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Westerink
Glazenwasserij
Schoonmaakbedrijf

• Verhuur hogedruk
reiniging incl. personeel
• Graffiti reiniging
• Schilderwerk en
trespa reiniging
• Zonnepanelen reiniging
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De laatste editie van 2020 alweer, en dus
bereiden we ons voor op de feestdagen. Alles is
anders door covid-19, dat geldt dus ook voor
hoe we de feestdagen vieren.
Ik hoop van harte dat het voor een ieder ook in
deze aangepaste vorm toch een hartelijk einde
van dit jaar zal worden.
In dit Dorpsorgaan laat Peter van den
Klinkenberg ons zien en beleven waar Rijnland
zich mee bezig houdt in Spaarndam op dit
moment.
Daarnaast zoals gebruikelijk een update van de
Dorpsraad, onze vaste rubrieken van de
brandweer en stichting de Zonnebloem en
hebben onze dorpsgenoten weer het nodige
gedeeld. Zo hebben we bijvoorbeeld een leuke
bijdrage voor de wijnliefhebbers onder ons en
deelt De Oude Kerk haar concertagenda.
We wensen u veel leesplezier en horen graag uw
feedback.
De Redactie
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl

Van de Dorpsraad
Even voorstellen
Dit is het eerste Dorpsorgaan van de nieuwe
Dorpsraad. We vergaderen online, dus zoals je ons
hieronder ziet, zo zien we elkaar ook. In dit stuk delen
we onze ervaringen en de laatste stand van zaken van
de werkgroepen van de Dorpsraad. Met de klok mee:
Jacques Hendriks, Monique van der Valk, Coen de
Graaf, Theo van Heese, Peter Mastenbroek, Paul
Boom en Ruut van Schie. Mark Hofmans zit niet in de
Dorpsraad, maar helpt ons wel mee.
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Van de Dorpsraad
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De samenstelling van de Dorpsraad:
Functie
Voorzitter/ Secretaris
Vice-voorzitter
Penningmeester
Werkgroepen
Verkeer
Ruimtelijke ordening en Recreatieschap
Jeugd en ouderen
Communicatie
E-mail:
info@dorpsraadspaarndam.nl

Naam
Jacques Hendriks
Ruut van Schie
Paul Boom
Portefeuillehouder
Theo van Heese
Peter Mastenbroek
Monique van der Valk – Albrecht
Coen de Graaf (aftredend bij eerste openbare
vergadering)
Website:
www.dorpsraadspaarndam.nl

Van de Dorpsraad
We zijn alweer ruim een half jaar onderweg als nieuw
bestuur van Dorpsraad Spaarndam. Een turbulente
periode waar twee onderwerpen doorlopend in het
nieuws waren binnen ons dorp; Corona en de
watervilla's bij Spaarnebuiten. Ook kwam en passant
nog een fikse gasstoring om de hoek kijken.
Corona heeft haar impact niet alleen op de
gezondheid van onze dorpsgenoten, maar ook het
sociale verkeer raakt hierdoor ontregelt. Het heeft
daarmee ook gezorgd voor minder interactie tussen
de Dorpsraad en alle geïnteresseerden. Openbare
vergaderingen plannen is ondoenlijk en grootschalige
onlinecommunicatie is kostbaar en bereikt niet
iedereen. We zijn hierin nog zoekende naar een
passende oplossing. In de tussentijd wil ik iedereen
die een mening of suggestie wil delen dit te zenden
aan info@dorpsraadspaarndam.nl.
De watervilla's van Spaarnebuiten worden in eigen
beheer gebouwd door de nieuwe eigenaren van de
grond. Dit betekent dat fase 9 de laatste projectfase
van Spaarnebuiten zal zijn. De verwachting is dat
deze in april 2021 zal worden afgerond. Hiermee
komt een einde aan grootschalig bouwverkeer en ligt
het voor de hand dat de verdere infrastructuur zal
worden aangepakt.
De aanleg van een trottoir tussen Spaarnebuiten en
Albert Heijn bijvoorbeeld en het verwijderen van de
Stelcon (beton) platen zijn zeer gewenst. Gesprekken
hierover met de gemeente zijn gaande en binnen die
besprekingen wordt ook de verkeersafwikkeling over
Zijkanaal C weg, het kruispunt bij de Grote Sluis
betrokken (inclusief het fiets-/wandelpad over het
terrein bij het Rijnlandshuis richting Spaarnebuiten in
combinatie met een bruggetje).
Verkeersmaatregelen in ons dorp zijn belangrijk voor
de leefbaarheid en hebben daarnaast grote impact
voor Penningsveer en Haarlemmerliede. Het is dan
ook belangrijk hierbij zorgvuldig te overwegen,
plannen en uitvoeren.

De gasstoring van afgelopen zomer heeft voor de
gebruikers redelijk beperkte gevolgen gehad. Wel zat
men behoorlijke tijd zonder gas en moest er
gedwongen uitgeweken worden naar de BBQ of
diverse afhaalmaaltijden.
Even lekker douchen of in bad was er ook niet bij.
Voor dit ongemak worden betrokkenen door Stedin
gecompenseerd. Die compensatie zal in de maanden
november en december worden uitbetaald.
Dinsdagmiddag 25 november heeft een deel van de
Dorpsraad samen met de nieuwe gebiedsverbinder
van Haarlem (Rizgar Parlak), Anita Jonk (Junior
gebiedsmanager Noord) en Marco de Goede
(regisseur openbare ruimte) een fietstocht gemaakt
door en om Spaarndam. Dit om nader kennis te
maken met Rizgar, en ook Marco hadden we nog niet
eerder ontmoet. Het werd een gezellige middag waar
we de kans kregen om elkaar beter te leren kennen,
maar vooral om te laten zien welke aandachtspunten
er spelen in ons mooie dorp. Zo hebben we echt een
hele ronde gemaakt, te beginnen bij de
Hekslootpolder waar een opvangplek gepland staat.
Deze opvangplek gaat in tegen de anti-bouwregel in
de Hekslootpolder, daarnaast is ook het veiligheidsen sociale aspect bij de opvang een serieus
aandachtspunt.
Vervolgens ging de tocht verder Richting Redoute om
de ingang van het dorp onder de aandacht te
brengen en de vrachtwagen escape route (Nieuwe
Rijweg) te laten zien. De verdere locaties waren de
bushalte met het nieuwe hekwerk, de Kolksluis, de
dijk zelf vanwege de geplande vergroening, de
Kerklaan, de Rietpol en nog wat andere bijzondere
plekken binnen het dorp. Tussendoor werd ook de
innerlijke mens niet vergeten bij het (tijdelijke)
afhaalrestaurant De Kolk. Prettig om nu ook eens met
de juiste mensen de locaties te bezoeken waar we al
zo vaak over spraken tijdens vergaderingen.

Van de Dorpsraad
Voor komend jaar staan voor de Dorpsraad
Spaarndam een aantal organisatorische vraagstukken
op de agenda. De regelgeving voor de Wijk- en
Dorpsraden van de gemeente Haarlem wordt
gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de statuten van de
Dorpsraad. Zo wordt de deelnameleeftijd verlaagd
van 18 naar 16 jaar, is de dubbelfunctie
voorzitter/penningmeester ongewenst en zal
subsidieverlening beperkter worden.
Ook vindt de Dorpsraad het belangrijk dat de gehele
gemeente Spaarndam inspraak heeft in de
Dorpsraad, en dat is nu nog niet het geval. Met name
het buitengebied is uitgesloten van deelname aan de
Dorpsraad Spaarndam. Hier is een wijziging op zijn
plaats. Daarnaast is door de Dorpsraad intussen ook
actief contact gezocht met een aantal bewoners aan
de westzijde van het dorp, omdat we versterking
zoeken binnen het bestuur. Daar hebben intussen
ook al besprekingen over plaatsgevonden. Mocht
iemand zich geroepen voelen zich bij ons aan te
sluiten, schroom niet!
Binnen deze uitgangspunten staat naast deelname
aan de Dorpsraad ook de democratische invulling op
de agenda. Zo zijn er geluiden om de huidige stichting
om te zetten naar een vereniging, terwijl anderen
juist het democratische proces beter willen
vastleggen binnen de huidige statuten van de
stichting. Beiden zijn mogelijk en hebben plus- en
minpunten. Hopelijk kunnen we binnenkort weer
openbaar vergaderen en hier met elkaar verder van
gedachten wisselen. Aanvullende ideeën hierover zijn
welkom en kunnen gezonden worden aan
info@dorpsraadspaarndam.nl.
Wij hebben voor dit proces steun gezocht bij
Dorpswerk Noord-Holland die op projectbasis deze
ontwikkelingen wil ondersteunen. Al met al genoeg
stof tot nadenken en invullen voor de nabije
toekomst.
Voor nu wensen wij iedereen alvast fijne feestdagen,
een prettige jaarwisseling en een fantastisch 2021!
Het bestuur
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Ruimtelijke ordening
en Recreatieschap
Landschapsheuvel Spaarnebuiten
De landschapsheuvel in Spaarnebuiten heeft tot op
heden nog geen make-over gehad. Een van de reden
is volgens de Gemeente Haarlemmermeer dat de
ijzeren wand aan het water mogelijk niet sterk
genoeg zou zijn op termijn. De heuvel zou het
sluitstuk moeten worden van de wijk Spaarnebuiten
en vele bewoners kijken hier dan ook naar uit.

Ontwikkelingen Fort Benoorden
Spaarndam
Een commissie samengesteld op verzoek van het
recreatieschap heeft een eerste stap gezet naar de
toekomstige ontwikkeling van fort Benoorden
Spaarndam. Het proces is opgedeeld in verschillende
fases en geleid door de firma Boei namens het
Recreatieschap. De eerste fase genoemd "witboek"
betreft een advies van de commissie aan het
recreatieschap. In deze commissie zitten Ziegel
Ziegelaar, Rik Stapel, Bert Smolenaar, Dana Reek,
Joeri Gerrits, Willemijn Schaap, Ton Lansdaal, Simone
Jay, Kirsten van Dijk en ondergetekende. Na de
"witboek" fase komt waarschijnlijk begin volgend jaar
de fase voor het "bidbook". In deze fase worden
plannen gemaakt en mogelijke ideeën uitgewerkt. De
derde fase wordt de aanbesteding.
Samengevat:
Fase 1: resultaat = Advies van de commissie mbt
Witboek naar het bestuur van het Recreatieschap.
Fase 2: ontwikkeling herbestemmingsinrichting fort +
bos in de vorm van een "bidbook"
Fase 3: werving en selectie private partners
Fase 4: Uitvoering
Er zijn door de commissie nog enkele
randvoorwaarden toegevoegd aan het witboek. De
voorkeur gaat uit naar een kleinschalige ontwikkeling
met fort Zuid als vergelijking. De angst van enkele
commissie leden mbt mogelijke extra
verkeersstromen is ruim aan bod gekomen. Indien
een later plan inderdaad aan de door de commissie
gedefinieerde voorwaarden zou voldoen is de kans
hierop echter nihil.

Van de Dorpsraad
Het is de bedoeling het fort min of meer in tijd te
bevriezen (dus geen achteruitgang meer, maar ook
geen ingrijpende verbouwingen/restauratie).
Toegankelijkheid zou wat beter gaan worden met
meerdere publieke openstellingen per jaar. Het
munitiebos zou ook in lay-out gehandhaafd worden
inclusief enkele munitiegebouwen omdat dit
illustratief is voor de periode tijdens de Koude
Oorlog. Ook is er veel aandacht voor de huidige
natuur. Toegang cq ontsluiting van het bos zou via de
bestaande weg lopen, dus de ingang tegenover Villa
Westend. Ook het munitiebos moet in de toekomst
toegankelijker worden voor het publiek. Momenteel
is het terrein afgesloten en gevaarlijk, vooral ivm de
vele omgewaaide bomen die aan het eind van hun
levenscyclus zijn.
De details mbt het advies op het witboek kunt u
vinden op www.dorpsraadspaarndam.nl

Kolksluis renovatie
Na onderzoek door duikers is huidige staat van de
kolkkade zo slecht bevonden dat er direct afzettingen
zijn gerealiseerd ivm instortingsgevaar. Onderhoud
wordt nu gepleegd door het waterschap Rijnland.
Voor bewoners komen er nog informatieavonden
omtrent de geplande werkzaamheden. Planning is
om volgend jaar voor de zomer klaar te zijn. Het lot
van de bomen aan de Oostkolk is nog onduidelijk.
De plannen met betrekking tot de Kolksluis zijn
momenteel in een wat onrustiger vaarwater terecht
gekomen. Uit het nader onderzoek dat heeft
plaatsgevonden is boven water gekomen dat de staat
van de Kolksluis zorgwekkend is. Er is dan ook
besloten om de gehele kolk af te zetten en
tussentijds noodvoorzieningen te treffen. Deze
noodvoorziening bestaat uit het plaatsen van
damwanden aan de binnenzijde van de kolk en de
tussenruimte tussen de kade en de geplaatste
damwanden op te vullen met zand. Dit om instorting
van de kade te voorkomen.
De verdere planning en procedure om de kolk in zijn
geheel te renoveren blijft intact. Hiermee zijn een
aantal essentiële onderdelen onderwerp van
gesprek: de vorm van de sluis, de historische bomen
aan de Oostkolk en het aanbrengen van ankers tot
onder de bestaande woningen. Daarbij dient de
uitvoering ook aan de eisen te voldoen; Reparatie
vanaf het water en aanvoer van mankracht en
materieel over het water. Dit alles om zo weinig
mogelijk overlast te veroorzaken in het dorp.

6

Het is een groot project en heeft als doel dat we
daarna weer 100 jaar voortkunnen met de sluis. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente
Haarlem, omwonenden en Dorpsraad Spaarndam zijn
veelvuldig met elkaar in gesprek om dit in goede
banen te leiden.

Cafetaria Visser bij het veer
Onlangs zijn er plannen gemaakt en om goedkeuring
gevraagd voor de vergroting van de huidige
horecavoorziening bij het Noordzeekanaal. Een
moedige investering in moeilijke tijden.
Peter Mastenbroek

Communicatie
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, ik treed
af als lid van de Dorpsraad Spaarndam. Ik merk dat ik
de taken niet op de juiste wijze kan vervullen en dan
vind ik dat ik beter plaats kan maken voor iemand die
dit wel kan. Daarmee stap ik ook uit de
communicatie-werkgroep waar ik het enige lid van
was. Mijn vervanger zal deze taak erbij krijgen
vermoed ik. Ik heb het met plezier gedaan en hoop
dat een volgende vrijwilliger dit evenveel
enthousiasme doet.
Officieel zal ik pas aftreden bij de eerstvolgende
openbare vergadering, maar dat kan nog wel even
duren vrees ik met de huidige coronamaatregelen.
Wel blijf ik doorgaan met het maken van het
Dorpsorgaan. Dat heeft ook als voordeel dat ik wat
onafhankelijker van de Dorpsraad kan opereren als
eindredacteur. Op dit moment ben ik nog wel op
zoek naar nieuwe collega’s. Dus als jullie na het lezen
van deze editie interesse hebben gekregen om ook
bij te dragen aan het Dorpsorgaan, door het schrijven
van stukken, of door het helpen met samenstellen of
de vormgeving, dan zijn jullie van harte welkom. We
willen de website ook graag vaker vernieuwen, hulp
daarbij is ook zeer welkom.
Aanmelden kan via:
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl
Coen de Graaf

Van de Dorpsraad
Voortgang
Ontwikkeling
Sportpark/ Hartje
Spaarndam
Na de deceptie over het onverwacht afkeuren door
de gemeenteraad van Haarlemmermeer van het plan
ter herinrichting van de sportvelden heeft de
Stichting Sportpark Spaarndam de draad weer
opgepakt om er voor te zorgen dat de gelden, die SLS
voor Spaarndam gereserveerd had, niet verloren
gaan.

7

op het stutten van de kademuren. Hiertoe zullen
Bigbags bij de sluishoofden worden geplaatst, wordt
zand in de sluis gesproeid, tot uiteindelijk een hoogte
van circa 1 meter onder water, waarna damwanden
worden aangebracht bij de sluishoofden.

Inlaagpolder en Hornweg
De inmiddels afgeronde werkzaamheden t/m 18
december betreffen het vervangen van asfalt en het
verstevigen van de bermen (uitvoering tussen 07:00
en 16:00 uur). Het betreft het traject vanaf de
Zijkanaal C weg tot het viaduct onder de A9 bij de
Spaarndammerdijk. Doorgaand verkeer was in de
periode t/m 18 december niet mogelijk.

30 km zone
Inmiddels is er een nieuw plan ontwikkeld, echter dit
zit nog in de voorbereidingsfase. Officiële
goedkeuring van SLS en een besluit van de Gemeente
Haarlemmermeer moeten nog volgen.
Paul Boom

Verkeer
De werkgroep verkeer bestaat op dit moment (Medio
november) uit de volgende Spaarndammers:
Martijn Holt, Otto Wiegand, Jan van Lieshout, Edwin
Gorter en Theo van Heese. Vanwege de beperkende
Corona-maatregelen konden de vrijwilligers van de
verkeerscommissie dit jaar helaas nog niet bij elkaar
komen.
Waar heeft de werkgroep zich de afgelopen tijd mee
bezig gehouden?

Onderhoud Kerklaan en het parkeerterrein.
Zoals verwacht is de financiering nog niet zeker
gesteld, omdat calculatie van de kosten een hoger
bedrag laat zien dan de toegezegde financiering door
de gemeente. Hiervoor nu wordt extra financiering
aangevraagd. De vertraging die dit oplevert zal ertoe
leiden dat uitvoering pas in de loop van 2021 zal
kunnen plaatsvinden. Omdat dit kan samenvallen
met de te verwachten parkeerproblematiek op de
Westkolk, als gevolg van reparatie van de
kademuren, heeft de Dorpsraad gepleit voor een
TIJDELIJK noodparkeerterrein op bijvoorbeeld de
Rietpol of ergens tussen de Kerklaan en het
Boezemkanaal. De gemeente Haarlem en het
Hoogheemraadschap Rijnland hebben hierover wel
contact met elkaar gehad, maar nog geen
toezeggingen gedaan.
Zie voor ontwikkelingen over de reparatie van de
kademuren Kolksluis ook de website van Rijnland.
In elk geval zullen de eerste activiteiten tot de 1e
week van december 2020 vooral betrekking hebben

In het kader van de nadere inrichting van de 30 KM
zone, is op 19 augustus een bijeenkomst (Coronaproof) gehouden met gebiedsvertegenwoordigers
van de gemeente Haarlem en leden van de
Dorpsraad Spaarndam, over het project Vergroening
Spaarndam (Visserseinde, IJdijk en
Spaarndammerdijk tot de grote sluis). Hierbij werd
het voorgestelde plan voor de berminrichting van de
dijk besproken en op een aantal punten gewijzigd.
De uitvoering van dit project staat globaal gepland
voor de periode november t/m maart volgend jaar.
Hierbij kan een toets van de kostenraming echter nog
roet in het eten gooien. Bij deze toets wordt door
een hoveniersbedrijf een aantal proefsleuven
gegraven voor een controle op de feitelijke loop van
een aantal leidingen en kabels.
Globaal samengevat zal aan de zuidzijde van de dijk
haagvormend groen worden aangeplant, met een
aantal bomen op plaatsen waar dat zonder nadelige
effecten op de verkeersveiligheid mogelijk is. Aan de
noordzijde van de dijk zullen op een paar plaatsen
enkele plantenbakken worden geplaatst. Zodra de
definitief gecorrigeerde inrichtings-tekeningen
beschikbaar zijn, bekijken we op welke wijze we die
tekeningen aan de inwoners kunnen tonen. Mogelijk
kan dit via de website van de Dorpsraad getoond
worden.
De inrichting van de Lage weg en het stukje
Spaarndammerdijk, oostelijk binnen de bebouwde
kom, laat helaas nog op zich wachten tot het
bouwverkeer naar Spaarne Buiten vervalt (dit is de
visie van de gemeente). Ook de door de Dorpsraad
gewenste spoed voor tenminste de aanleg van een
veilige voetgangersverbinding (trottoir) tussen de
supermarkt en de “ingang” van Spaarne Buiten heeft
nog niet tot resultaat geleid, evenals het vervangen
van de (gladde)betonplaten van de Lage weg binnen
de bebouwde kom. De gemeente heeft hierover nog
geen toezegging gedaan. Voor veel bewoners van
o.a. Spaarne Buiten zal dit een teleurstelling zijn.
Theo van Heese

Van de Dorpsraad
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Iedereen extra alert
tijdens de Donkere
Dagen
“Alleen als iedereen extra alert is tijdens de donkere
dagen, kunnen we echt een vuist maken tegen
woninginbraken, overvallen en straatroven”, zegt
Linda Hunsche, wijkagent, bij de start van het
zogeheten Donkere Dagen Offensief. ‘Wij zorgen de
komende donkere herfst- en wintermaanden dat we
onze politiemensen inzetten op deze ernstige
delicten. Ook onze partners, zoals gemeenten en
Openbaar Ministerie zetten een extra tandje bij.
Daarnaast hebben we echter ook de ogen en oren
van alle inwoners in ons gebied hard nodig om
verdachte zaken aan ons te melden.”
Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heterdaad.
80 % van de woninginbraken wordt opgelost door de
oplettendheid van burgers. “Inwoners kennen hun
buurt immers het beste. Ze weten wie hun buren zijn
en in welke auto’s zij rijden. Mensen kunnen de
politie bellen als ze in de buurt situaties zien die ze
niet vertrouwen, zoals verdachte personen of
vreemde auto’s. Bij spoed of heterdaad kan dat via
112 en anders via 0900-8844. Het helpt ons enorm
als mensen het kenteken van de verdachte auto
en/of het signalement van de verdachte persoon aan
ons doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbrekers
mee! De kans dat woninginbrekers, straatrovers en
overvallers opgepakt kunnen worden, neemt toe als
inwoners verdachte zaken bij de politie melden“,
aldus Linda Hunsche, wijkagent.

Tijdens de donkere dagen, in de periode oktober tot
en met maart, zal de politie plaatselijk meer
surveilleren, preventieve acties houden, inbrekers,
overvallers en straatrovers extra in de gaten te
houden en extra energie steken in het opsporen van
daders.
U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat u
slachtoffer wordt van een woninginbraak door te
zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en het goed
afsluiten van de woning als u weggaat.
Op politie.nl, thema Woninginbraak vindt u meer
tips. Bent u toch slachtoffer geworden? Doe altijd
aangifte!

Rijnland in Spaarndam
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Rijnland in Spaarndam
Rijnland heeft van oudsher een grote verbinding met
Spaarndam, je kunt zelfs zeggen dat ze (deels)
verantwoordelijk waren voor het ontstaan van
Spaarndam. Tot op de dag van vandaag zijn ze met
hun missie van droge voeten, schoon water ook in
Spaarndam actief. Twee grote actuele projecten zijn
de realisatie van een vispassage en de renovatie van
de Kolksluis. Fotograaf Peter van den Klinkenberg
heeft de realisatie van de vispassage vastgelegd en
zal dit ook doen voor de net gestarte renovatie van
de Kolksluis. Hier zijn verhaal.

Vismigratie en Vispassage Spaarndam
In deze foto-impressie zie je de begin- en eindsituatie
van het project ‘Aanleg Vispassage nabij Gemaal
Spaarndam’. Kort gezegd ‘het oude (nood-)vijzel
gemaal is vervangen door een nieuwe vispassage’.
Inmiddels is de Vispassage Spaarndam
alweer een aantal maanden in gebruik.
Vismigratie van zout naar zoet water
wordt op deze wijze mogelijk gemaakt, in
dit geval vanaf het Noordzeekanaal
richting Noorder Buiten Spaarne. Met
name glasaal zal er baat bij hebben, maar
zij zijn zeker niet de enige vissoort die
voorbij gaat komen. Dit is eerder al gebleken
uit onderzoek van Rijkswaterstaat,
Universiteit van Wageningen en Rijnland zelf.
Een nog te installeren monitoringsysteem
zal de vissoorten en migratieperioden
‘real time’ gaan registreren. Daarmee
geeft dit project concreet invulling aan de
Europese Kaderrichtlijn Water. Het
uiteindelijke doel van Rijnland is om een
gezond ecologisch watersysteem te
realiseren, de diversiteit aan vissoorten
wordt hierdoor bevorderd.
Dit betekent onder meer het
bewaken van de kwaliteit van
het oppervlaktewater én
gemaalbarrières wegnemen,
zodat migrerende vissoorten
makkelijk kunnen passeren.
Bij Vispassage Spaarndam
moet daarbij een
waterpeilverschil van ca. 25cm
overbrugd worden.

De toegepaste visvriendelijke pomp kwam als
optimale oplossing naar voren uit een afweging van
de situatie ter plekke, mogelijke technische
oplossingen en kosten over de levensduur. De pomp
genereert een lokstroom waarvan de stroomsnelheid
kan worden afgestemd op de vissoort die wil
migreren. De vis zwemt tegen de stroom in en heeft
voorkeur voor een bepaalde stroomsnelheid. Via een
opening in de constructie en een sloot als bypass
kunnen migrerende vissen het buitengebied
bereiken. De vispassage staat op de plaats van het
oude (nood-) vijzelgemaal en is gemakkelijk te zien
vanaf het pad langs Fort Zuid. ‘Aanleg Vispassage
Spaarndam’ als operationeel project liep van 3
januari 2020 tot 1 juli 2020. Meer informatie over
vismigratie en soorten vispassages kun je op
www.rijnland.net/vismigratie vinden.
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Noodmaatregel Kolksluis Spaarndam
Het zal weinigen ontgaan zijn, vanaf 9 november j.l.
gebeurt er zeer zichtbaar van alles in de Kolksluis en
ook bij de Rietpol is groot varend materieel te zien. In
het kort iets over het hoe, wat en waarom van deze
noodvoorziening. De Kolksluis dateert van 1280 en is
inmiddels de oudste nog werkende sluis in Europa.
De laatste renovatie vond plaats in 1927 en
symptomen ‘einde levensduur’ waren al langere tijd
merkbaar in de vorm van o.a. spoelgaten en
verzakkingen. Een duikersinspectie op de
kadewanden bevestigde de slechte toestand ervan.
Instabiele kades brengen veiligheidsrisico’s met zich
mee en daarom besloot het Hoogheemraadschap van
Rijnland om nog dit jaar risicobeperkende
maatregelen te nemen.
In dit specifieke geval van het historische oude dorp
Spaarndam werd dat een innovatieve
noodmaatregel, maatwerk voor de Kolksluis. Plan van
aanpak en werkplan zijn het resultaat van de nauwe
samenwerking tussen Rijnland en aannemingsbedrijf
Beens. Er wordt veel aandacht besteedt aan
omgevingsmanagement en het informeren van de
bewoners van met name Oostkolk en Westkolk.
Rijnland verzorgd dit op publieksniveau
(‘plan, nut en noodzaak’) en Beens op
projectniveau (‘plan, planning en
uitvoering’). De website van Rijnland
voorziet ook in de nodige informatie,
er is bijvoorbeeld een nieuwsbrief en
betrokkenen kunnen feedback geven.
Als je geïnteresseerd bent in deze
achtergrondinformatie, zie vooral
‘Rijnland Noodmaatregel in Kolksluis
Spaarndam’. Dan kom je vanzelf ook
een kort, boeiend en erg interessant
filmpje tegen over de aanpak.
Aanrader! Nog meer informatie kun je
vinden op www.rijnland.net/sluizenspaarndam. Volledigheidshalve: sluizen
Spaarndam omvat het meerjarenplan
voor de renovatie van de Kolksluis, de
Woerdersluis (‘standplaats van Hansje
Brinker’) en de Boezemsluis.

Tot slot
De renovatie van de kademuren staat gepland voor 2021. Die resterende tijd is nodig voor definitieve planvorming en het doorlopen
van vergunningenprocedures. Als overbruggingsmaatregel wordt de Kolksluis daarom laagsgewijs van een zandlaag voorzien. Dit
zandpakket moet ervoor zorgen dat de kademuren stabiel blijven tot aan de feitelijke renovatie in 2021. De foto’s geven een impressie
van de werkzaamheden 9 tot 22 november j.l.. Hekwerken neerzetten, Big Bags op zeildoek plaatsen bij de sluishoofden en
zandsproeien m.b.v. een speciaal op de Kolksluis ontworpen ‘Sproeiset’. De Big Bags zorgen voor afdichting nabij de sluishoofden en
voorkomen dat het aangebrachte zand wegspoelt.
Om op eindhoogte te komen wordt vanaf 25 november begonnen met het drukken van damwanden bij beide sluishoofden. Om
trillingsschade te voorkomen gebeurt dit met behulp van een ‘Silent Piler’. Via Google kun je daarvan voorbeelden vinden. Na het
aanbrengen van de damwanden wordt het zandpakket op eindhoogte gebracht: ca. 1 meter onder de waterspiegel in het middenstuk
en in hoogte oplopend richting kademuren. Daarmee moeten kadestabiliteit en veiligheid sowieso tot medio 2021 geborgd zijn.
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Van en voor het dorp
Zonnebloem Afdeling Spaarndam e.o.
Lotenverkoop Zonnebloem
Een heel grote en welgemeende dankbetuiging aan
alle inwoners van Spaarndam, Haarlemmerliede en
Penningsveer is zeker op zijn plaats! Wat heeft u ons
verrast. De brief was nog maar nauwelijks
rondgebracht of de eerste bestellingen kwamen al
binnen. Dit ging gestaag door en na een aantal weken
we nog zo’n 250 loten over. Dankzij de inzet van
Anneke en Joke L. hebben wij deze ook nog kunnen
verkopen in een kraampje dat wij op zaterdag 11 juli
bij AH Bouwens mochten neerzetten. In totaal
hebben wij 1600 loten verkocht, hetgeen onze
Azalea’s
afdeling een prachtig bedrag oplevert om aan
In onze laatste bestuursvergadering werd het plan
activiteiten c.q. presentjes voor onze gasten te
opgevat om in de vakantieperiode nog even van ons
besteden.
te laten horen. Zaterdag 25 juli was het zover. Bij
Ancilla werden ‘s morgens vroeg 100 azalea’s
bezorgd: een prachtige bloemenzee die zo haar
huiskamer inliep. Dankzij de hulp van bestuur en
vrijwilligers, die deze keer ook zelf een plant kregen,
werden de azalea’s nog dezelfde dag bij de gasten
gebracht. Deze actie heeft veel blije gezichten en
leuke gesprekjes opgeleverd.

Stay Home Pinksterun
Ik ben bestuurslid bij de Zonnebloem Spaarndam en
doe aan hardlopen. Maar i.v.m. met het coronavirus
zijn er op dit moment geen loopevenementen.
Omdat er op facebook al een paar virtuele runs
voorbij kwamen, waarvan ook een bedrag naar een
goed doel ging, dacht ik: “ik ga ook een loop
organiseren”. Er komt natuurlijk meer bij kijken dan
je denkt. Ik had een gepaste naam verzonnen,
namelijk de Stay Home Pinksterun. Het was de
bedoeling om individueel op Tweede Pinksterdag te
gaan rennen. De afstand mocht je zelf bepalen.
Uiteindelijk hebben 287 deelnemers meegedaan met
de run en is het prachtige bedrag van ruim € 2.900
voor de Zonnebloem opgehaald. En wat het mooiste
is: ik kreeg alleen maar positieve en enthousiaste
reacties van de deelnemers, heel erg leuk. De
deelnemers hebben na hun prestatie een mooie
medaille ontvangen. Al met al een geslaagde loop!
Joke Laanbroek.

Koffieochtend vrijwilligers
Op donderdag 25 juni werd na lange tijd weer een
koffieochtend voor vrijwilligers georganiseerd.
Sandra Wempe was de gastvrouw. Het was prachtig
weer en onder de veranda was het heerlijk (op
afstand) toeven, maar er moest natuurlijk wel een
leuke foto komen… Er werd besloten om, tegen de
Corona regels in, naast elkaar op de rand van het
zwembad te gaan zitten. Goed plan natuurlijk. Ria
dacht dat er zo’n halve meter water in het zwembad
zat en sprong er spontaan in en … ging bijna kopje
onder! Grote hilariteit natuurlijk Een komische
afsluiting van een gezellige koffieochtend.
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Cadeautje van TomTom

High Tea
Vandaag, vrijdag 31 juli, zijn een aantal gasten verrast
met een gezellige “High Tea” in de tuin van Bert en
Anneke Hilbers. Wat een gezelligheid en zóóó mooi
aangekleed met servies en tafelkleden, het was of de
tijd had stilgestaan. Al die mooie planten, geweldig:
fuchsia’s, dahlia’s, teveel om op te noemen. Het was
toch lekker allemaal: volop thee en water,
roomsoesjes, sandwiches, taartjes, macarons,
bonbons etc. En wat denk je van het weer?! Voor een
extra verrassing had Ank v.d. Donk gezorgd: voor
iedereen een mooie spreuk in een leuk rond
zonnebloemkaartje. Alle vrijwilligers hartelijk dank
voor jullie inzet, de gastvrouw/heer in het bijzonder.
Krijg je als je naar huis gaat ook nog verse groenten
mee van de tuin van Bert, dank daarvoor Dit is echt
een Dijk van een Dorp. Spreek vast namens alle
gasten: een groot applaus! Ria Molenaar

Zoals al eerder gemeld werden op 29 november 2019
10 gasten van onze Zonnebloem afdeling uitgenodigd
door TomTom om een bezoek te brengen aan het
Scheepvaartmuseum. Dit was een zeer geslaagde
dag. Wie schetst mijn verbazing toen ik begin juni
telefonisch werd benaderd door Mariya van TomTom
dat zij in deze Corona tijd iets wilden doen voor de
desbetreffende 10 gasten. Dit is een heel bijzonder
cadeau geworden, namelijk een bloempot met aarde
en daarbij twee handgeschreven kaartjes: één met
een persoonlijke boodschap en één met een
beschrijving hoe de bijgeleverde zaadjes op te
kweken tot fraaie bloemen.
De gasten waren verrast en
heel blij met dit
onverwachte cadeau.

Zomerhartenwensen
Momenteel zijn wij bezig met het vervullen van
enkele zomerhartenwensen van onze gasten:
– zo is mevrouw Feyen met Joke L op 26 juli naar
Artis geweest;
– mevrouw Huijboom is met haar vriendin op de fiets
een dagje naar Heemstede geweest en hebben
genoten van winkelen en tussendoor allerlei lekkers:
koffie, lunch en ijs;
– mevrouw Bijl is op 26 juli met Ancilla naar het
draaiorgelmuseum in Haarlem geweest;
– op 6 augustus zijn de heer en mevrouw Wempe
met vrijwilligers Wim en Corrie naar de Chocolate
Makers te Amsterdam geweest: hebben een mooie
rondleiding gehad, van alles geproefd en nog een
reep mee gekregen!
– op 19 augustus hebben mevrouw Mens en
mevrouw Van de Velde, samen met Ada en Loes,
genoten van een overheerlijke pannenkoek in het
Pannenkoekenparadijs in het Reinaldapark. Mooi
weer ook!
– op 20 augustus ben ikzelf met mevrouw Bootsman
naar het Rijksmuseum geweest. Zij was er nog nooit
geweest. Wij hebben zoveel gezien dat er op een
gegeven moment niets meer bij kon in onze hoofden.
We hebben tussendoor genoten van een heerlijke
lunch. Wat wel heel fijn was: wij werden gebracht en
gehaald, dat was echt super.
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Duofietsen
– op 17 september was de beurt aan Tiny
Wempe om te gaan duofietsen. I.v.m. het
coronavirus is een scherm tussen beide
personen geplaatst. Na de uitleg bij Schoterhof
en gingen we op stap. Tiny fietst nog supergoed
mee. We gingen richting Spaarndam, nog een
rondje gemaakt en weer terug naar Haarlem.
Tiny vond het erg gezellig en wil nog wel een
keer mee.
Op 21 september was het heel mooi weer en
heeft onze vrijwilliger een hele tocht gemaakt
met mevrouw Pannekoek: langs de ruïne van
Brederode de duinen in bij Duin en Kruidberg.
Helaas onderweg geen dieren tegengekomen. In
Driehuis genoten van een lekkere versnapering
en langs Beeckestijn weer huiswaarts. We
hebben 20 km gefietst!
– op 25 augustus zijn Anneke en Loes met 3
gasten een visje gaan eten in
“De Kop van de Haven” in
IJmuiden. Van hieruit heb je
een prachtig uitzicht op inen uitgaand
scheepvaartverkeer door de
sluizen van IJmuiden. Het
was een gezellig samenzijn
met heerlijke vis.
– op 1 september is
mevrouw Van Lieshout
verrast met een privé
muziekuitvoering. Zij komt eigenlijk de deur niet
meer uit en bestuurslid Loes heeft geregeld dat
de schoonmoeder van haar zoon met haar
keyboard bij mevrouw Van Lieshout thuis een
exclusief optreden kwam geven. Het was
hartverwarmend.
– op 14 september is mevrouw Lenssen samen
met een vrijwilligster van de Zonnebloem naar
Dierentuin Amersfoort geweest: het was
prachtig weer. Eerst langs de apen, olifanten en
vogels. Het Dinopark mocht natuurlijk niet
ontbreken. Lekker in het zonnetje geluncht.
Natuurlijk ook langs de leeuwen, giraffen,
zebra’s en apen. Door de warmte lagen de
dieren wel een beetje verscholen. Met zulk weer
hoort een ijsje erbij. En voordat er weer
huiswaarts werd gegaan, nog een leuk souvenir
uitgezocht.

Advocaatjes
Om in contact te blijven met onze gasten,
hebben wij vorige week een actie gehouden
waarbij onze gasten, met medewerking van onze
vrijwilligers, werden verrast met een heel leuk
pakketje: een éénpersoons advocaatje en 2
Mozart Kugeln (bonbons) op een gouden
ondergrond, versierd met confetti, een leuk
strikje en een bemoedigend kaartje. Dit alles
met zorg samengesteld door Anneke en Loes: 84
stuks! Voor de gasten die geïnteresseerd zijn in
musea was er ook een magazine van de
Museum Plus Bus. Dit werd gratis aangeboden.
Omdat de Museum Plus Bus momenteel niet
kan en mag rijden kwam het museum zo bij de
gasten thuis. We hadden juist plannen gemaakt
om overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM
in samenwerking met de Spaarneschool in kleine
groepen te gaan portrettekenen c.q. schilderen
in de Adalbertuskerk. Maar helaas: de
aangescherpte maatregelen maakte deze
activiteit onmogelijk: er zou teveel beweging zijn
het dorp. We hopen op betere tijden.
Gelukkig heeft de actie met de advocaatjes weer
gezorgd voor wat contactmomentjes met onze
gasten: even op afstand een gesprekje, kopje
koffie etc. Dit is toch waar het bij de
Zonnebloem allemaal om draait: de persoonlijke
bezoekjes.
Sinterklaas is al geweest en de Kerst komt eraan.
Wij wensen u een gezellige decembermaand in
intieme kring en een goed begin van het nieuwe
jaar 2021.
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Vlieghinder in
Spaarndam
Dankzij het virus is het redelijk rustig in
Spaarndam qua vliegoverlast. Echter 2019
was al een behoorlijk goed jaar.
Uit het klachtenregister bij BAS (Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol) zien we dat de
klachten de groei van de luchtvaart niet volgt.
Dat zie je op andere plaatsen wel; in
Aalsmeer en Castricum en Heiloo bijvoorbeeld.

Aantal klachtenmelders
Uit Spaarndam
Totaal heel Schiphol
Aantal* vliegbewegingen Polderbaan
Aantal* nachtvluchten Polderbaan
Aantal* starts Polderbaan

2017
54
8400

2019
56
12200

Groei (%)
4
55

155
4,2
55

155
5,2
60

0
24
9

*Aantallen * 1000

Spaarndammers klagen het meest in juni, juli en
september. 75% gaat over starten en een kwart over
landen. Dat betekent dat er meer over starten dan
over landen wordt geklaagd, want er wordt vooral
geland op de Polderbaan. 30 % van de
vliegbewegingen hier zijn starts en 70% landingen. De
periode 15 tot 16 uur en de periode 19 tot 23 uur
leidt tot de meeste klachten. Kwalijk is dat de periode
van 23 uur tot 6 uur tot een significant aantal
klachten leidt. De roep in het land om vermindering
of afschaffing van nachtvluchten is toegenomen. Dat
wordt echter vooral gevoed door opvallendere
gebieden waar geklaagd wordt dan Spaarndam.
Ook staat Spaarndam in de top 10 van de dalers van
het aantal klachten, 2019 ten opzichte van 2018.

Echter dat komt ook doordat 2018 een bijzonder jaar
was doordat de Polderbaan veel weken buiten
gebruik was en de hinder van de Zwanenburgbaan
kwam.
Het gemiddelde van de grootste lawaaimakers daalt.
Nemen we het gemiddelde van luidruchtigste
vliegtuigen van elke maand dan zien we in 2019 95
dB(A) en in 2020 87 dB(A). 8 punten vermindering op
de dB(A) schaal is een groot verschil.
Conclusie: De invloed van Spaarndam neemt af in de
statistieken. Het onderwerp vlieghinder leeft
nauwelijks nog in Spaarndam. Wij van de werkgroep
Stop Overlast Schiphol merken weinig van
belangstelling van onze dorpsgenoten, in
tegenstelling toen we te hoop liepen tegen Schiphol
en Cherfontaine. Wat raadt u de werkgroep Stop
Overlast Schiphol van Spaarndam aan? We horen het
graag.
Bart Wethmar, Gerard Geerdink, Theo Köhler, Arjan
van de Griend, Silvain Benistant en Gerard Jägers.
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Familieberichten
Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
Everdina (Dien) in ’t Veld – Winkelman
Klaas van Warmerdam
Klaas is 74 jaar lang(!) de organist van diverse kerken
geweest , waarvan vele jaren in de Adalbertuskerk te
Spaarndam

12 augustus, Haarlem

81 jaar

22 juli, Haarlem

87 jaar

Johanna(Annie) Columbia van der Kamp-Thorborg
Eleonora(Ellen) Jacoba van Hoogdalen-Arkema

27 juli, Haarlem

87 jaar

20 augustus, Delfzijl
30 augustus, Spaarndam

76 jaar

28 september, Steenwijk

100 jaar

Robert(Rob) Peter Clemens Maria Kroon
Jannie Biesheuvel-Kooiker
Johannes(Jan) Petrus Kerkvliet

7 oktober, Spaarndam

Johannes Wilhelmus Poelgeest
10 november, Penningsveer
Jan Poelgeest is vanaf de oprichting van de
sportvereniging Spaarnwoude ruim tien jaar bestuurslid
geweest bij de afdeling voetbal van deze vereniging.
Daarvoor had hij al een jaar in het bestuur gezeten van
RKSV SHS.

72 jaar
82 jaar
81 jaar

Dankbetuigingen
Jan Kerkvliet

Wim van de Velde

Graag wil ik langs deze weg iedereen heel hartelijk
bedanken voor de overweldigende belangstelling
en medeleven na het overlijden van mijn lieve man,
onze (schoon) vader en opa, Jan Kerkvliet.

Tot onze spijt is het voor ons niet mogelijk om
iedereen persoonlijk te bedanken, en daarom
willen we op deze wijze jullie bedanken voor de
belangstelling die wij mochten ontvangen na het
overlijden van Wim van de Velde.

De vele kaarten, bloemen en mooie woorden
hebben ons enorm gesteund in deze verdrietige
periode .

Plonie van de Velde

Ada Kerkvliet, kinderen en kleinkinderen

65 jarig huwelijk
Op 29 december zijn onze ouders Dhr. J.Sierveld en
Mw. Sierveld de Vogel 65 jaar getrouwd.
Ze wonen op de Kerklaan 32
2026 JL Spaarndam.
Vriendelijke groet,
Els Polman-Sierveld
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Onze nieuwe uitgave: Spaarndam Waterdorp
Sinds de eeuwwisseling is het een goede gewoonte
dat de HWS elke vijf jaar een nieuw boek uitgeeft
en een bijbehorende tentoonstelling organiseert.
De afgelopen 20 jaar verschenen achtereenvolgens
Spaarndam in de 19e eeuw (2000), Spaarndam in
de jaren vijftig en zestig (2007), Spaarndam “Een
ratjetoe aan huizen” (2010) en tenslotte Lief en
Leed in Spaarndam (2015). Eind november kwam
ons nieuwe boek uit: Spaarndam Waterdorp Altijd
water, altijd anders.
Waterdorp toen en nu
In het voorjaar van 2016 kwam Peter Balm met het
voorstel een boek te maken over Spaarndam als
waterdorp. Wij waren meteen enthousiast en de
onderwerpen kwamen al snel ter tafel. Het moest
een levendig verhaal worden met aandacht voor de
verschillen tussen het waterdorp toen en nu. Haven
werd Havenplein, ’t Vaartje werd gedempt voor
woningbouw en waar ooit schepen van de helling
liepen, staan nu huizen en appartementsgebouwen.
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Spaarndam en Rijnland
Door het water, de sluizen en de Spaarndammerdijk
is ons waterdorp al eeuwenlang verbonden met het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Sterker nog,
Rijnland werd hier op 11 oktober 1255 geboren! Op
die dag verklaarde graaf Willem II dat er geen
schutsluis bij de Spaarndam mocht worden gelegd
en geen werkzaamheden zouden plaatsvinden bij
deze dam en drie andere waterstaatswerken,
zonder overleg met de heemraden die er op dat
moment waren of die er in de toekomst zouden
zijn. Dit charter, een stukje perkament met het
zegel van de graaf, werd overhandigd aan de
heemraden van Spaarndam. Het is tevens Rijnlands
oudste archiefstuk.
De uitgave van dit boek valt samen met Rijnlands
765e verjaardag en onderstreept de goede
samenwerking tussen de Historische Werkgroep
Spaarndam en Rijnland. De beperkingen door het
coronavirus maken het helaas niet mogelijk om
samen de bijbehorende tentoonstelling te
realiseren.
Voor Willem
De werkgroep heeft het boek opgedragen aan
Willem van Warmerdam. Hij was het geheugen van
onze werkgroep en overleed in april 2018.
Het door hem geschreven hoofdstuk Toen het IJ
nog zee was dateert van 14 juni 2016. Toen kon
niemand vermoeden dat dit verhaal zijn laatste
bijdrage zou worden.
Thea de Roos-van Rooden
Spaarndam Waterdorp Altijd anders, altijd water
verscheen eind november 2019 en is verkrijgbaar
bij de HWS voor € 17,50. Voor meer informatie:
historischewerkgroep@gmail.com of
www.historischewerkgroepspaarndam.nl

Nostalgie
Van oudsher verdienden veel Spaarndammers de
kost door en op het water. De visserij en de
palingrokerij waren een voorname bron van
inkomsten. De sluizen brachten werk en voorspoed
en waarvan ondermeer de zeil- en blokkenmakers
op de Kolk profiteerden. In de 20e eeuw vonden
ook veel mensen werk op de scheepswerven.
Maar als je nu om je heen kijkt dan zie je nog maar
weinig terug van die bedrijvigheid. In veel verhalen
staan de woorden “gesloten, opgeheven, gedempt
of afgebroken”.
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Dorpscentrum
Hoewel het de afgelopen maanden wat rustiger was
in en rondom het Dorpscentrum heeft het beheer en
bestuur van het Dorpscentrum niet stilgezeten.
Hierbij een overzicht van de laatste nieuwtjes.

Corona:
Na de (her)opening na de eerste golf afgelopen
zomer, heeft ook het Dorpscentrum helaas weer
maatregelen moeten treffen als gevolg van de
tweede coronagolf. De bar (gebruikt als sportkantine,
maar ook als horecagedeelte voor de
ontmoetingsruimte) en de meeste activiteiten moest
weer sluiten. Enkele activiteiten voor de jeugd en
lessen zijn gelukkig nog mogelijk. We hanteren
uiteraard de landelijke RIVM-regels en de
aanvullende regels van de gemeente
Haarlemmermeer. Ook het Dorpscentrum verkeert in
zwaar vanwege wegvallende inkomsten en
doorlopende kosten, ondanks de financiële steun van
de overheid. Gedurende de sluiting in het voorjaar en
de zomer is er heel veel en hard werk verricht door
vrijwilligers en personeel op het gebied van
schoonmaak en onderhoud.

Lezingen:
De afgelopen maanden zijn er door dorpsgenoten
interessante lezingen gehouden, o.a. over het hart en
over testamenten. Er staat nog een aantal
onderwerpen op het programma, doorgang is
uiteraard afhankelijk van de corona-maatregelen.
Kijkt u op onze website en facebookpagina voor de
data en laatste informatie.

Burendag:

Gevraagd:

Op zaterdag 26 september jl. was het weer
Burendag, mede georganiseerd door het Oranje
Fonds en Douwe Egberts. Wij deden in een kleine
setting ook mee. Het was een gezellige ochtend met
een aantal vaste gasten, koffie, thee en wat lekkers.
En een zeer interessante presentatie door Henk Koelman over De Stompe Toren. Maar ook hier had
corona invloed en was het stiller dan vorige jaren.

Wij van het bestuur van de Stichting Dorpscentrum
Spaarndam zijn nog steeds op zoek naar positieve en
enthousiaste mensen om ons te komen versterken.
Omdat enkele bestuursleden het komende jaar hun
functie echt moeten gaan neerleggen kunnen we
meerdere mensen gebruiken! Lijkt het u wat en wilt u
meedenken en meebeslissen over het Dorpscentrum
en de functie daarvan in het dorp, laat het ons
weten.

Renovatie:
Na een proces van bijna 3 jaar, waarbij de verdeling
van de toegezegde subsidiegelden van de Stichting
Leefomgeving Schiphol en de cofinanciering van de
gemeentes, steeds het voornaamste discussiepunt
was, lijkt het proces nu toch in een stroomversnelling
te komen. De laatste loodjes zijn misschien het
zwaarst, maar de tijd lijkt aangebroken dat we
kunnen gaan verbouwen. We hopen in het eerste
kwartaal 2021 toch te kunnen beginnen. De
belangrijkste veranderingen: entree, verplaatsing
douches sportzaal, toiletten renoveren, ruimer en
lichter maken van de ontmoetingsruimte, en
verduurzaming.

Informatie verkrijgbaar via Aagje:
aagje@dcspaarndam.nl, of 06-50978853.
Verder zoeken we:
- een oproepkracht voor de woensdagmiddag die
tevens lichte schoonmaakwerkzaamheden verricht,
en voor de weekenden;
- een vrijwilliger die de website en facebookpagina
wil gaan onderhouden en bijhouden.
Bestuur en beheer Dorpscentrum Spaarndam

Informatie:
Telefoon:
e-mail:
website:
facebook:

023-5390811
info@dcspaarndam.nl
www.dcspaarndam.nl
Dorpscentrum Spaarndam

Van en voor het dorp
De nieuwe Oude Kerk
De Oude Kerk uit 1627 torent torenhoog uit boven
het dorp. Een prachtig monument in een rustiek
dorp. Al jarenlang vinden er elke zondag de
erediensten plaats. Maar er is meer. Deze unieke
locatie is ook uitstekend geschikt voor concerten, tryouts, CD- en boekpresentaties, lunches, diners,
podium voor jong talent, huwelijken en uitvaarten,
recepties. Vele van bovenstaande activiteiten hebben
hier al plaatsgevonden en met name de akoestiek
wordt door menig professional/amateur omarmd.
Zo’n prachtige locatie vraagt om meer; zeker naar de
toekomst toe. De Stichting Vrienden van de Oude
Kerk is zich aan het oriënteren op nieuwe tijden:
zijnde een culturele inspiratieplek en een
multiculturele ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Verkennende gesprekken met diverse organisaties in
het dorp hebben reeds plaatsgevonden en zullen
binnenkort worden vervolgd.
Natuurlijk is het in deze tijden moeilijk coronaproof
activiteiten te organiseren, maar niets doen is
achteruitgang. Daarom vragen wij u als lezer met ons
mee te denken. Wij dagen u uit!

De nieuwe activiteiten:
Activiteiten die op de rol staan zijn:
•

•

•
•

Cultuur en Culinair
arrangementen, live cooking
concerts in samenwerking
met restaurant de Kolk.
Kindervoorstellingen met
thema’s en/of kerstmuziekactiviteiten te houden
in de Oude Kerk samen met
basisscholen.
Winteravonden aan de
Boezem
In 2021 in december het Oude
Kerkfestival..

Laat uw creativiteit de vrije loop: stel u
mag 1 dag beschikken over de Oude
Kerk, welke activiteit zou u willen
organiseren????
Laat het ons weten!! Mail:
peterduval@hotmail.com

Peter Duval Slothouwer
Programmeur/Bestuurslid Vrienden Oude Kerk.

Concerten in de Oude kerk
18 december 2020
20 december 2020

Meezingkerst in de Oude Kerk
Kerstconcert Camerata RCO
Aanvang: 14.00 of 16.00 uur Toegang: €20,Strijkkwartet van Janácek en Strijkkwintet van Dvorak

24 december 2020
31 januari 2021

Kerstavonddienst in Oude Kerk/
Kerstsamenzang op het kerkplein
Musical Highlights door Koorschool Haarlem
Aanvang: 16.00 uur Toegang:€12,50

14 februari 2021

Valentijnsconcert
Peter Duval Slothouwer en friends met covers en
eigenwerk ondergedompeld in een zee van liefde.
Aanvang: 16.00 uur Toegang:€ 20,- incl. liefdesborrel.

28 februari 2021

Vivianne Cheng (pianorecital)
Jongste Steinway artiest ter wereld. Carnegie Hall , Lincoln
Center en Concertgebouw zijn haar niet onbekend.
Aanvang: 16.00 uur Toegang: € 12,50
Culinair/cultuurarrangement: € 37,50

Voor alle concerten geldt: verplicht reserveren (maximaal 30 personen). Meer info en
reserveren: www.vriendenoudekerk.nl
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Het brandweerwerk in de periode 1 juni t/m 31 oktober

Overzicht uitrukken
Nr.

Datum

Tijd

Plaats

29

3-6-2020

14:26 Spaarndam

Dier te water

30

22-6-2020 12:45 Spaarndam

Dier te water

31

24-6-2020 09:10 Spaarndam

Dier te water

32

25-6-2020 15:32 Haarlemmerliede

BR scheepvaart

33

29-6-2020 09:38 Spaarndam

Dier te water

34

5-7-2020

Persoon te water

35

12-7-2020 19:44 Haarlem

OMS brandmelding

36

17-7-2020 21:51 Haarlemmerliede

OMS brandmelding

37

18-7-2020 04:00 Haarlemmerliede

OMS brandmelding

38

18-7-2020 15:21 Velserbroek

BR buiten

39

23-7-2020 19:25 Spaarndam

Ass. Ambu

40

29-7-2020 17:48 Haarlemmerliede

OMS brandmelding

41

2-8-2020

Dier te water

42

16-8-2020 20:14 Haarlem

Wateroverlast

43

16-8-2020 20:45 Haarlem

Wateroverlast

44

16-8-2020 21:04 Haarlem

Wateroverlast

45

16-8-2020 21:27 Haarlem

Wateroverlast

46

16-8-2020 21:48 Haarlem

Wateroverlast

47

21-8-2020 22:23 Haarlemmerliede

BR buiten

48

1-9-2020

23:12 Spaarndam

BR gebouw

49

8-9-2020

18:25 Spaarndam

Dier in problemen

50

14-9-2020 00:57 Spaarndam

Ass. Ambu (til assistentie)

51

17-9-2020 20:06 Spaarndam

Dier te water

52

20-9-2020 13:24 Spaarndam

Dier te water

53

21-9-2020 21:23 Haarlem

OMS brandmelding

54

6-10-2020 22:51 Velsen-Zuid

HV weg letsel (THV: zwaar)

55

16-10-2020 22:59 Haarlem

Voertuig te water (auto)

56

19-10-2020 02:12 Beverwijk

BR industrie (2de peloton)

57

28-10-2020 19:52 Spaarndam

Reanimatie

08:38 Halfweg

13:35 Spaarndam

Melding

26
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Bijzondere uitruk
Brand scheepvaart (25-06)
Donderdagmiddag is er op de Liede een boot in
brand geraakt door onbekende oorzaak. Ter hoogte
van de boothelling in Haarlemmerliede ontstond de
brand, waarna de brandweer werd opgeroepen.
Bij het ter plaatse komen van de brandweer was de
boot al afgedreven naar de overkant van het water,
waardoor de bereikbaarheid lastig werd. De
gealarmeerde boot uit Haarlem-West bood hier een
oplossing bij; zij sleepten de boot terug naar de kant,
waar deze afgeblust kon worden met een straal hoge
druk.
Één persoon heeft bij dit incident brandwonden
opgelopen; voor deze persoon is een ambulance
opgeroepen, welke zich over de persoon heeft
ontfermd.

Vrijwilliger worden?
Wil jij graag bij de brandweer van Spaarndam? Word
jij onderdeel van ons fantastische team en help jij
mee Spaarndam een stukje veiliger te maken? Dat
kan nu. Wij zoeken nog minimaal zes mensen tussen
de 18 en 45 jaar die in Spaarndam-Oost of -West
wonen.
Neem contact op met de ploegchef: Maarten
Derkzen van Angeren, 06 – 319 44 124.

Meer weten?
Wilt je meer weten over de brandweer van
Spaarndam, kijk dan op onze website
www.brandweer-spaarndam.nl of facebook
www.facebook.com/brandweerspaarndam

Kerstzang op het
Kerkplein gaat dit jaar
niet door.
Helaas hebben we moeten besluiten dat de jaarlijkse
kerstzang op het Kerkplein geen doorgang kan
vinden . Gezien de ontwikkelingen rond Covid-19
vinden wij het niet verantwoord.
We hopen dat we elkaar kerstavond 2021 in goede
gezondheid weer kunnen treffen. En dan uit volle
borst, onder het genot van een glaasje glühwein alle
kerstliederen kunnen zingen.
Marga Bakker
Namens het kerstcomité
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Wijnelarij Spaarndam
Wijnen met een verhaal, exclusief voor iedereen

Voor dit jaar waren de plannen al helemaal gemaakt. Er waren al diverse data gepland voor proeverijen en we
zouden op enkele markten en wijnfeesten vertegenwoordigd zijn. Maar alles werd gecanceld, zelfs het
evenement van Dijk van een Dorp, waar wij vanwege aangescherpte maatregelen in oktober geen proeverij
meer konden organiseren. Gelukkig zijn er veel Spaarndammers die al eerder kennisgemaakt hebben met onze
wijnen en wij zien ze geregeld (online) terugkomen.
Want Wijnelarij bestaat al 7 jaar, gevestigd in ons mooie Spaarndam. En we bieden onze wijnen op een lekkere
eigentijdse manier aan. Deels via internet, maar ook via persoonlijk contact. Wijnelarij is laagdrempelig en
levert een persoonlijk service. Steeds meer klanten bestellen via de website, via een appje of een mailtje,
waarna de wijn wordt toegestuurd. Anderen komen even langs om de bestelde wijnen op te halen, gewoon
thuis bij de achterdeur. Lekker makkelijk.
Het assortiment breidt zich uit met wijnen afkomstig van kleine wijnhuizen
waar een persoonlijke band met de wijnmaker de basis vormt. Vaak zijn dit
familiebedrijven. Juist deze kleinschaligheid is voor mij belangrijk en levert
wijnen op die met passie gemaakt zijn. Het zijn wijnen met een verhaal.
Ook kijk ik naar de exclusiviteit van een wijn en kies de parels uit gebieden die
niet ruim vertegenwoordigd zijn in Nederland. Denk daarbij aan Bergerac en
Lirac.
Bergerac is gelegen ten oosten van Bordeaux. Wij vonden er een klein wijnhuis
in de gemeente Saussignac met een mooie serie wijnen, waar we sinds kort
enkele nieuwe wijnen aan toe kunnen voegen. Een hele mooie mousserende
wijn van Chateau de Fayolle; echt een pareltje en heel aantrekkelijk geprijsd.
Heel erg mooi voor de komende feestdagen! Ook een droge witte met een
korte hout opvoeding van 5 maanden is toegevoegd aan het assortiment.
Lirac is een Crus de Côtes du Rhône en de rode wijnen worden vaak gezien
als een kleine Chateauneuf-du-Pape. Maar zijn verfijnder en iets frisser,
zonder de diepgang te verliezen. De witte en rose wijnen zijn ook van
uitstekende kwaliteit, ook geschikt tijdens de feestdagen.
Van Domaine Castel Oualou bieden wij de rode, witte en de rosé wijnen
aan.
Het assortiment bestaat momenteel uit wijnen uit Frankrijk, Italië, Spanje en Zuid-Afrika. Dit wordt aangevuld
met mousserende wijnen uit Hongarije. Deze (zeer aantrekkelijk geprijsde) 'bubbels', worden heel goed
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ontvangen en kunnen vele Champagnes moeiteloos aan. Velen uit het dorp genieten bij gelegenheden van
deze zeer goede bubbel.
Naast wijn leveren wij ook Italiaanse olijfolie van uitmuntende kwaliteit.
Uiteraard niet om in te bakken, maar heerlijk over de salade, in de soep
en over gegrilde groenten, vis en vlees.
Mijn eigen import staat garant voor de exclusiviteit maar het houdt de
wijnen bij Wijnelarij toch bereikbaar voor iedereen. Iedereen kan daardoor
genieten van een eerlijk en bijzonder glas wijn, gemaakt en geleverd door
mensen met passie voor het vak.
Eindejaaractie
En om het nóg makkelijker te maken: op vertoon van deze pagina ontvangt u 15% korting bij bestelling van
minimaal 1 doos wijn van onze eigen importwijnen (Bergerac en Lirac). Combineren mag. Bestellen via de
website? Gebruik dan kortingscode “DORPSORGAAN-2020”. Bovendien krijgt u nu een echt kelnersmes
cadeau bij bestelling vanaf 6 flessen. Fijne feestdagen!

WIJNELARIJ SPAARNDAM | JAN VAN GEEMSTRAAT 1, SPAARNDAM | WWW.WIJNELARIJ.NL | INFO@WIJNELARIJ.NL
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Ondernemersvereniging Spaarndam
We zijn bijna aan het einde van een bijzonder jaar
aangekomen. De Coronacrisis heeft ons nog allemaal
in de greep, wat veel mensen direct of indirect heeft
geraakt. De zorg stond op zijn kop, de horeca en
recreatie maakte een bijzonder moeilijke periode
door en veel ondernemers hebben het enorm zwaar.
Heel veel evenementen gingen niet door en zelfs het
Dorpsfeest werd in een uitgeklede versie
georganiseerd.
Toch waren er ook lichtpuntjes, want elke crisis is
tenslotte ook een kans. We beseffen weer het belang
van vitale beroepen: de helden in de zorg en bij de
hulpdiensten. Maar ook het winkelpersoneel en de
mensen in de logistiek, die ervoor zorgden dat we
ons eten en drinken konden blijven kopen.
Ondernemerschap en creativiteit vierden hoogtij.
Veel bedrijven hebben van de nood een deugd
gemaakt en zijn in een nieuw jasje gestoken of
hebben hun aanpak aangepast aan de
omstandigheden. “Dijk van een dorp” heeft mooie
initiatieven ontplooid en de vrijwilligers van Stichting
Dorpsfeest hebben van “die uitgeklede versie” een
fantastisch coronaproof weekend gemaakt. Doordat
veel mensen thuis werken zijn de files zijn bijna
opgelost. En dat thuis werken blijkt in veel gevallen
prima te kunnen.
Ook beseffen veel mensen weer dat onze luxe
levensstijl niet zo vanzelfsprekend is als we altijd
dachten. En dan blijkt dat we ons daar – als het nodig
is – ook best aan kunnen aanpassen. We verzinnen
creatieve en eenvoudige, maar toch leuke manieren
om ons te vermaken.

Voor 2021 zie ik een aantal ontwikkelingen in het
verschiet. Vaccins tegen corona zijn nu al bijna klaar,
dus ergens in 2021 kunnen we allemaal ingeënt
worden en is hopelijk het grootste leed geleden. De
Spaarndammerdijk wordt komend jaar aangepakt
zodat we er weer veilig over kunnen rijden; we
kunnen inmiddels outletshoppen in Sugar City en de
kademuren van onze kolksluis worden gerestaureerd
en weer veilig gemaakt. Genoeg om naar uit te
kijken.
Zo terug- en vooruitkijkend besef ik dat dat ook het
thema van deze prachtige kalender is: oud en nieuw.
Samen met de Historische werkgroep hebben we
prentjes uit het verleden gevonden, en die
gemonteerd in foto’s van het huidige Spaarndam.
Het geeft een mooi beeld van hoe het er in vroeger
tijden uitzag.
Voor veel “oudere” Spaarndammers zal het een feest
van herkenning zijn. En als je zelf nog niet zoveel
historie in ons prachtige dorp hebt, is het misschien
een mooie aanleiding om met elkaar in gesprek te
gaan en te kijken welke verhalen er achter al die
oude prenten zit. Ik wens u daar veel plezier mee.
Hoe het jaar ook gaat worden, ik wens u namens al
uw ondernemers gelukkige feestdagen en een
gezellige jaarwisseling toe. En natuurlijk een
fantastisch 2021.
Ondernemersvereniging Spaarndam
Ron van der Aar
Voorzitter
Nick van der Zwet
Secretaris
Anita Kraaijenbosch
Penningmeester
Gijs Vink
Bestuurslid
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