom enkele meer concrete plannen in
de huidige vorm problematisch zijn en in welke vorm
deze plannen wel acceptabel zouden zijn volgens de
werkgroepen en de Dorpsraad. Op dit moment heeft de
gemeente Haarlemmerliede een intentieovereenkomst
afgesloten voor de ontwikkeling van een kunstijsbaan met
verblijfsrecreatie in het Westhofbos. Het gaat dan om
400.000 bezoekers per jaar, om te beginnen. Dat betekent
veel voor het doorgaand verkeer op het dorp. De
Dorpsraad heeft al eerder voorgesteld dit plan te
verplaatsen naar Snow-Planet (de skiheuvel). Ook SnowPlanet heeft hierom gevraagd. Er is zelfs een concreet
voorstel voor gedaan.
De Dorpsraad houdt hieraan vast, omdat de
verkeersstromen dan heel anders worden. Het zou mooi
zijn als het daar door zou kunnen gaan.
Ook voor Fort-Noord is er opnieuw een plan gelanceerd
voor een park met recreatiewoningen; deze keer
gekoppeld aan een museum van internationale allure voor
de hele Stelling van Amsterdam. Ook hiervoor stelt de
Dorpsraad voor dat de recreatiewoningen en de gebouwen
beter in Park Buitenhuizen passen, omdat een overall
museum voor de hele Stelling van Amsterdam te veel
verkeer aantrekt.
Marianne: Ineens ligt er dit soort plannen; kun je hier nog
iets mee in een eerder stadium? Haar observatie is dat er
heel veel van dit soort plannen gemaakt wordt, vanuit veel
verschillende hoeken. Ze wil graag weten of zij en andere
bewoners hierbij ook kunnen helpen om alvast een
tegengeluid te laten horen voordat de plannen niet meer te
stoppen zijn.

Jolijt: Gelukkig zijn deze twee initiatieven nog in een
redelijk vroeg stadium. Jolijt doet gelijk een hartelijke
uitnodiging naar Marianne en iedereen die wil, mee te
helpen in haar werkgroep. Marianne blijkt al oog te
hebben voor de werkgroep verkeer.
Ruut v. Schie: 400.000 bezoekers op jaarbasis voor
IcePlanet: hoe zorgt dat voor meer verkeer in Spaarndam?
Jolijt: Uit de plannen blijkt: vooral uit lokale
verkeersstromen, in ieder geval in het begin. Die komen
dus deels door Spaarndam. Een officieel
verkeersonderzoek ontbreekt nog bij de plannen.
Martijn Monster: Is het alleen de mening van de
dorpsraadleden dat dit onwenselijke plannen zijn?
Jolijt: Alle standpunten komen voort uit openbare
vergaderingen, dus bij de bewoners vandaan. We zijn niet
tegen IcePlanet, alleen tegen de huidige gewenste locatie.
IcePlanet naast SnowPlanet zou een mooi initiatief zijn.
Jaap v.d. Putten: Het fort zou toch altijd al een museum
worden?
Jolijt: Verschil is wel of het alleen voor Fort Zuid en Noord is, of voor de hele Stelling van Amsterdam. Het
levert meer bezoekers en dus ook meer verkeer en drukte
in het dorp op, als het de hele stelling betreft.
SLS-gelden (voorheen Hartje Spaarndam)
Uitleg Rik Stapel over hoe de verdeling nu is geworden
en wat de stand van zaken is met de plannen. Het
Dorpscentrum blijft intact en de sportverenigingen zijn
ook tevreden.
Martijn Monster: Hoe is de verdeling van 50/50 tot
stand gekomen? Er zijn toch veel meer sportverenigingen
bij de sportvelden dan bij het Dorpscentrum?
Rik Stapel: Nee, er zijn er ongeveer evenveel. Er zijn
veel verschillende invalshoeken om het geld te verdelen
en bij elk van die manieren kwamen we er niet uit. Dit
lijkt de minst oneerlijke verdeling te zijn, met de grootste
kans om nog binnen de gegeven tijd er met de SLS uit te
komen.
Marianne: Wanneer komt het geld vrij?
Rik: Zodra de projecten goedgekeurd zijn. Dan moet het
binnen 2 jaar uitgevoerd worden.
Stand van Zaken Werkgroep Verkeer
Het zware verkeer op de dijk
De gemeente Haarlem heeft een besluit genomen om
zwaar verkeer op de dijk te weren en werkt nu aan een
ontheffingsregeling voor bestemmingsverkeer. Aanleiding
hiervoor is de verzakking van de Woerdersluis en de
aantasting van de huizen aan weerskanten van de dijk. De
zienswijzen hierover zijn inmiddels ontvangen en
besproken met de gemeente.
Ron van den Aar: vrachtverkeer door het dorp weren is
prima; voor verkeer met bestemming dorp moet er een
betere ontheffingsregeling komen. De eerste voorstellen
waren niet werkbaar.
Hans Vriend, gebiedsmanager Haarlem Noord: dit plan
is nog niet goed genoeg. We gaan nu opnieuw het gesprek
met iedereen aan, voordat we een keus maken.
Flitspaal op de dijk
De gemeente Haarlemmerliede ca. heeft zichzelf sinds
2013 de verplichting opgelegd om ook ’s avonds het
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sluipverkeer te flitsen. Dit is uitgesproken naar de rechter
als randvoorwaarde voor de bouw van SpaarneBuiten.
[Onbekend]:Flitspaalregeling kan veel impact hebben bij
allerlei mensen.
Rik: De Dorpsraad ondersteunt dit. Er moet een goede
regeling uitgedacht worden die rekening houdt met alle
belangen. De flitspaal is een van de verkeersmaatregelen
die bij uitvoer van SpaarneBuiten is afgesproken.
Dicky Kerkhof: Een van de zaken was de flitspaal; het is
een samenspel tussen twee gemeenten.
Marianne: als de snelheid eruit is, in de avondspits, zou
dit ook helpen voor minder verkeer?
Jaap van de Putte: ik hoor allerlei problemen en wensen.
Thea: Qua verkeersveiligheid heeft ze ook een probleem
met het fietsenrek bij Diga. Kan echt niet. Moet weg.
Ruut van Schie viel op dat er meerdere busjes van
pakketbezorgers rijden. Kan dat niet naar 1 busje per dag?
Er moet ook naar ondernemersbelangen gekeken worden
bij eventuele invoer van de flitspaal.
Hans Vriend: gebiedsmanager Haarlem Noord. Er zijn
mensen die het niet eens zijn met de invoer van de
flitspaal in de avondspits. Dat gaat om een aantal zaken,
waaronder de ontheffingsregeling. Ook dit plan is nog
niet goed genoeg, dit parkeren we. We gaan ook hierover
het gesprek met iedereen aan, voordat we een keus
maken. Ook voor garage Spaarndam zullen we een
oplossing zoeken.
Maatregelen om de snelheid te verlagen
Handhaven op snelheid, versmallen belijning, aanspreken
overtreders, waaronder Connexion. Andere gewenste
maatregelen die kunnen helpen zijn andere
ontsluitingswegen van SpaarneBuiten verbeteren en het
ontmoedigen van grote ontwikkelingen rond het dorp (Ice
Planet, Sugar City, Fort Noord).
Parkeerterrein Kerklaan
Rijnland verkocht de grond die hiervoor bestemd was. De
gemeente zoekt naar alternatieven in overleg met Rijnland
en de Dorpsraad. De bewoners van de Kolk is gevraagd
hun mening te geven over parkeren op de Kolk
(presentatie van de resultaten door Otto Wiegand en
Martijn Holt).
Jaap van de Putte: Parkeerterrein was destijds ook
bedoeld voor heel het oude dorp. En voor evenementen.
Marianne: Ook bezoekers van Rietpol die een week gaan
zeilen bijvoorbeeld.
Hans Vriend: Er is nog geen plan, nu er een peiling is,
gaan we met het oude dorp in gesprek over een duurzame
oplossing voor het oude dorp.

Nieuwe initiatieven
Om de Ringweg in te richten als een 30 km p/u traject, is
er een verzoek ingediend bij Haarlemmerliede ca.
Voor de reparatie van de berm van de Hoge Dijk is een
verzoek ingediend bij de gemeente Haarlemmerliede &
Spaarnwoude.
Voor de Lage Dijk is eveneens een verzoek ingediend bij
deze gemeente. Hierover heeft niemand een opmerking.
Stand van zaken Schiphol
Gerard Geerdink voorspelt dat het vliegverkeer op de
lange termijn zal toenemen. Dan is het van belang dat ook
andere luchthavens gebruikt gaan worden naast Schiphol
en dat op zeer lange termijn wordt toegewerkt naar
landingsbanen op zee.
Gevraagd wordt naar de fijnstofconcentratie en de mate
van luchtverontreiniging. Er wordt naar
www.bezoekbas.nl verwezen voor eventuele rapportages.
Noot vanuit de Dorpsraad: na wat onderzoek na afloop
van de vergadering zijn we op de volgende link
uitgekomen: https://www.rivm.nl/ultrafijnstofschiphol
Daar staat dat het onderzoek loopt tot 2021. Er is ook
verkennend onderzoek gedaan in 2015, dat is al afgerond:
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0110.pdf
Meer Schiphol vindt u verder in dit blad.
Rondvraag
Leo Kranenburg heeft een opmerking over de
nooddeuren van de zaal. Dat probleem is inmiddels
opgelost. Verder wenst niemand gebruik te maken van de
rondvraag. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of
haar inbreng en sluit de vergadering.

Van de werkgroep bestuurlijke herindeling
Nog geen gelopen zaak voor Spaarndam.
In het verslag van de openbare dorpsraadvergadering kunt
u lezen dat de bestuurlijke fusie voor Spaarndam nog
geen gelopen zaak is. Alle politieke partijen in de Tweede
Kamer zijn het er over eens dat er nog werk aan de winkel
is. U mag straks zelf zeggen waar u bij wilt horen. De
Dorpsraad hoopt op een professioneel
draagvlakonderzoek, zoals een referendum.
Terugkijkend naar de periode die achter ons ligt en
vooruit kijkend naar de toekomst plaatsen we hier twee
artikelen uit het Haarlems Dagblad.

Van de Dorpsraad
Haarlems Dagblad van 27 april 2018:

Haarlems Dagblad van 1 mei 2018:
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Schiphol en Spaarndam
De kritiek op de luchtvaart is aan het groeien.
De discussies over het vliegveld van Lelystad is daarvoor
een aanleiding. Ook wordt steeds duidelijker dat de
luchtvaart niet op een eerlijk speelveld speelt. Het
klimaatvraagstuk lijkt voor de luchtvaart niet te tellen,
want er wordt geen CO2 systeem gehanteerd. Ook zijn
BTW- regels voor luchtvaart heel anders dan voor auto’s,
treinen en bussen.
De GGD Kennemerland heeft een gedegen rapport
opgesteld, waaruit blijkt dat de hinderbeleving de laatste
jaren gelijk gebleven is in de regio, terwijl de
luchtvaartsector veelal claimt dat de hinder minder wordt.
Hoewel geen verrassing, is duidelijk aangetoond dat
vooral Zwanenburg en Halfweg veel last hebben, maar
ook Spaarndam scoort opvallend hoog in het rapport.
Er is een Landelijk Beraad Bewoners Luchtvaart
opgericht. Deze gaat op 23 juni een landelijke
manifestatie organiseren om aandacht voor de
vraagstukken rond de luchtvaart te vragen.
Ondertussen zien we al een kentering ontstaan. In de
Tweede Kamer in Den Haag wordt het idee van een
luchthaven in zee niet langer van tafel geveegd.
Ook zien we dat de nieuwe coalitie van de gemeente
Amsterdam vindt dat groei boven 500 duizend

vliegbewegingen niet toegestaan moet worden. Hoewel
uiteindelijk de besluiten in Den Haag worden genomen, is
zo’n positie van medeaandeelhouder Amsterdam van
Schiphol een belangrijk en bemoedigend signaal.
Stopt nu de groei van de welvaart en de werkgelegenheid
als Schiphol niet kan groeien? Dat hoeft geenszins het
geval te zijn. Het was altijd al de bedoeling en de afspraak
om selectief te zijn in de keuze van vluchten voor
Schiphol. Als nu deze afspraak wordt nagekomen en
gericht wordt op vluchten die echt van belang zijn voor
Schiphol en de regio, dan zal met 500 duizend
vliegbewegingen alle belangen goed gewaarborgd
worden.
Ondertussen moeten we ook met de gewone activiteiten
doorgaan. Klaag bij BAS als u een klacht hebt. Overweeg
of u een kleine (of grote?) rol wilt spelen in de activiteiten
rond Schiphol en de verkiezingen voor de Omgevingsraad
Schiphol die aan het einde van dit jaar gehouden gaan
worden.
Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger in de Omgevingsraad Schiphol
namens Polderbaan buitengebied
Kiesman voor Spaarndam

Van de werkgroep verkeer
Afsluiting Spaarndammerdijk voor (sluip)verkeer
Zonder overleg heeft de gemeente
Haarlemmerliede/Haarlemmermeer besloten om de
Spaarndammerdijk tussen Halfweg en Spaarndam af te
sluiten voor doorgaand verkeer. De Dorpsraad heeft nu
gevraagd om een goede regeling te treffen voor
bestemmingsverkeer waaronder de afwikkeling van het
verkeer voor Spaarne Buiten.
Over de reden van de afsluiting tasten wij in het duister.
De gemeente gaf aan de dijk onveilig te vinden. Dit
nieuwe inzicht lijkt verband te hebben met de
onderhoudskosten.
Maatregelen 30 km/uur zonering Ringweg
De Dorpsraad heeft opnieuw verzocht aan de gemeente
Haarlemmerliede/Haarlemmermeer maatregelen te treffen
om de weg als 30 km-gebied in te richten. Hetzelfde geldt
voor de bebording voor de maximale rijsnelheid aan de
rand van het dorp. Voorts heeft de Dorpsraad de gemeente
Haarlemmermeer verzocht om de reeds bekende
knelpunten in Spaarndam-oost (Zijkanaal C-weg,
Spaarndammerdijk, de kruising bij Grote Sluis en de
kruising op Lageweg) op te laten nemen op de
gemeentelijke knelpuntenkaart. Tenslotte heeft de
Dorpsraad opnieuw verzocht om de sluis voor het zware
verkeer in de Lageweg te handhaven als SpaarneBuiten
gebouwd is.
Zwaar verkeer op de dijk in West
Bezwaren door belanghebbenden zijn met de indieners

besproken en gehonoreerd. De gemeente Haarlem wil
handhaving tegen zwaar verkeer bereiken met behulp van
flitspalen. Onderzocht wordt of die ook gebruikt kunnen
worden voor het weren van sluipverkeer en het rijden met
een te hoge snelheid. Overleg hierover is gaande.
De Dorpsraad blijft pleiten voor een deugdelijke
handhaving, gekoppeld aan een goed ontheffingsbeleid
voor Spaarndamse betrokkenen (bewoners en lokale
bedrijven).
De Dorpsraad ondersteunt het plan van de ondernemers
om de verblijftijd te meten en op die wijze sluipverkeer te
weren (de zogenoemde ‘slimme flitspaal’).
Snelheid autoverkeer
Grootste zorg blijft de snelheid van de auto’s op de dijk,
zowel in Oost als West. Een reeks maatregelen is
voorgesteld aan de beide gemeenten. Helaas heeft de
gemeente Haarlemmerliede/Haarlemmermeer laten weten
dat zij hier pas aan mee wil werken als statistieken van
ongevallen hier aanleiding toe geven.
Parkeren in West
De gemeente Haarlem is plannen voor het parkeren aan
de Kerklaan aan het uitwerken. De plannen voorzien in de
aanleg van extra parkeerplaatsen. Overleg met de
bewoners van de Kolk resulteerde in een verzoek voor
een veel groter parkeerterrein dan aanvankelijk voorzien.
De gemeente onderzoekt ook deze variant. De Dorpsraad
heeft elektrische laadpalen gevraagd op dit parkeerterrein
en vraagt hierbij aan de bewoners met voorstellen te
komen voor laadpalen elders.
Rik Stapel

Van de Dorpsraad

Bij het overlijden van Willem van
Warmerdam

Willem in zijn dorp
Willem
Spaarndam was voor hem een dagtaak, of beter nog,
eigenlijk gewoon werken, jaar in jaar uit. Vakantie, was
hem een gruwel, een volkomen overbodige bezigheid,
tijdverspilling. “Uiterst merkwaardig, die algemene
behoefte om één of twee keer per jaar ergens anders
volkomen overbodig te gaan zitten wezen”, is een van zijn
gevleugelde uitspraken. Zo’n uitspraak zegt veel over
hem, natuurlijk over de milde ironie, waarmee hij zijn
omgeving bekeek, maar vooral dat ‘ergens anders
overbodig gaan zitten te wezen’. Willem kennende, moet
je er toch niet aan denken dat hij op een of andere Costa
ergens in Zuid Europa, zomaar een tijdje overbodig ‘ging
zitten te wezen’.
Ik zit daar wel eens in die contreien… ‘ overbodig te
wezen’ , u misschien ook, en dan denk ik altijd aan
Willem, en dan schaam ik me een beetje, niet veel, maar
diep van binnen moet ik hem altijd gelijk geven. Weegt
het gedoe, het gestres, de kosten en wat nu steeds actueler
wordt: de belasting voor het milieu van al die
overvliegende, volgepropte vakantievluchten, wel op
tegen die paar dagen luieren in de zon? Willem vond van
niet en geef hem eens ongelijk?
Veel mensen zijn op weg naar huis, Willem was thuis,
hier in Spaarndam.

En dat hebben we geweten, hij was dan weliswaar geen
historicus, maar op een of andere manier kwamen al de
lijntjes van al die generaties Van Warmerdammen, die
hier de afgelopen honderden jaren hebben gewoond en
gewerkt bij Willem uit. We kunnen gerust stellen dat hij
zijn informatie over het wel en wee van dit dorp uit de
eerste hand had. Vandaar misschien dat je hem nooit kon
betrappen op erg uitgesproken ideeën, of meningen en je
zag hem ook nooit op de barricade voor dit of dat. Het
was eigenlijk net of hij de uitkomst van belangrijke
kwesties die hier speelden al wist. Waarschijnlijk was dat
ook zo.
Het maken van ons dorpskrantje was ook daarom zo leuk
omdat al die stukkies, of het nu over Fort- Noord, de
gemeentelijke herindeling of de activiteiten van de
Zonnebloem ging: het was hem allemaal even lief, ze
werden met evenveel zorg geplaatst en als bonus kregen
wij, tijdens de vergaderingen, van Willem ook nog eens
de verhalen achter de verhalen te horen. Die gaan we
zeker missen.
Ergens, begin jaren 90 moest de Spaarneschool mee in ‘
de vaart der volkeren’ en ja, het bestelbusje met het
fenomeen computer kwam voorrijden. Een paar uurtjes
later zaten we opgescheept met zo’n ding in de klas, wat
nu… met een krijtje konden we prima uit de voeten, maar
met zo’n machine….
Gelukkig, bleek snel, de vader van het kleutertje Sandra
wel . Het schooltje ging hem aan z’n hart en zo werd
Willem jarenlang onbezoldigd ICT-er van de
Spaarneschool. Hij begreep het nieuwe medium, het
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Willem
gerucht ging dat ie er zelf ooit een in elkaar zette, toen
vrijwel niemand nog zo’n ding kon betalen. Ik geloof het
graag. Van zijn vader weten we dat hij o.a. zijn eigen auto
bouwde, waarmee hij heel Nederland doorkruiste…de
roemruchte WMW (vernoemd naar zoon Willem ….
Maria Warmerdam), Dus dat je dan als zoon van, en
gezegend met dezelfde genen, je eigen computer bouwt is
alleen maar logisch.
Zo wist hij zelfs uiterst geduldig de grootste digibeten
onder ons, ik dus, op het juiste spoor te krijgen…..zonder
poespas, poeha, of ander interessant gedoe. Hij was er
gewoon als je hem nodig had. Als iets hem kenmerkte,
was dat het wel. Willem was er altijd, hij hield het schip
‘Spaarndam’ vóór de wind, Hij stond nooit vooraan op de
brug, maar altijd achter de stuurman, want, als die het
even kwijt was, gaf hij het roer net dat tikkie, waardoor
we koers hielden. Als geen ander wist hij de weg in
Spaarndam en de weg van Spaarndam. We zijn je kwijt
Willem, we zullen je missen.
Jan Zwetsloot
Herinneringen aan Willem van Warmerdam
Spaarndam 24 februari 1952 - Spaarndam 26 april 2018
Het oliemannetje van de HWS
Beste Leida, Sandra, Jordi en Marjolein, familie en
vrienden van Willem,
“Bel me maar, ik ben toch op het dorp.” Dat was zo’n
beetje de standaardreactie van Willem als er iets gedaan
moest worden bij de Historische Werkgroep Spaarndam
(kortweg, de HWS).
“Bel me maar, ik ben toch op het dorp.”
Een groep rondleiden? “Ik kijk wel effe.”
Een verslag maken? “Is goed!”
Website beheren en onderhouden? “Prima!”
Beeldbank aanvullen met familieberichten? “Geef maar
aan mij”!
Films digitaliseren? “Kijk wel effe, hoe ver ik kom!”
Willem was het oliemannetje van de HWS.
Hij werkte zonder agenda en dus gebeurde het wel eens
dat hij andere leden over de brug bij de Boezemkade zag
fietsen en dacht, “O ja, dat is waar ook, we hebben een
vergadering!”
Willem - geboren op 24 februari 1952 op het Visserseinde
- had echte Spaarndamse genen. Hij was voor een kwart
een Balm en voor de rest een Van Warmerdam. Hij zou
het enige kind blijven van vader Wim, letter- en
huisschilder, en moeder Mia. Hij groeide op in het dorp
en wilde er nooit meer weg: “Ik blijf hier en ik hoef niet
op vakantie, want ik ben elke dag op vakantie”. Willem
was het dorp Spaarndam en andersom. Omdat hij toen
niet in Spaarndam kon trouwen, gebeurde dat buiten het
dorp, in Haarlem, met de Amsterdamse Leida de Vries op
7 april 1978, vorige maand precies 40 jaar geleden.
Door die Spaarndamse genen ontwikkelde hij een grote
belangstelling voor genealogie. Willem werd adviseur van
de Nederlandse Genealogische Vereniging en stortte zich
vol overgave op de transcriptie van de Doop-, Trouw- en
Begraafboeken. Hij was de eerste die daar een programma
voor schreef en - samen met Leida - het
bevolkingsregister van Spaarndam digitaliseerde voor het
HWS-archief. Daarmee heeft hij een geweldige impuls
gegeven aan de kennis over de geschiedenis van ons dorp,

met veel informatie over mensen, huizen en hun
wederwaardigheden.
De Historische Werkgroep Spaarndam dateert van 1986
en ontstond een jaar na de viering van het 700-jarig
bestaan van Spaarndam. Willem was lid geworden in
1995 en werkte mee aan een van de eerste publicaties van
de HWS, namelijk Spaarndam in de 19e eeuw, uitgegeven
in 2000.
Sindsdien was hij actief betrokken bij alle latere boeken
van de HWS, met als onbetwist hoogtepunt de uitgave
van Spaarndam, een ratjetoe aan huizen in 2010. Samen
met Ank de Rooij, die veel onderzoek deed op het NoordHollands Archief, was Willem de grote motor achter dit
boek over 400 jaar bebouwing op en bij de dam in het
Spaarne.
Binnen ons clubje was hij buitengewoon hulpvaardig en
een onuitputtelijke bron als het ging om de geschiedenis
van Spaarndam. Hij was gevraagd en ongevraagd gastheer
van de HWS op het Rijnlandshuis en bij rondleidingen
door het dorp. Met zijn pretogen en droge humor leidde
hij het liefst een groep vrouwen rond en dat kunnen we
ons heel goed voorstellen! Een mooier podium was er
voor hem niet, want tijdens zo’n rondleiding speelde hij
de hoofdrol in zijn eigen toneelstuk.
Vaak werd tegen hem gezegd: Willem, deze mensen
willen in een uur worden rondgeleid.
Moet ik in een uur klaar zijn? Nou, daar gaan we maar.
Die tien minuten op de Kolk of bij het beeld van Hansje
Brinker, in de volksmond Duimpie genoemd, werden al
snel twintig minuten. Anderen moesten hem aansporen
toch vooral de tijd in de gaten te houden, want Willem
kon over Spaarndam uren vertellen!
Willem, dat was de Boezemkade, naar kapper Van
Lieshout op de Taanplaats en daarna voor een bakkie
koffie naar tante Truus. Een rondje om rijden op zijn
elektrische scooter, waardoor hij vanwege die scooter, bij
ons de bijnaam Willem Holleeder kreeg.
Dat vond hij prima, want hij kon zelf ook humoristisch uit
de hoek komen. Zo noemde hij mij Hare Majesteit en
werkten we binnen de HWS goed samen aan de
voorbereiding van het nieuwe boek Spaarndam
Waterdorp.
Toen ik hoorde dat de popgroep ABBA zou terugkeren
als hologram, dat is als een levensechte digitale versie van
zichzelf, dacht ik, als Willem, het digitale opperhoofd van
de HWS, ooit eens als hologram zou kunnen terugkeren in
Spaarndam. Dat we hem weer zien staan op zijn bekende
plek bij de Boezemkade of bij het Rijnlandshuis en dat hij
dan - met een kwinkslag - zou zeggen: “Bel me maar,
want ik ben toch op het dorp”!
We kunnen hem niet meer bellen, maar hij blijft wel op
het dorp, op een mooi plekje bij de Oude Kerk. Want
Willem was Spaarndam en andersom.
Dag Willem, we zullen je enorm gaan missen!
Thea de Roos-van Rooden

Kroniek

Kroniek, periode 1 maart tot 1 juni 2018
Donderdag 1 maart
Maart roert zijn staart. Door de vorst van de afgelopen
dagen kan vandaag de ijsbaan van Nova Zembla officieel
open. Dit ondanks een enorme windwak, die ontstaan is
door de harde wind. Toch kan er op de rest van de baan
veilig geschaatst worden. Er wordt uitbundig gebruik
gemaakt van deze mogelijkheid.
Zaterdag 3 maart
Helaas, de dooi maakt het ijs bij Nova Zembla
onbetrouwbaar. De trainingen van de jeugdleden kunnen
nog wel doorgang vinden. Er wordt daarna besloten om
de baan in de loop van de dag weer te sluiten. Daarmee is
de schaatspret weer voorbij omdat het ijs niet meer
betrouwbaar is.

organisaties. In Spaarndam kan men in ieder geval bij
Don Bosco in de bunker aan het werk.
Dinsdag 13 maart
Vandaag verschijnt de gemeentegids van de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude met op de voorpagina
een foto van SpaarneBuiten. Het is het resultaat van een
fotowedstrijd, omdat dit de laatste editie van deze gids is,
vanwege de fusie met Haarlemmermeer.
Zaterdag 17 maart
In Spaarndam-Oost kunnen bewoners weer zakken
compost ophalen naast de Adalbertusschool. De
Milieuraad van de Haarlemmerliede en Spaarnwoude
organiseert deze uitgifte. De zakken compost zijn
beschikbaar gesteld door De Meerlanden.
De brandweer wordt gevraagd om assistentie te verlenen
in de Van Meeuwenstraat. Een patiënt moet naar beneden
getild worden.
Bij de ingezonden stukken in het Haarlems Dagblad
reageert Trees Beelen op de oprichting van de partij
B.O.O.S. van Henk Koelman in de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Volgens haar zijn er
veel Spaarndammers die vinden dat Spaarndam in zijn
geheel onderdeel moet worden van de gemeente Haarlem.

In de Oude Kerk wordt vanmiddag het startschot gegeven
voor het begin van het culturele seizoen van
Kunstcentrum De Kolk. De komende drie weken is er een
tentoonstelling van drie kunstenaars: Alice Brasser,
Ronald Ruseler en Helmuth van Galen.

Maandag 19 maart
Een grote foto van Jolijt de Jongh in het Haarlems
Dagblad laat zien hoe zij Mark Rutte probeert te
overtuigen van de noodzaak om Spaarndam-Oost en
Spaarndam-West samen te voegen onder de gemeente
Haarlem.
Woensdag 21 maart
In het grootste deel van Nederland worden vandaag de
verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Ook kan er
gestemd worden over een referendum dat over de
bevoegdheden van inlichtingendiensten gaat. De
bewoners uit Spaarndam-Oost kunnen alleen aan deze
laatste stemming meedoen. Voor hen geldt dat de
verkiezingen vanwege de fusie met de gemeente
Haarlemmermeer pas in november plaatsvinden.
Donderdag 22 maart
De Spaarndammer Henk Koelman wordt in het Haarlems
Dagblad uitgebreid in het zonnetje gezet vanwege zijn
boek over de geschiedenis van de Stompe Toren van
Spaarnwoude.

Dinsdag 6 maart
In de rubriek “Uit de tijd” in het Haarlems Dagblad is
vandaag aandacht besteed aan Grote Pier en de
verwoesting van Spaarndam in 1517. Het dorp werd in
deze strijd volledig platgebrand.
Zaterdag 10 maart
Ieder jaar, begin maart, organiseert het Oranje Comité de
actie NL Doet. Vrijwilligers wordt gevraagd om op deze
dag werkzaamheden te verrichten voor verenigingen en

Zaterdag 24 maart
De leerlingen van de Spaarneschool hebben de afgelopen
weken hard gewerkt aan de voorbereiding van een
tentoonstelling met het thema: Dieren in de Kunst. Er is
een feestelijke opening van deze tentoonstelling die wordt
gehouden in het Rijnlandshuis. Alle 135 kinderen hebben
tenminste twee kunstwerken gemaakt.
Hoogheemraadschap Rijnland organiseert op
Wereldwaterdag 2018 een open dag voor bewoners uit
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Spaarndam. Dit ter gelegenheid van de afronding van de
renovatie van het Boezemgemaal in Spaarndam.

Zaterdag 31 maart
In Kunstcentrum De Kolk start een tentoonstelling van
vader en dochter Kerlen. Hij is fotograaf en zij maakt
keramische objecten.
De VVaA is een organisatie die zich inzet voor
zorgverleners. Een van de leden van deze organisatie is de
huisarts Pascale Hendriks. Zij doet in een regelmatig
uitgezonden televisie- spotje een oproep om een aantal
administratieve regels te schrappen. Hierdoor zullen zorgverleners meer tijd voor hun patiënten hebben.

Maandag 26 maart
De brandweer wordt vanavond gewaarschuwd vanwege
een brandlucht en mogelijke vlammen aan de
Spaarndammerdijk. Het blijkt loos alarm. Zelfs met een
warmtebeeldcamera wordt niets gevonden.
De activiteitencommissie Spaarndam organiseert de
inmiddels traditionele Paasbrunch in de Toerist. Zoals
gewoonlijk is de belangstelling erg groot.

Donderdag 5 april
Het heren-1 softbalteam van Spaarnwoude blijkt volgens
een artikel in het HC Nieuws in de eerste
competitiewedstrijd van het seizoen in een volledig nieuw
tenue te verschijnen. Sponsor is Lovers Canal Cruises uit
Amsterdam.
Vrijdag 6 april
De organisatie Sam’s kledingactie houdt in samenwerking
met Stichting Holland-Oekraïne vandaag en morgen een
kledinginzameling. De organisatie is in handen van
vrijwilligers van de gezamenlijke kerken.

Woensdag 28 maart
Uit een artikel in het Haarlems Dagblad blijkt dat een
Spaarndamse boer een boete heeft gekregen voor het
verwaarlozen van zijn vee. Hij zou het werk niet
aankunnen vanwege problemen thuis.
Donderdag 29 maart
Burgemeesters Onno Hoes (Haarlemmermeer) en Pieter
Heiliegers brengen met enkele ambtenaren een bezoek
aan Spaarndam. Na een kennismaking met de Dorpsraad
volgt er een boottocht vanaf het Rijnlandshuis via de Kolk
Sluis naar de Grote Sluis. Daarna volgt nog een lunch in
het Dorpshuis.

Zondag 8 april
In de Oude Kerk is een optreden van Jazziffy. Een groep
van zeven muzikanten en drie gastmuzikanten die relaxte
muziek met een lichte jazzkleur brengen.
Dinsdag 10 april
Spaarndam zou volgens een artikel in het Haarlems
Dagblad meer last hebben van vliegtuiglawaai door
onderhoud aan landingsbanen. Door het onderhoud aan de
Polderbaan kunnen de vliegtuigen nu sneller afbuigen
naar het westen dan wanneer de Polderbaan in gebruik is.
Dit leidde tot een record aantal klachten.

In Spaarndam wordt de komende dagen weer veel Engels
gesproken. Een groep uit Saxilby brengt in het kader van
de jumelage het deze gemeente een bezoek aan
Spaarndam. Uiteraard zijn er ook weer de nodige
sportieve activiteiten.

Woensdag 11 april
Na veertien jaar is het dan eindelijk zo ver. Op het
Poldermanterrein wordt de eerste paal voor de nieuwe,
veel grotere supermarkt van Albert Heijn Spaarndam
geslagen. Naast de locoburgemeester Raymond van
Haeften, verrichten de dochter van de eigenaar Han
Bouwens en Hansje Brinkers de officiële handeling.
Raymond van Haeften heeft het druk deze dag. Na het
slaan van de eerste paal overhandigt hij in het
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gemeentehuis een attentie aan Ab Langbroek voor de
winnende foto voor de laatste gemeentegids van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een foto met een
prachtig zicht op SpaarneBuiten.

Zaterdag 14 april
Locoburgemeester Raymond van Haeften overhandigt
tijdens de start van de actie “Een dijk van een Dorp” in
het Dorpshuis een cheque aan de organisatoren. Het is een
actie van de huisarts en diverse therapeuten en
fitnesstrainers om de bewoners van het dorp in beweging
te krijgen. Ook worden er in de komende 8 weken
activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en eten
georganiseerd.

Maar liefst 13 bewoners aan de Kerkweg hebben een prijs
gewonnen in de Postcode Loterij. Totaal ontvangen zij
een bedrag van 550.000 euro dat wordt uitgereikt door
Gaston Starreveld.
De organisatoren van Dijk van een Dorp komen
uitgebreid aan het woord in een artikel in het Haarlems
Dagblad. Gezamenlijk willen zij het dorp in beweging
krijgen. De actie start op zaterdag 14 april.

Zondag 15 april
Wadmuziek en Russische liederen zijn vandaag te horen
in de Oude Kerk. Het is een muzikale improvisatie van
Arthur van Norden, Gregor Schaefer en Kromhout
Gloeikop.
Maandag 16 april
Vanmiddag is er langs de Lagedijk een auto in de sloot
naast de weg terecht gekomen. Naast een nat pak voor de
bestuurder leverde dit een zwaar beschadigde auto op.

Donderdag 12 april
Tijdens het slaan van de eerste paal van de nieuwe
supermarkt wordt bekend dat de plaatselijke afhaalchinees
niet naar dit complex zal verhuizen. Omdat hierdoor deze
afhaalchinees dreigt te verdwijnen uit het dorp, starten
Mark Hofmans en Pim de Jong op facebook een
handtekeningenactie voor het behoud van deze zaak in het
dorp Spaarndam. Op de huidige locatie blijven is geen
optie, omdat het pand gesloopt gaat worden. Sterker nog:
volgens de afspraken moet het pand op 1 juli leeg worden
opgeleverd.
Vrijdag 13 april
Een uitgebreid artikel in het Haarlems Dagblad over de
petitie van Mark Hofmans en Pim de Jong over de wens
tot behoud van de afhaalchinees in Spaarndam.

Donderdag 19 april
Een meerderheid van de Tweede kamer zal volgens het
Haarlems Dagblad vermoedelijk een motie steunen
waarin vastgelegd wordt, dat een nader onderzoek nodig
is om te onderzoeken of Spaarndam als één dorp onder
één gemeente kan komen te vallen. Burgemeester Pieter
Heiliegers vindt het verrassend omdat twee
gemeenteraden unaniem gekozen hebben voor een
ongedeelde fusie.
Zondag 22 april
De Oude Kerk is het toneel van het optreden van Flor de
Amor. Een groep van 3 dames en een heer, die
instrumentale en vocale Zuid-Amerikaanse muziek ten
gehore brengen.
Dinsdag 24 april
In de Tweede Kamer is de fusie tussen de gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de
Haarlemmermeer goedgekeurd. Wel is er een motie
aangenomen waarin vastgesteld wordt, dat na 1 januari er
een onderzoek moet komen naar de wenselijkheid van een
grenscorrectie waardoor Spaarndam dan als één dorp
onder één gemeente komt. De fusie moet nog wel
goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.
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Woensdag 25 april
Volgens het Haarlems Dagblad zijn zowel de Dorpsraad
Spaarndam als de gemeente Haarlem bijzonder blij met de
motie die in de Tweede Kamer is aangenomen. De
provincie Noord-Holland moet het voortouw nemen in de
komende discussie met de betrokken partijen.
Hetzelfde Haarlems Dagblad besteedt onder de kop
“Artistiek feestje rond de kolk” aandacht aan het komende
tweejaarlijkse evenement KIS dat op 2 en 3 juni
plaatsvindt.
Donderdag 26 april
In het gemeentehuis in Halfweg reikt locoburgemeester
Raymond van Haeften een aantal Koninklijke
Onderscheidingen uit tijdens de traditionele lintjesregen.
De Spaarndammer Sander Ruitenbeek, onder andere
penningmeester van de Stichting Dorpscentrum
Spaarndam wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Chris Buzink en Tonny KortekaasThorborg, beiden uit Haarlemmerliede, krijgen de
versierselen van Lid in de Orde van Oranje Nassau
opgespeld.

Een verslaggever van het Haarlems Dagblad geeft zijn
analyse van de fusie tussen Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Dit onder de kop:
“Spaarndam als pijnlijk vlekje van de herindeling”.
Daarin levert hij kritiek op de gemeentebesturen van
beide fusiegemeenten en zou er volgens hem beter
geluisterd moeten worden naar de Dorpsraad. (Zie eerder
in dit blad, red.)
Zaterdag 28 april
In de Oude Kerk is vandaag een verhaalsessie voor
kinderen van 8 jaar en ouder. Het verhaal gaat over de
rollen die mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben gespeeld en de betekenis daarvan.
De aanwezigheid van vier burgemeesters tijdens de
aubade op Koningsdag in Spaarndam levert een grote
voorpaginafoto op in het Haarlems Dagblad.
Dinsdag 1 mei
De Spaarndammer Rob de Vries reageert in het Haarlems
Dagblad op het artikel in deze krant over het fusieproces.
Volgens hem wordt de legitimiteit van de Dorpsraad ten
onrechte in twijfel getrokken. De uitvoering van deze
motie van de Tweede kamer moet dan ook zorgvuldig
worden uitgevoerd.
Woensdag 2 mei
De achtjarige Spaarndamse Sofie wordt vandaag
wereldberoemd. Voor de grap houdt zij de slagboom bij
de Grote Sluis even vast als die omhoog gaat. Helaas iets
te lang waardoor zij enkele meter boven de grond blijft
hangen. Na ruim een minuut komt zij weer met beide
benen op de grond. De foto’s en video komen op televisie
en gaan de hele wereld over.

Het Haarlems Dagblad schrijft een artikel over
standbeelden in Nederland. Volgens de Japanse fotograaf
Shinji Otani gaat het beeldje van Hansje Brinker helemaal
op in de omgeving.
Vrijdag 27 april
In Spaarndam is er sprake van een heel bijzondere
Koningsdag. Maar liefst 4 burgemeesters zijn aanwezig
om de aubade in ontvangst te nemen. Naast Jos Wienen
(Haarlem) zijn loco-burgemeester Raymond van Haeften
en kinderburgemeester Nikki Koot (Haarlemmerliede en
Spaarnwoude) aanwezig. Speciale gast is burgemeester
Onno Hoes van de gemeente Haarlemmermeer.

Vrijdag 4 mei
Op het Kerkplein zijn ongeveer 200 mensen aanwezig
voor de dodenherdenking. Na een gedicht van twee
leerlingen van de basisscholen is er een toespraak van de
nestor van de gemeenteraad Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Henk Werner. Na de twee minuten stilte
wordt de vuurschotel met het vuur ontstoken dat door
basisschoolleerlingen in estafette is opgehaald uit
Haarlem.

Het Haarlems Dagblad meldt dat een Spaarndammer een
milde straf krijgt voor een mishandeling tijdens een ruzie
in Haarlem in 2015.
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Zondag 6 mei
In het Kunstcentrum De Kolk start een tentoonstelling van
een groep van vier IJslandse kunstenaars met het thema
“Uit IJsland”.
Dinsdag 8 mei
Een uitgebreid artikel in het regionale deel van Haarlems
Dagblad gaat over de vogeldag. Op het Landje van
Gruijters organiseren drie natuur- organisaties deze dag
onder de noemer ‘100% Kluut’. Naast een tentoonstelling
in Fort Benoorden Spaarndam is er op zondag 13 mei een
quiz en een puzzeltocht voor kinderen.

vandaag met 2-6 van De Kennemers. Hierdoor degradeert
de ploeg na een verblijf van een jaar in de derde klasse.
Woensdag 16 mei
Bij Nieuw Azië in de Dr. W. Nijestraat overhandigt Mark
Hofmans aan loco-burgemeester Raymond van Haeften
een lijst met ruim 1000 handtekeningen van bewoners
voor het behoud van de afhaalchinees in Spaarndam. De
vraag aan de gemeente is om dit bedrijf in ieder geval tot
7 november de tijd te geven om naar een alternatieve
locatie te zoeken. Een mogelijke optie is het Dorpshuis.

Een groep kinderen van de Adalbertusschool de
Fransiscusschool en Don Bosco Spaarndam gaan de
komende dagen naar het Poolse Lanckorona in het kader
van de jumelage van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude met deze gemeente.
In onder meer de Sint Adalbertuskerk in Spaarndam start
vandaag het kunstfestival in de kerk: “Feest van de
Geest”. In de kerk presenteren kunstenaars hier en op een
aantal andere locaties vandaag en in het weekend hun
werk.
Donderdag 10 mei
Het voetbalteam Spaarnwoude weet door een sensationele
2-3 overwinning in Zandvoort de Haarlems Dagblad Cup
te winnen. Eerder versloeg de ploeg tijdens een
sensationele wedstrijd door het beter nemen van
strafschoppen in de halve finale dan het veel sterker
geachte EDO.
IJsclub Nova Zembla organiseert vandaag de traditionele
fietstochten van 25, 50, 75 en 150 kilometer door de
omgeving. De eerste fietsers vertrekken al om 7.00 uur in
de ochtend.
Zaterdag 12 mei
Op facebook wordt er gewaarschuwd voor fietsendieven.
Afgelopen nacht is er in de Westhoff vlak bij het
Brabantiapad een fiets gestolen die in een rek stond en
aan een ketting lag.
Laat in de avond vindt er een eenzijdig ongeval plaats op
de Grote Sluis. Een fietser komt ten val en moet naar het
ziekenhuis vervoerd worden. De brandweer en politie
verlenen assistentie.
Zondag 13 mei
Het sextet “Maat 41” treedt op in de Oude Kerk. Jazz
wordt afgewisseld met pop en af en toe klassiek. De naam
van de groep komt van de schoenmaat van de zangeres.

Vrijdag 18 mei
Uit een bericht van de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude blijkt dat de bakker en de afhaalchinees nog
vijf maanden de tijd krijgen. Voor de bakker om te
verhuizen naar het nieuwe complex van Albert Heijn
Spaarndam en voor de afhaalchinees om te zoeken naar
een alternatieve vestigingslocatie.
Donderdag 24 mei
Volgens het Haarlems Dagblad is het besluit over een
pontverbinding tussen Spaarndam en Schoteroog,
uitgesteld. Het Recreatieschap Spaarnwoude moet zich
nog buigen over de financiële kant van deze verbinding
met het voormalige pontveer Zijkanaal-C.
Dinsdag 29 mei
In het Haarlems Weekblad een interview met vier van de
organisatoren van KIS (Kunst in Spaarndam). In het
weekend van 2 en 3 juni zal dit tweejaarlijkse evenement
met werken van kunstenaars uit Spaarndam en omgeving
op veel locaties in Spaarndam worden gehouden.
Op een grote foto op de voorpagina van het Haarlems
Dagblad is te zien hoe de brandweer moeite heeft om een
paard, dat aan de Inlaag in de sloot terecht is gekomen,
weer op het droge te krijgen. Vanwege vermoeidheid had
het dier daarna goede verzorging nodig.

Dat vreugde en verdriet soms dicht bij elkaar liggen, blijkt
vandaag weer eens. Het Spaarnwoude voetbalteam dat
donderdag nog de Haarlems Dagblad cup won, verliest
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
26 maart
Albertina Kogga-Wenting
Spaarndam
26 april
Willem van Warmerdam
Spaarndam
14 mei
Mevrouw Ina Zoetelief
Spaarndam

94
66
86
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Dankbetuiging
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken
voor het overweldigende aantal blijken van medeleven
die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn man, onze vader en mijn
schoonvader, Willem van Warmerdam.

telefoontjes ons erg goed hebben gedaan en een grote
steun voor ons zijn.
Het is mooi om te zien hoe geliefd Willem was en hoe
hij gewaardeerd werd.
Onze oprechte dank.

Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw
aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve kaarten en

Leida, Sandra, Jordi en Marjolein

Dodenherdenking 4 mei
Het is een jaarlijkse traditie, dat tijdens de
dodenherdenking, leerlingen van de twee basisscholen,
een zelfgemaakt gedicht voordragen.
Lucy Boomsma, leerlinge van de Spaarneschool, groep 8
en Darin Ali, leerlinge van de Adalbertusschool, groep 7
hebben bij de dodenherdenking op 4 mei hun gedichten
voorgelezen.
Het gedicht van Lucy:
Dodenherdenking
Ik vraag me soms af waarom er oorlog is
Wat is er toch met de mensheid mis
De ene groep vecht tegen de andere en waarom
Om het geloof, huidskleur, jaloezie het is zo stom
Zoveel mensen die het zagen
Alleen de helden durfden wat te zeggen of te vragen.
Een lid van het verzet is een voorbeeld van een held,
Spioneren, saboteren vaak met geweld.
Heel veel leden moesten daarbij hun leven schenken,
Nu zijn wij weer bij elkaar om dat te gedenken.
Dus vandaag gedenken we de doden in Nederland
Maar bedenk, de hele wereld stond in brand.
5 jaar lang elkaar bevechten dat was toen.
Het resultaat? 55 miljoen doden, wat waren we aan het
doen?
2 wereldoorlogen we hebben er weinig van geleerd
Nog steeds gaat het op veel plaatsen behoorlijk verkeerd
Wat zonde van de lessen als we niet willen leren,
Het gaat niet goed, we moeten beter presteren.
Wat ik hoop? Voor altijd vrede.
In de toekomst en in het heden.

Het gedicht van Darin
Wanneer er oorlog in Nederland was
En het niet te redden was
Was er veel aan de hand
Dat was wel duidelijk voor Nederland
Mensen stierven 1 voor 1
deze liggen onder een bijzondere steen
Vandaag is de dag dat wij hen herdenken
en al onze liefde schenken.
Omdat zij voor ons hebben gevochten
en wij alle veiligheid mochten.
Alles wat ik nu bedoel
is een heleboel.
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Een dijk van een dorp
Spaarndammers aanzetten tot bewegen en samen
activiteiten ondernemen. Dat is de missie van de
Stichting Dijk van een Dorp.
Een van de initiatiefnemers van de Stichting is de
Spaarndamse huisarts Pascale Hendriks. Zij ziet in haar
praktijk dagelijks dorpsgenoten die eenzaam zijn, last
hebben van chronische ziekten of eigenlijk meer zouden
moeten bewegen.
Aanvankelijk dachten de initiatiefnemers aan een
Stichting die Spaarndammers vooral ‘fysiek’ in
beweging moest krijgen, maar al snel werd besloten het
breder te trekken en is er gekozen voor bewegen in de
ruimste zin van het woord. ,,We bemerkten dat in
Spaarndam eigenlijk al heel veel te doen is, waarop werd
besloten eerst alle bestaande activiteiten in kaart te
brengen, want veel dorpsgenoten weten niet wat er
allemaal te doen is in ons mooie dorp”.
Stichting Dijk van een Dorp heeft zich ten doel gesteld
het welzijn van alle Spaarndammers te verhogen. Dat
kan zijn door middel van sport, maar ook door
bijvoorbeeld samen iets gezelligs te doen. Gezamenlijk
iets ondernemen, is goed voor de gezondheid en welzijn,
weten de vrijwilligers achter de Stichting. Dan kan het
bijvoorbeeld gaan om samen van een maaltijd genieten
of welk initiatief dan ook.
Een ander voorbeeld: een cursus fotograferen met de
smartphone voor 65-plussers, behoort in Spaarndam
binnenkort ook tot de mogelijkheden. Dat is een van de
nieuwe activiteiten die mede door een Dijk van een Dorp
is ontstaan.
Zaterdag 14 april was de aftrap van Dijk van een Dorp in
het Dorpshuis. Oud én jong konden kennismaken met de

vele activiteiten die in Spaarndam ondernomen kunnen
worden. Ook kon iedereen in het Dorpshuis meedoen aan
een gezondheidscheck.
Deze eerste activiteitenronde van Dijk van een Dorp zal
tot 23 juni 2018 duren.
Zo’n twintig Spaarndamse organisaties en vereniging
zijn vanaf het eerste uur bij een Dijk van een Dorp
betrokken. Het leverde nieuwe activiteiten op. Zo
bedacht bijvoorbeeld diëtist Raoul Buiter een
Supermarktsafari, waarbij hij de deelnemers verleidt
gezonder voedsel te kopen.
Deze laatst genoemde activiteit valt onder het thema
’gezondheid & lifestyle’. De drie andere hoofdthema’s
van het project zijn ’kunst & cultuur’, ’sport &
beweging’ en ’met elkaar’.
De volgende ronde van Dijk van een Dorp zal starten in
het najaar.
We houden u daarvan op de hoogte.
Voor dit project zijn we ook op zoek naar vrijwilligers en
financiële ondersteuning. Van de Gemeente
Haarlemmerliede en de Rabobank (DichterbijFonds)
heeft de Stichting mooie donaties ontvangen, maar we
kunnen uw financiële steun ook goed gebruiken!
Tenslotte biedt de Evenementenkalender op
www.dijkvaneendorp.nl het hele jaar door een overzicht
van wat in Spaarndam allemaal te doen is. Heeft u nu een
goed idee, wilt u een activiteit aanmelden of voelt u zich
verbonden met het idee achter een Dijk Van Een Dorp,
schroom niet en neem contact op via
info@dijkvaneendorp.nl.
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Ondernemersvereniging Spaarndam
In Vandenesse is altijd wat te doen…
Ik was tijdens het hemelvaartweekend met mijn broers
en zussen in een huisje in Vandenesse. Een klein plaatsje

polders, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, maar ook uit
Haarlem Noord en Velserbroek. Als het die klanten
moeilijk wordt gemaakt om naar Spaarndam te komen,
gaan ze ergens anders naartoe. En zo krijgen de huisarts,
de tandarts, de horeca, de sportverenigingen, maar ook
de bedrijven op den duur te weinig klanten en leden om
nog bestaansrecht te hebben.
Kunt u zich voorstellen hoe Spaarndam eruit komt te
zien als er geen verenigingsleven, geen bedrijven en geen
gezondheidszorg meer is? Als iedereen die niet in
Spaarndam woont wordt geweerd? Niet meer welkom is?
Ik wel. Ik heb het gezien in Vandenesse. Omdat het niet
meer zo gezellig is, trekken mensen weg. Als eerste de
jongeren. Huizen komen leeg te staan en ook bewoonde
huizen worden op den duur minder waard. De rest van de
bevolking vergrijst en kan niet weg, omdat hun huis
onder water staat. Lege huizen en gebrek aan onderhoud
is het gevolg. In zo’n dorp zou ik ook niet graag meer
willen wonen..

in de prachtige Morvan in Frankrijk. Een prachtig huis
en we hadden het vreselijk gezellig met elkaar. En hoe
mooi de streek ook is, het dorp zelf was stil. Van
oorsprong mooie panden, waarin vroeger horeca of
winkels waren gevestigd, stonden leeg. Het dorpsplein
voor de kerk was uitgestorven. Sommige huizen waren
dichtgetimmerd en aan het vervallen. Je hoorde geen
kinderen. Eigenlijk was er nauwelijks iemand op straat.
Het dorp telde voorheen twee bakkers, maar één
boulangerie heeft het niet gered. Oh ja, er was ook nog
één pensionnetje en een garage waar je nieuwe “pneu’s”
onder je auto kon monteren. En één kruispunt met
verkeerslichten. Dus: in Vandenesse is altijd wat te doen,
soms springt het licht op rood…

Liever bruisend en gezellig
Nee, dan heb ik liever de gezelligheid die KIS (Kunst in
Spaarndam) ons brengt, of Koningsdag, of de bootjes die
door Spaarndam varen. Het Dorpsfeest en het
kolkfestival. Of bijvoorbeeld 2Generations of het
culinaire wijnfestival bij Villa Westend. Dan is
Spaarndam bruisend en vol gezelligheid. De horeca en
alle vrijwilligers werken zich een slag in de rondte, maar
wat geeft het een voldoening om aan die gezelligheid bij
te dragen.
En denk je dat die gezelligheid alleen door
Spaarndammers veroorzaakt wordt? Met alleen
Spaarndammers worden die festiviteiten toch echt te

We hebben een paar kilometer verderop het plaatsje
Luzy bezocht. Daar was het gezellig: een markt,
gezellige terrasjes en vooral: mensen op straat. En met
net zulke mooie panden, maar nu kleurrijk en
onderhouden (met de Franse slag, dat wel). Zoals
Spaarndam nu is, eigenlijk.
Wordt Spaarndam als Vandenesse?
Ik kreeg het angstbeeld dat Spaarndam in de toekomst
net zo wordt als Vandenesse. Want als we – naast
doorgaand verkeer – ook bestemmingsverkeer weren, is
dat een eerste begin. En dat dreigt te gebeuren met de
verkeersmaatregelen die nu worden voorgesteld. Met
name de flitspaal die ’s middags aan wordt gezet, zal het
sociale leven in Spaarndam ernstig beperken.
Het loopt niet zo’n vaart, denkt u? Nee, misschien in het
begin niet. Maar bedrijven, gezondheidszorg en
verenigingen hebben nu eenmaal voldoende klanten,
patiënten en leden nodig om te kunnen voortbestaan. En
de meeste van deze faciliteiten kunnen niet bestaan van
alleen die paar duizend Spaarndammers, omdat nu
eenmaal slechts een bepaald percentage van de bevolking
gaat basketballen, of bij AH boodschappen doet. Dus
zijn ze allemaal blij met bezoekers uit de omliggende

klein om rendabel te zijn. Of het ontbreekt aan sponsors,
vrijwilligers en bestuurders. Nee, die gezelligheid wordt
gemaakt door bewoners èn buitenstaanders samen.
Beiden genieten èn maken die gezelligheid.
Niet op slot voor buitenstaanders
En daarmee begint het wel als we Spaarndam vanaf drie
uur ’s middags op slot zetten voor buitenstaanders. Want
tot dat tijdstip is Spaarndam een rustig dorp, maar het
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sociale leven begint na drieën, als de kinderen uit school
komen en oma’s (ook uit Haarlem en Velsen) komen
oppassen. Als klasgenootjes van kinderen door hun
ouders worden gebracht om bij Spaarndamse zoons of
dochters te komen spelen. Als de sportverenigingen van
start gaan. Als de fitness begint vol te lopen. Als
LaLaLau haar klasje gevuld krijgt met enthousiaste kids
die met de tong tussen hun tanden oefenen voor een
musical voor hun ouders en oma’s en opa’s. En die
misschien ook buiten Spaarndam wonen. Als uw en mijn
vrienden – vaak oud-Spaarndammers – bij ons
langskomen voor een borrel of een hapje eten.
En ook de huisarts heeft speciaal een laat spreekuur voor
mensen die uit hun werk vandaan nog even een afspraak
kunnen maken. De horeca begint juist dan te draaien, met
een borrel voor het eten, bedrijfsuitjes en etentjes. En die
kunnen echt niet rendabel draaien op alleen maar
Spaarndammers.
Oplossingen
Terwijl er toch goede oplossingen voorhanden zijn:
- Verschillende mensen opperden al om de dijk
een “Auto’s te gast”-status te geven, waarbij
iedereen voorrang heeft op auto’s.
- We hebben al jaren geleden een systeem
bedacht van 6 flitspalen voor elke uitvalsweg uit
Spaarndam (dus Oost en West), waarmee de tijd
wordt gemeten dat je in Spaarndam verblijft:

Minder dan 10 of 15 minuten betekent dat je
doorgaand verkeer bent en er niets te zoeken had.
Daarboven ben je bestemmingsverkeer.
Laten we buitenstaanders alsjeblieft niet wegjagen uit
ons dorp. We hebben begrip voor overlast van doorgaand
sluipverkeer. Maar mensen die in Spaarndam moeten
zijn, zijn bestemmingsverkeer, geen sluipverkeer.
Natuurlijk wil niemand overdaad als in Volendam of de
Zaanse Schans. Maar we hebben ook buitenstaanders
nodig om Spaarndam levend, bruisend en gezellig te
houden.
Net als zoveel mensen vind ik Spaarndam het mooiste
dorp van Nederland, maar zonder mensen van buiten
wordt het echt een dooie boel. Net als Vandenesse in
Frankrijk.
Namens de Spaarndamse ondernemers,
Ron van der Aar
Voorzitter Ondernemersvereniging Spaarndam eo
PS: Gelukkig is de Dorpsraad het grotendeels met de
ondernemers eens en luistert de gemeente Haarlem nu
ook naar kritische geluiden uit het dorp. Daarnaast
trekken de gemeenten Haarlem en
Haarlemmerliede/Haarlemmermeer inmiddels samen op
om een goede oplossing te vinden.
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Interview

De Krielpatrijzen van Cor Giesberts
Weet u, wat een Drentse krielpatrijs is?
Nou, ik wel, sinds ik een leerzaam gesprek hierover heb
gehad met Cor Giesberts.
Hij en zo’n 30 fokkers houden het ras van de Drentse
krielpatrijzen in stand.
En of het niet op kan: onze dorpsgenoot heeft ook nog de
kampioen van deze Drentse krielpatrijzen gefokt. Op de
tentoonstelling in december 2017 in Enschede is zijn
patrijs Europees kampioen geworden: deze bijzondere
“kip”was de Fraaiste van heel Europa.
Daar komt heel wat bij kijken. Het kost zo’n 4 jaar om de
goede maat te fokken: een vrouwtje – de hen- mag
ongeveer 600 gram wegen; een mannetje – de haanongeveer 800 gram.
Dit noemen we “het bouwen” van de kip. Daarna komt
het “schilderwerk”: de kam moet niet te veel of te
weinig tandjes hebben: 5 is het mooiste. Daarnaast mag
de vleugeltekening (de pepering) niet te grof en ook weer
niet te fijn zijn. Dan nog de juiste pootkleur en ook de
oren moeten mooi wit zijn. En dan hebben we nog niet
eens alle aspecten genoemd.
En als alles puik is, is Cor een weekend druk met de
tentoonstelling: het vervoer (heen en terug) van de
kippen en de keuring. De keurmeester bekijkt alle
soorten patrijzen kritisch van de kam tot poten en geeft
dan een kwalificatie (U van Uitmuntend; de F van Fraai;
ZG is zeer goed enz.) Uiteindelijk wordt dan de Fraaiste
gekozen en die mag zich de kampioen noemen.
Cor woont met zijn vrouw Marja in een gewone
doorzonwoning, maar het achtererf is het domein van de
de patrijzen (de koekoekspatrijs, de krielpatrijs, de
geelpatrijs). Cor heeft 3 hanen en 15 hennen in mooie
hokken op ooghoogte. De deuren in de hokken gaan ‘s
morgens automatisch open en ‘s avonds weer dicht. Het
is een lust voor het oog, zeker als je van deze
“kipjes”houdt.

Hebben de buren last van de hobby van Cor? Van het
hanengekraai? Er was ooit een klacht van een van de
buren. De burgemeester, dat was destijds mevrouw Van
Hoogdalem, werd erbij gehaald: haar repliek op de
klacht was: mijnheer, u woont in een landelijk gebied en
daar horen hanen bij! Daar kon de klager het mee doen.
Vorig jaar vond er nog iets leuks plaats, vertelt Cor. Een
oude dame kwam een keer met haar rollator langs en
vertelde dat ze zo genoot van het gekraai van de hanen:
ze vond het zo gezellig klinken: dat gekraai. Ze mocht de
haan en de hennen (krielpatrijzen) bij Cor bewonderen
en de mooie kleuren zijn nooit verdwenen uit haar
gedachten. Toen haar kleinzoon vorig jaar ging touwen,
wilde ze hem als huwelijkscadeau een paar mooie kippen
geven en ze ging weer op bezoek bij Cor. Maar de
kleuren vielen tegen, maar dat kwam omdat Cor
inmiddels overgestapt was op de koekoekspatrijs, die een
andere kleur hadden en in de ogen van de oude dame
duidelijk minder mooie kleur. Met veel moeite en wat
geluk is het Cor toen gelukt om her en der een koppeltje
(een haan en een paar hennen) bij elkaar te krijgen, die
wel de goede kleur hadden. Maar hij moest ze wel zelf
halen, omdat er door de vogelpest geen tentoonstelling
was. Het kostte hem een halve dag en bijna 500
kilometer voordat hij het koppeltje naar Spaarndam kon
brengen. De oude dame was gelukkig en ook de
kleinzoon, die na de huwelijksreis meldde, dat er al 3
eieren in het nachthok lagen! Dus: missie geslaagd!
Wilt u zelf eens een tentoonstelling bezoeken? Een keer
per jaar is de tentoonstelling in Boerderij Zorgvrij; daar
kunt u al die mooie kippen bekijken.
Dit jaar is de tentoonstelling in boerderij Zorgvrij, op 6
en 7 oktober 2018.
Wineke Toppen

Advertentie
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Historische werkgroep Saarndam
HISTORISCHE WERKGROEP SPAARNDAM
Kees ’t Hoenstraat 6, 2064 XJ SPAARNDAM
E-mail: historischewerkgroep@gmail.com
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl

NIEUWSBRIEF nr. 6
Op 26 april 2018, is Willem van
Warmerdam overleden. Willem
was het oliemannetje van de HWS.
“Bel me maar, ik ben toch op het
dorp”. Dat was zo’n beetje de
standaard reactie van Willem als er
iets gedaan moest worden bij de
HWS. Een groep rondleiden? Ik
kijk wel effe.” Een verslag maken?
“Is goed!” Website beheren en
onderhouden? “Prima” Beeldbank
aanvullen met familieberichten?
“Geef maar aan mij” Films
digitaliseren? “Kijk wel effe, hoe
ver ik kom!” We kunnen hem niet
meer bellen, maar hij blijft wel op
het dorp, op een mooi plekje bij de

2e jaargang 2018

Spaarndam700 geplaatst. Wilt u
meer kronieken lezen, kijk even op
onze beeldbank.
1572
Nederlanden waren volop
verwikkeld in de Tachtigjarige
Oorlog, zo ook Spaarndam. In
1572 heeft de Spaanse kapitein
Don Rodrigo Zapata uit
Amsterdam tarwe en kruid gehaald
en wil terug naar zijn garnizoen in
Den Haag. Het leek hem veiliger
om via Spaarndam en Santpoort
over het strand naar Den Haag te
gaan. Spaarndam was echter in
handen van de opstandelingen. Dat
werd dus vechten en het Spaanse
leger behaalden de winst. Als
slotakkoord legde Zapata
Spaarndam nog even geheel in de
as. De oorlogshandelingen duurden
tot 1577 en daarna kon Spaarndam
zich weer herstellen.

Oude Kerk. Want Willem was
Spaarndam en andersom. Wij
zullen hem missen.
Op zaterdag 14 april kon men
genieten van oude foto’s van
Spaarndam en omgeving bij de
HWS. Wij waren aanwezig tijdens
de aftrap van “Een Dijk van een
Dorp”. Dit vond plaats in het
dorpshuis. Het doel van deze
stichting is Spaarndammers
aanzetten tot bewegen en samen
activiteiten ondernemen. De HWS
had aan belangstelling niet te
klagen.
Kronieken We hebben weer
enkele kronieken uit

Spaarndam moet in 1617 al een
heel mooi dorp zijn geweest.

1625
In 1625 werd er een akkoord
ondertekend tussen het

Hoogheemraadschap van Rijnland
en Amsterdam over de aanleg en
de hoogte van de Slaperdijk. De
Velserdijk deed al jarenlang dienst
als een soort 'overloopdijk'
wanneer het water van het IJ
gevaarlijk hoog stond. Het gebied
van Schoten en Haarlemmerliede
kwam daardoor onder water te
staan. In Amsterdam meende men
dat zij door dergelijke
waterlozingen gevrijwaard bleven
van overstromingen.
In 1625 werd er een compromis
bereikt: de dijk zou op een hoogte
komen van 1,25 meter boven
Spaarndams en Amsterdams Peil.
Wist u dat De HWS een
beeldbank heeft?
http://historischewerkgroepspaarnd
am.nl/index.asp Dat wij ook op
facebook zitten onder de naam
‘mijn Spaarndam’?
Dat wij dit jaar deelnemen aan de
Kunstmarkt, KIS, open
monumentendag.
Dat wij rondleidingen verzorgen in
het Rijnlandshuis en door ons
mooie dorp? Voor info stuur een
email.
Mocht u foto’s hebben die kunnen
bijdragen aan de kennis over de
geschiedenis van Spaarndam en
omgeving, dan houden wij ons
aanbevolen. Alle materialen die
wij krijgen aangeboden worden
zeer discreet behandeld.
Veel leesplezier, de redactie
Martien van Woerkom.

Zonnebloem
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…… afdeling Spaarndam
Stamppot eten bij Villa Westend
Echt iets voor de koude wintermaanden: STAMPPOT!
In de maand februari hebben wij de woensdagavonden
met onze gasten genoten van stamppotmaaltijden in Villa
Westend. Dit is een jaarlijkse traditie. Met kleine
groepjes zijn het gezellige bijeenkomsten in een
prachtige omgeving. Er is steeds keus uit 2 soorten
stamppotten: boerenkool, hutspot, andijvie en zuurkool:
heerlijk! De foto’s spreken voor zich.

26 maart 2018
Dankzij de Riki Stichting mochten wij onze gasten
wederom verrassen met een prachtig paaspakket.
Dat bracht een van onze gasten op het idee onderstaand
gedicht in te sturen:
1 april het is geen grap, dat ik dat meteen maar snap
Als hazen op en af de fiets! Vrijwilliger ben je – alles of
niets!
De gele doos boven de achterband, ondanks regen/wind
– toch elegant
Breng je vreugde bij je dorpsgenoot, die nieuwsgierig
kijkt wat de doos weer bood:
Veel heerlijks bij wijntje, koffie of thee…
Die Zonnebloem – wij zijn blij ermee!
Dank is zeker op zijn plaats aan onze vrijwilligers, die de
pakketten bij onze gasten thuis brengen.
Vrijdag 13 april 2018
Vandaag gaan we met 62 personen naar De Keukenhof.
De weergoden lijken ons gunstig gezind. We vertrekken
rond 9.00 uur met de bus en vanwege de grote
belangstelling, ook met 3 auto’s naar Lisse. Onderweg
krijgen we al een voorproefje in de vorm van kleurrijke
bollenvelden: het blijft prachtig. Bij De Keukenhof
aangekomen nemen 26 van onze gasten plaats in een
rolstoel en indien gewenst onder een lekker warm
dekentje.

Spelletjesmiddag 23 maart 2018
Na onze eerste spelletjesmiddag in november 2017
kwamen we nu voor de tweede keer bij elkaar in de
Adalbertuskerk om weer te gaan sjoelen, rummikubben,
klaverjassen, mens-erger-je-nieten etc. Vooral met het
sjoelen kun je je behoorlijk uitleven! Hierin blonk een
iemand behoorlijk uit: niemand kon aan haar score
tippen! Het was wederom heel gezellig en soms was het
gewoon leuk om te kijken en met elkaar te praten onder
het genot van een drankje en een hapje.
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Om even bij te komen van de reis worden we eerst
getrakteerd op koffie met appelgebak in een speciale
Zonnebloemzaal, welke wordt ‘gerund’ door een speciaal
team van vrijwilligers van Zonnebloem Lisse.
En dan in groepjes de prachtige tuin in: wat is er veel
moois te zien. De groepjes komen elkaar regelmatig
tegen en: ‘heb je dat al gezien en ben je daar al
geweest?”

Veel enthousiasme en plezier, gasten en vrijwilligers
genieten van de tuin en de kassen met rozen,
orchideeën, megagrote hortensia’s en de vele soorten
tulpen. Al met al is het best vermoeiend en tijd voor de
lunch.
Dan nog een uurtje rondkijken, cadeautjes kopen etc.
en… de tijd is om. De bus komt eraan en na een
voorspoedige terugrit en een rondje door het dorp nemen
we moe maar voldaan afscheid van elkaar. Het was een
zeer geslaagde dag.

Chocoladeverrassing i.v.m. Koningsdag
Voor het eerst dit jaar heeft de Stichting Haarlems
Comité voor Nationale Feesten, kortom Oranjecomité
Haarlem, bedacht om met Koningsdag iets voor de
ouderen in Haarlem te doen. Dit initiatief werd
gerealiseerd in de vorm van een chocoladeverrassing
voor alle Zonnebloemgasten in de 6 afdelingen van
Haarlem, zo’n 600 gasten totaal. In de dagen vóór
Koningsdag werden zij verrast met een tablet Cote d’Or
chocolade, hen aangereikt door de vrijwilligers van de
diverse afdelingen, waarvoor veel dank! Het is fijn te
weten dat er met Koningsdag bij de ouderen in onze
samenleving wordt stilgestaan. Dank Oranje Comité!
En dan nu: 24 mei staat voor de deur. Dan gaan we met
een bus vol gasten en vrijwilligers naar het prachtige
Friendship Sports Center in Amsterdam-Noord. Ook
brengen we een bezoek aan het Scheepvaartmuseum,
gaan koffiedrinken bij Van Assema, pannenkoeken eten
bij Zorgvrij, zomerhartenwensen vervullen en nog veel
meer….
Wilt u meer weten over de activiteiten en het werk van
Zonnebloem Spaarndam of zelf vrijwilliger worden, dan
kunt u contact opnemen met Joke van Bakel, voorzitter,
tel. 023 8888780 of 06 29305111. E-mail:
jokevanbakel@live.nl
Wij, bestuur en vrijwilligers van Zonnebloem Spaarndam
e.o. wensen u een prachtige zomer!
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Het werk in de periode 1 maart t/m 31 mei
Overzicht uitrukken
Nr.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Datum
4-3-2018
5-3-2018
17-3-2018
18-3-2018
24-3-2018
26-3-2018
27-4-2018
28-4-2018
30-4-2018
7-5-2018
12-5-2018
14-5-2018
20-5-2018
20-5-2018
25-5-2018
26-5-2018
27-5-2018
29-5-2018

Tijd
02:03
21:19
23:08
18:57
18:33
23:10
21:45
08:05
03:03
20:52
21:54
18:38
20:34
23:17
17:34
19:04
02:16
23:23

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

Bijzondere uitrukken
Woningbrand Haarlem (20-05)
Even voor half 9 ’s avonds werd de brandweer
ingeschakeld voor een brand in de Kanariestraat. Door de
snelle rookontwikkeling werd direct opgeschaald naar
“middelbrand”. Hierop rukte (onder andere) de
brandweer uit Spaarndam uit.
Het brandadres was gemakkelijk te vinden; grote
donkere wolken stegen op vanuit de Vogelenbuurt. Bij
onze aankomst was de eenheid uit Haarlem-West al
bezig met een binnenaanval. De Spaarndamse
bluseenheid heeft samen met het voertuig uit VelsenZuid blus- en sloopwerkzaamheden op het dak
uitgevoerd. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen;
wel is er een kat uit het brandende pand gehaald en voor
controle overgedragen aan de Dierenambulance.

Melding
Brandmelding OMS
Persoon te water
Ass. Ambu (til assistentie)
Brandgerucht
Brand Wegvervoer
Brandgerucht
Ass. Ambu (til assistentie)
Ongeval Wegvervoer Letsel
Brandmelding OMS
Brandmelding OMS
Ongeval Wegvervoer Letsel
Containerbrand
Brand woning (middelbrand)
Brand bijeenkomst
Ass. Ambu
Brandgerucht
Brandmelding OMS
Brandmelding OMS

Vrijwilligers te kort?
Je hebt het vast gehoord, gelezen of gezien: om ook in de
toekomst brandweerzorg te kunnen blijven leveren, heeft
de Spaarndamse brandweer nieuwe mensen nodig.
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Ken jij
mensen die bij de brandweer zouden kunnen (of
moeten)? Dat kan nu. Wij zoeken nog minimaal
8 mensen tussen de 18 en 45 jaar die in Spaarndam-Oost
of -West wonen.
Loop gewoon eens binnen op onze oefenavond, elke
donderdag staat de koffie/thee klaar vanaf 19.00 uur.
Meer weten?
Wil je meer weten over de brandweer van Spaarndam,
kijk dan op onze website www.brandweer-spaarndam.nl
of facebook www.facebook.com/brandweerspaarndam
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Paasbrunch

Paasbrunch maandag 26 maart
Wat een vrolijke uitnodiging van de
activiteitencommissie Spaarndam e.o. voor de
Paasbrunch in café de Toerist. Gré Spigt heette de bijna
70 deelnemers van harte welkom. Alle tafels zagen er
schitterend en feestelijk uit. We werden verrast met een
voortreffelijke brunch. We begonnen met een
ongelooflijk lekker glas Thom Khai soep, omringd door
paling en een heerlijke salade. Vervolgens lekker
Paasbrood en belegde broodjes met ham, kaas, rosbief
etc. en een smakelijke kroket. Als dessert werd
chocolade-ijs met slagroom, advocaat en een stukje
gebak geserveerd. Al met al een voortreffelijke lunch.
Tot slot een gratis kopje koffie dat werd aangeboden
door Gerrit Willems van de stichting Meerwaarde. Gre
Spigt bedankte aan het eind Frans en zijn medewerkers
en alle vrijwilligers voor hun inzet. Het was een
genoegen om aanwezig te zijn bij deze gezellige
Paasbrunch.
Gerard Dupon

Tante Truus naast de motor

