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We proberen binnen een maand na de deadline het
nieuwe Dorpsorgaan op de mat te krijgen, maar we
blijven vrijwilligers, dus soms kan het langer duren.

Voorwoord
Truus Bijjl, wie kende haar niet? Zoals Pieter van Hove al
in het Haarlems Dagblad zei: “Iedereen kende tante Truus
en tante Truus kende iedereen”. Ik was een van de velen
aan wie ze elk jaar trouw een verjaardagskaart stuurde,
en mijn vrouw zat regelmatig bij haar bij te praten, in een
lange stoet van mensen die dat ook graag even deden.
De Kolk was al overhoop gehaald met alle sluiswerkzaamheden, zo zonder de kastanjes en zonder tante Truus
voelt de Kolk ontzielt aan.
Ik troost me met de gedachte dat ze van boven zal toezien op het reilen en zeilen in Spaarndam, en ik vertrouw
erop dat de huidige en nieuwe Kolkbewoners hun best
zullen doen om de sociale sfeer op de Kolk in leven te
houden.
Maar deze verdrietige gebeurtenis was niet het enige wat
er in Spaarndam is gebeurd dit kwartaal. De Zonnebloem
heeft weer vele mensen blij kunnen maken, de Dorpsraad
heeft een uitgebreide update over de vele activiteiten
van de afgelopen tijd, het Dorpscentrum wordt 15 januari, ijs en covid dienende, officieel heropend, Vrouwen
van Nu bestaat 50 jaar en zo zijn er nog vele andere
aankondigingen.
Vergeet vooral ook niet even te bladeren naar de
evenementen die de komende tijd staan gepland bij de
Oude Kerk en Kunstcentrum De Kolk. Gezien de recente
ontwikkelingen is het wel slim om ook de websites in de
gaten te houden.
Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig
nieuw jaar, tot volgend jaar!

Coen de Graaf,
namens de Redactie
redactie@dorpsorgaan-spaarndam.nl

Van de dorpsraad

De Dorpsraad

Dit zijn de gezichten van de Dorpsraad. Naast de officiële dorpsraadleden
werken er nog vele mensen mee in de werkgroepen of dragen incidenteel bij.
Waarvoor dank!
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Van de dorpsraad

Beste Dorpsgenoten!

Het jaar loopt al weer langzaamaan op het einde. Het was
een jaar vol ups en downs, maar wat vooral bij blijft zijn de
enorme hoeveelheid aan activiteiten die ondanks de coronamaatregelen hebben plaatsgevonden. Spaarndammers
laten zich een feestje en het plezier niet ontnemen!
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Daarbij neemt de samenwerking tussen de gemeente,
Dorpsraad, de diverse verenigingen, bewoners en organisaties toe. We zullen het immers samen moeten doen en
we doen het ook samen!
Rest ons u vanaf hier een fijne feestmaand, een goede
jaarwisseling en een perfecte start van 2022 toe te
wensen.

Natuurlijk hebben we veel ons noodgedwongen moeten
laten welgevallen en hebben we voor de bescherming
van mensen om ons heen onszelf allerlei beperkingen op
moeten leggen. Toch zijn de bijzondere momenten niet op
twee handen te tellen. Op een aantal daarvan kijken we
graag even kort terug.

Vriendelijke groet,

Zo doet de Speeltuinvereniging Nieuw Leven haar naam
eer aan met een nieuw bestuur, een ledenaanwas van
meer dan 100 en diverse succesvolle “specials” waaronder het overweldigende Halloween feest! Heeft de
ondernemersvereniging in het voorjaar een geweldige dag
georganiseerd met als thema “Uit in Spaarndam”, waar
de plaatselijke horeca druk bezocht werd. Zijn de werkzaamheden aan de Kolksluis en de Spaarndammerdijk van
start gegaan. Is de dijk in het westelijke deel van het dorp
volledig vegroend. Is de planning gestart voor renovatie
van de Slaperdijk en de Spaarndamseweg vanaf de Pol tot
de Kop van Noord. Heeft het Dorpscentrum een volledige
metamorfose ondergaan. En is de Dijkexpres gaan rijden.
En kunnen ook de Sportverenigingen bijna van start met
hun enorme SLS project. Dit is nog maar een kleine greep
uit het bruisende leven in Spaarndam, maar het geeft een
beeld van alles wat gebeurt met en door Spaarndammers,
voor Spaarndammers.

Werkzaamheden Spaarndammerdijk: vervangen fundering en asfalt en herinrichting van het
wegdek. Oplevering 28 februari 2022.

Dorpsraad Spaarndam wil dan ook iedereen bedanken
voor het vertrouwen en de steun dat we krijgen vanuit de
verschillende bewoners en verenigingen in ons dorp. Zeker
gezien de nog steeds uitblijvende openbare Dorpsraadvergadering is het goed dat we “in de wandelgangen” elkaar
nog steeds spreken en hiermee de belangen van en voor
het dorp op ons netvlies houden. Kritische en opbouwende teksten helpen ons om hieraan in participatie processen handen en voeten te geven om onder andere de beide
gemeentes voldoende houvast te bieden de juiste keuzes
te maken voor de belangen in het dorp. Blijf dit dan ook
doen en mail ons of spreek ons rechtstreeks aan in het
voorbij gaan.
We staan ook stil bij de minder vrolijke kanten van het
leven, mensen die getroffen zijn door corona of andere
ziekten en die hard werken aan herstel en aan hen voor
wie herstel te laat kwam en waar we afscheid van moesten
nemen. Verderop in het blad besteden we hier aandacht
aan. Eén van hen willen we in het bijzonder toch even
noemen, omdat zij voor zoveel Spaarndammers zo veel
betekende en dat al in lengte van jaren, Tante Truus. Voor
iedereen een hartelijk woord en een kopje koffie met haar
beroemde lekkernij; het Tante Truusje. Zij zal zeer gemist
worden, niet in de laatste plaats door de Vrienden van de
Kolk die zij in weer en wind bijstond bij het bedienen van
de Kolksluis.
Er is in de komende tijd van bezinning ook tijd om vooruit
te kijken. Naar het nieuwe jaar, nieuwe uitdagingen en
kansen. Het dorp groeit, de nieuwe wijk wordt ingericht
met speelplekken en groen. Er wordt aandacht besteed
aan betere bereikbaarheid, leefbaarheid en comfort in de
wijken, maar ook rondom het dorp.

Het bestuur

Verkeer
Aannemer Heijmans is inmiddels gestart met de werkzaamheden (van 07:00 tot 16:00 uur), welke zich van oost
naar west zullen verplaatsen: van af de Houtrakkerweg tot
aan de Zijkanaal C weg.
De planning ziet er als volgt uit:
8 november t/m 7 december: Houtrakkerweg tot Ruiterpad.
7 december t/m 22 december: Ruiterpad tot Spaarndammerdijk 13A.
8 november tot 24 december: tussen Kerkweg en Lageweg.
24 t/m december t/m 7 januari: geen werkzaamheden
(vakantie aannemer)
10 januari t/m 13 januari: Spaarndammerdijk 13A tot
Inlaagpolder.
13 januari t/m 24 januari: Inlaagpolder tot Spaarndammerdijk 17A.
24 januari tot 3 februari: Spaarndammerdijk 17A tot
Groeneweg.
3 februari tot 15 februari: Groeneweg tot Kerkweg.
15 februari tot 23 februari: Kruising Spaarndammerdijk/
Inlaagpolder/Kerkweg.
25 februari 19:00 uur tot 28 februari 06:00 uur:
Tussen Lageweg en Zijkanaal C weg, 24 h/dag.
Dit laatste stuk is het meest lastige qua vereiste dagelijkse
bereikbaarheid van de bedrijven aan de Lageweg. Hierover
zijn nog detail-gesprekken gaande tussen Firma Heijmans,
bedrijven aan de Lageweg en de gemeente Haarlemmermeer.
De bovenstaande planning kan nog worden aangepast,
afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.
Deze veranderingen zullen vrijwel direct te zien zijn op
www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder “Spaarndammerdijk”.
Uitgangspunten tijdens de werkzaamheden:
Woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance).
Woningen en bedrijven zijn altijd vanaf 1 kant bereikbaar.
Per fase stuurt de aannemer van tevoren een brief, of
komt bij de betreffende woningen/bedrijven langs, om
aan te geven hoe bewoners hun huis of bedrijf kunnen
bereiken.

Van de dorpsraad

Parkeerterrein Kerklaan

Oplevering van het parkeerterrein heeft wat vertraging
opgelopen.
De globale planning is dat de verdichtingsmassa (zand)
op de locatie voor 2022 wordt aangebracht, waarna deze
minimaal 6 maanden moet blijven liggen.
Pas daarna kunnen de werkzaamheden beginnen, hetgeen
betekent: ná de bouwvakvakantie van 2022, met uiteindelijke oplevering in het 4e-kwartaal van 2022.

Na de ingebruikname van het parkeerterrein zullen ook de
herstelwerkzaamheden aan de Kerklaan gepland kunnen
worden. Daarbij moet uiteraard aandacht worden gegeven
aan de bereikbaarheid van alle woningen/bedrijven die
normaliter via de Kerklaan bereikbaar zijn.
Het zal ook de periode worden, waarin verdere uitwerking
mogelijk wordt van het autoluw maken van de Westkolk.
Hiertoe zal door het lokale bewonersinitiatief in het
1e-kwartaal van 2022 een enquête over mogelijke opties
worden gehouden onder de bewoners van Taanplaats,
Oostkolk en Westkolk.

Ontsluitingen Spaarnebuiten en overige verbeterpunten.

Na een fietsrondje op 25 september, met raadsleden van
de gemeente Haarlemmermeer en onder begeleiding
van leden van de Dorpsraad, Ondernemersvereniging,
Brandweer en Sportverenigingen, zijn naast overige
verbeterpunten ook de verbeterpunten rondom Spaarnebuiten bezocht en toegelicht. Dit heeft uiteindelijk ook
geleid tot het stellen van inhoudelijke vragen door vrijwel
alle fracties in de gemeenteraad aan het College van B&W
Haarlemmermeer.
Korte samenvatting van de reactie op 11 november van
B&W op deze vragen:
1.
Herinrichting sportvelden Spaarndam-noord.
(zie ook verslag in het HD van17 november). Zodra een
gedetailleerder plan kan worden gepresenteerd lijkt
de gemeente garant te willen staan voor de financiële
garantstelling, waarna uitvoering van de plannen kan
plaatsvinden.
2.
Hockeyvelden. Het zand/klei-pad langs het
parkeerterrein zal worden geëgaliseerd en ingezaaid met
gras.
3.
Onduidelijkheid (en drukte) fietspad naast
Zijkanaal C weg: dit is een verplicht fietspad, waar ook
wandelaars gebruik van kunnen maken. Gemotoriseerde
tweewielers (bromfietsen, scooters, speed pedelecs) moeten tot aan veerpont Buitenhuizen op de rijbaan rijden.
4.
Brandweerkazerne. De VRK onderzoekt op dit
moment diverse scenario’s met betrekking tot nieuw- en
verbouw. Planning is hiertoe een voorstel te doen in de begroting van 2023. In het voorjaar 2022 wordt de begroting
geagendeerd voor de raad, waarbij de raad een zienswijze
kan geven.
5.
Parkeerruimte Dorpscentrum. De ruimte voor
het Dorpscentrum is onverdeeld eigendom van Stichting
Dorpshuis Spaarndam en stichting Onroerend Goed Hero
kindercentra en openbaar toegankelijk. Mogelijk kan
een P-bord met verwijzing naar de P-ruimte achter de
Dees Verdurmenhal helpen de drukte aan de voorzijde te
verminderen?
6.
Nieuwbouw Dokter W. Nijestraat (voormalig
winkelcentrum). Er zullen ongeveer 25 “zorgwoningen”
worden gerealiseerd, voor jong en oud (vastgesteld “kader” van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude).
Het “kader” voor deze kavel wordt geactualiseerd naar het
nu geldende beleid en zal daarna aan de gemeenteraad
worden voorgelegd.
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7.
Langzaam verkeer Lageweg. Er staat voor 2023
een verhardingsproject gepland met het voornemen daar
een trottoir in te passen. Het trottoir vanuit Spaarnebuiten
verlengen en aansluiten naar het Kerkpad is helaas nog
niet begrepen voor het college…
8.
30km-zone Spaarnebuiten. De gekozen inrichting
van de wijk voldoet aan de eisen die aan een 30km-zone
worden gesteld, er liggen ook voldoende drempels.
Mogelijk dat de verdere inrichting van de wijk met kleine
kinder-speelplekken een betere houding bij automobilisten tot stand brengt.
9.
Inrichting Landschapsheuvel. Er is inmiddels
een ontwerp voor de definitieve inrichting van de landschapsheuvel. Naar verwachting is de uitvoering medio
2022 gereed.
10.
Langzaam verkeerverbinding Spaarnebuiten
met Spaarndam-west (o.a. de geplande aanleg van een
fietsbrug en fiets/wandelpad over het Rijnlandsterrein
naar Zijkanaal C weg). Omdat uitwerking van dit plan
steeds vreemdere vormen aanneemt, zal de Dorpsraad
binnen afzienbare tijd gaan inspreken bij de gemeenteraad
om wensen en kansen te verduidelijken.
11.
Watervilla’s. Zodra ongeveer 75% van de woningen gereed is, zal de openbare ruimte er omheen in een
definitieve staat worden gebracht.
12.
Spaarnebuiten groen. Het groenbeheer van het
westelijk deel van de wijk is recent in beheer gekomen
bij de gemeente. In de groene middenberm worden nog
speelplekken gerealiseerd.
13.
Kruising Grote Sluis. Vanuit het project Spaarnebuiten worden aanpassingen van het kruispunt gefinancierd. Zodra meer duidelijkheid is ontstaan over de
langzaam verkeersverbinding kunnen de werkzaamheden
worden ingepland. Mogelijk dat een zogenaamde (grote)
platte rotonde een oplossing biedt voor alle denkbare
gevaren en moeilijkheden.
14.
Aanlegsteiger passanten Zijkanaal C. Hier kan
geen invulling aan worden gegeven. De vaarroute in
Zijkanaal C ligt te dicht bij de bedoelde oever.
15.
Keerlus voor vrachtauto’s. Wegens de beperkte
ruimte lijkt een keerlus voor vrachtwagens niet haalbaar.
Mogelijk dat de gewenste (grote) platte rotonde (zie 13)
op dit punt een deeloplossing kan brengen.

Renovatie Spaarndammerweg tot Pol/Nieuwe
Rijweg

Geen nieuwe ontwikkelingen te melden. In 2022 zal het
uitvoeringsplanning ontwikkeld worden; uitvoering 2023.

Renovatie Slaperdijkweg tot Visserseinde

Ook hier geen nieuwe ontwikkelingen. Uitvoeringsplanning
wordt in 2022 ontwikkeld; uitvoering in 2023.
Voor beide projecten zal indringend overleg in 2022 noodzakelijk zijn omdat beide activiteiten qua tijdsplanning een
behoorlijke impact kunnen hebben op de verbindingen
tussen Haarlem en Spaarndam.
Mogelijk zijn hier ook tijdelijke verkeersmaatregelen
noodzakelijk.
Theo van Heese

zit inmiddels flink schot in de verbouwing. De
sloopwerkzaamheden zijn voor de bouwvakvakantie
afgerond en de aannemer en een groepje vrijwilligers
zijn inmiddels begonnen met het plaatsen van
nieuwe wanden, vloeren, plafonds en buffet. De
afspraak met de aannemer is dat de bouw uiterlijk 15
november 2021 klaar is. Daarna kunnen we beginnen
met de herinrichting en hopen we begin december
weer volledig open te kunnen. We willen de
(her)opening niet ongemerkt voorbij laten gaan: we
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Van de dorpsraad

Ruimtelijke ordening en
Recreatieschap

Fort Benoorden Spaarndam

Rond 17 September zou er een concept bidbook klaar
moeten zijn. Het proces mbt het adviseren door de MAC
(Maatschappelijke Advies Commissie) is onlangs gewijzigd. Onduidelijk is nu hoe het precies verder gaat, maar er
worden binnenkort wel meetings gepland (1e in de week
van 20 September, vooralsnog). Voortgang is hier gestaag,
maar in ieder geval is er wel beweging. Een kleinschalige
ontwikkeling van het fort verdient nog steeds de voorkeur.
Er zijn wel twijfels bij de MAC rond de financiering van
de plannen. Indien de projecten veel erfpacht of andere
huursommen moeten gaan opbrengen (nog niet duidelijk
en afhankelijk van soort project) zou dit mogelijk strijdig
kunnen zijn met het streven van kleinschaligheid en overeenkomstige financiële haalbaarheid daarvan. De dialoog
sessie van 5 juli 2021 (aanwezig: MAC, Recreatieschap,
Gemeentes, Adviesburo BOEi, Provincie, Plan Bureau
voor de Leefomgeving, initiatiefnemers andere forten)
heeft nog niet geleid tot echte plannen maar eerder tot
een aantal concept-ideeën en inzichten in exploitatie bij
vergelijkbare forten. We zullen na de Bidbook fase (fase
2) komen in een fase waar wel concrete plannen aan bod
gaan komen en dit toetsen aan de in het witboek (fase 1)
vermeldde uitgangspunten. Voorlopig lijkt dit nog ver weg
en iets wat pas in 2022 zichtbaar gaat worden naar onze
inschatting. We kijken dan ook uit naar 2022 wanneer de
eerste ondernemers hier met een concreet en haalbaar
voorstel gaan komen (fase3). Zoals u uit bovenstaande proza kunt opmaken is het een traag en soms bureaucratisch
proces om tot een concreet plan te komen met de vele
stakeholders, echter de insteek is nu wel om de omgeving
mee te nemen in het proces. Dat was in het verleden wel
eens anders….
Peter Mastenbroek

Vele handen maken licht werk. Heeft u interesse?
Laat het ons weten!
Bestuur, beheer en bouwcommissie Stichting
Dorpscentrum Spaarndam
Informatie:
Telefoon:
e-mail:
website:
facebook:

023-5390811
info@dcspaarndam.nl
www.dcspaarndam.nl
Dorpscentrum Spaarndam
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Van en voor het dorp
Nieuws van het dorpscentrum

Ons nieuwe Dorpscentrum, het is bijna klaar!!

Op 15 januari 2022 heropenen we het dorpscentrum.
Daarom nodigen we je op deze datum uit om te komen
kijken naar de make-over van “een centrum voor ons allemaal”. Het Dorpscentrum wordt een centrale plek waar
ruimte is voor ontmoeting en diverse activiteiten voor alle
bewoners. Jong en oud.

Op deze dag bieden wij een dagvullend programma,
waarbij je kan aanhaken op elk moment van de dag. Voor
elke leeftijd zal er wat georganiseerd worden. Dus voel je
welkom en uitgenodigd. Zet de datum alvast in je agenda!
Een uitgebreid programma zal rond kerst op de mat vallen,
wanneer de maatregelen rondom corona dit toelaten.
Tijdens de heropening hopen we, samen met vrijwilligers,
lokale ondernemers en verenigingen, op een dag om te
verbinden. Verbinding die ons dorp zo vaak voelt bij reeds
mooie bestaande tradities en feesten gedurende het jaar.
We wensen dat ook het Dorpscentrum deze verbinding
nog meer zal benadrukken.
De Ondernemersvereniging Spaarndam eo, Dorpsraad
Spaarndam en Dorpsvereniging Haarlemmerliede en
Spaarnwoude nodigen jullie tegelijk ook uit voor de
nieuwjaarsreceptie. Deze wordt namelijk op dezelfde dag
georganiseerd in het Dorpscentrum en valt binnen het
programma.
Nieuwsgierig naar de make-over of het programma? Voel
je welkom! We ontmoeten je graag!
Uiteraard kunnen we nog hulp gebruiken op 15 januari
of tijdens de wekelijkse activiteiten die gepland zijn. Wil
je helpen, dan komen we uiteraard ook graag met je in
contact.
De verbouwing van het vernieuwd dorpscentrum wordt
mede mogelijk gemaakt door de Stichting Leefomgeving
Schiphol (SLS), gemeente Haarlemmermeer, gemeente
Haarlem en het VSB fonds. Later in 2022, komt er ook nog
een officiële opening. Daarover volgt nader bericht.

Voor nu tot 15 januari!
Namens de openingscommissie.
P.S. Alles is onder voorbehoud van de dan geldende
coronamaatregelen.

Informatie:
Telefoon:
		
e-mail:		
website:		
Facebook:

023-539081 b.g.g. 06-14619039
(beheer)
info@dcspaarndam.nl
www.dcspaarndam.nl
Dorpscentrum Spaarndam
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Zonnebloem Afdeling Spaarndam e.o.
Zoals ik reeds de laatste uitgave van Het Dorpsorgaan c.q.
De Dorpskrant aangaf zijn wij in augustus begonnen met
het vervullen van Zomerhartenwensen van onze gasten,
nou … dat is wel geslaagd!!

De wensen konden van 21 juni tot 21 september worden vervuld

Er zijn zoveel leuke verslagen over gemaakt, maar als ik
die allemaal in dit verslag zet, denk ik dat ik nooit meer
iets mag insturen. Dus ik doe het even in het kort en stuur
de foto’s mee.
– de “aftrap” werd gedaan door de heer en mevrouw
Schut: zij hebben genoten van een kort verblijf in De
Bonte Wever.
– Cor en Marion gingen met mevr. v.d. Velde en mevr. De
Vroome naar het Zuiderzeemuseum. De rokerij werd niet
overgeslagen: de geur die in Spaarndam ook aanwezig is
en waar we aan verknocht zijn.
– Ancilla ging met mevr. Bethlem naar het Glasmuseum
in Leerdam. Glasblazen bewonderd, geluncht, enorme
vitrines met daarin de hele collectie van het museum,
filmpjes gekeken etc.
– Mevr. Koppijn is met haar buurvrouw naar Artis geweest, fijne dag, broodjes mee en na afloop in Spaarndam
een patatje gegeten.
– 31 augustus stond er een vaartocht door Haarlem op
het programma. Omdat hier geen foto’s van zijn wil ik het
hilarische verslag van Ellen hieraan toevoegen:
Een wens is in vervulling gegaan voor Agnes en Ellen op 31
augustus. Namelijk een rondvaart door Haarlem. “Opstappen tegenover het Teyler Museum met Schmidtje Canal
Cruises en daarheen gebracht door de Dijkexpress. Het
was een bijzonder interessante tocht omdat de kapitein,
tevens gids, heel veel kon vertellen over de historie van
Haarlem. Tijdens het varen kregen wij ook nog koffie met
appeltaart. Na de boottocht die een uur duurde, genieten
op een terras met uitzicht op het Spaarne. Maar we zijn
er nog niet, want er was ook nog een bezoek gepland aan
het oudste museum van Nederland: het Teyler museum.
Agnes, die nog nooit een museum van binnen had gezien,
keek haar ogen uit en viel van de ene verbazing in de andere. Om 4.45 uur zouden we, wederom door Dijkexpress,
worden opgehaald. Maar… deze elektrische auto gaf bij
het starten aan dat hij er geen zin in had. Na telefonisch
overleg met de garage werd er besloten dat er een andere
vrijwilliger met zijn eigen “rode” auto ons op zou halen.
Inmiddels zaten wij met z’n drieën op een bankje, dat
stond tussen het Teyler en de Waag, te wachten. Wat
schetste onze verbazing dat na 30 minuten én de Dijkexpress én de “rode” auto voor ons bankje stopten. Wat
bleek: na de 2de keer starten deed de Dijkexpress het wél.
Maar inmiddels was de “rode” auto al op weg naar de 3
dames op een groen bankje. Met veel dank aan de Riki
Stichting en een compliment aan Ria voor het organiseren
van dit zeer gezellige en leerzame uitje.” Ellen.

– dit keer gingen Loes en Joke op stap met mevrouw
Bootsman en mevrouw Sierveld naar… jawel het Zuiderzeemuseum
– verder zijn Esther en Karin met mevr. Kroon en mevr.
Van Huizen naar The Sound of Music geweest.
– evenals Anneke met mevr. Wempe
– Frans heeft een mooi uitstapje gemaakt met mevr. Brouwer naar De Wondere Wereld van het Europese Museum
van het jaar: Naturalis in Leiden
– Frans zou met dhr. Prent een vaartocht in de Biesbosch
gaan maken, maar door omstandigheden is dit een
aangepast ‘uitje’geworden
– mevr. Vorstenbosch is met haar dochter een dagje naar
het Zuiderzeemuseum geweest.
– het Zuiderzeemuseum is dit keer druk bezocht, want ook
Joke en Loes zijn hier geweest met mevr. Sierveld en mevr.
Bootsman
– de fam. Meekel is naar het poppenhuismuseum geweest
– mevr. Berk heeft met haar dochter Manon een haventocht gedaan en
– tot slot zijn dhr. En mevr. Van Ruiten met Joke naar
Dierenpark Amersfoort geweest.
Aan de hand van deze opsomming is wellicht een beetje
duidelijk waar de foto’s thuishoren….

Van en voor het dorp

16 september 2021

Het was een gezellige boel: het dorpsfeest voor de senioren
in Spaarndam. Yoki Karaoki trok met haar muziekauto door
het dorp en dankzij de medewerking van de vrijwilligers van
de Zonnebloem waren er zoveel mogelijk gasten naar buiten
gehaald om mee te zingen en te dansen. Iedereen werd
verrast met een mooie zonnebloem, een flesje crodino en
een slaatje. Er werd op meerdere plekken in het dorp stil gestaan, zodat iedereen wel ergens van dichtbij kon genieten
van de muziek en het lekkers. En wat zeker ook meehielp
was het mooie weer deze dag. Al met al zeer geslaagd!

Eind september

Wij kregen van de Museum
Plus Bus de derde uitgave
van hun magazine toegestuurd met de bedoeling dit
te verspreiden onder onze
gasten. Welnu, het prachtige
magazine, is net als de eerdere uitgaven, weer met veel
enthousiasme ontvangen.
Het is een prachtige geste
van de Museum Plus Bus
organisatie: een heel originele
vervanging van de museumbezoeken. Dit alles in afwachting
van de mooie uitjes naar
diverse musea door heel
Nederland. We zijn benieuwd!
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Van en voor het dorp
15 oktober 2021

Naar aanleiding van het aanbod van de Riki Stichting een
herfstaktie te organiseren, hebben wij op 15 oktober een
spelletjesmiddag gehouden in onze oude vertrouwde
Adalbertuskerk. In de Coronotijd hebben wij zeker diverse
contactmomenten gehad met onze gasten, maar dit was
wel even iets anders!

Wat was iedereen blij om elkaar na de Coronotijd weer
live te zien en te kunnen bijpraten. Het was voor ons als
bestuur zo fijn om dit weer te mogen organiseren. Er was
een mooie opkomst: eerst even een kopje koffie/thee met
iets lekkers en dan de spelletjes op tafel, een hapje en
drankje tussendoor, de tijd vloog werkelijk om. En als klap
op de vuurpijl ook nog een loterij. Anneke en Loes hadden
er samen weer voor gezorgd dat de prijsjes heel origineel
waren samengesteld en ook nog eens fantastisch waren
ingepakt.
Een speciaal dankwoord wil ik richten tot de vrijwilligers
die in de de ochtend hebben geholpen bij het “feestklaar” maken van de zaal, alvast de hapjes klaarzetten
etc. In de middag waren zij weer present en wat hebben
zij veel gedaan, het ging als een geolie machine: gasten
ontvangen, koffie/thee inschenken, samen met de gasten
spelletjes doen, voor een hapje en drankje zorgen, echt
geweldig. Zij voelden gewoon aan wat nodig was. Daarna
de loterij, waarbij de dochter van een van onze vrijwilligers assisteerde. Verder natuurlijk de chauffeurs die de
gasten ophalen en weer thuisbrengen. Fantastisch dat wij
als bestuur zo kunnen bouwen op onze vrijwilligers.
Kortom een prachtig begin van een, naar wij hopen, mooi
nieuw seizoen.
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Van en voor het dorp
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12 oktober 2021

We hebben lang moeten wachten, maar het kon en
mocht weer! Dinsdag 12 oktober 2021 was de 22ste
vrijwillige inloop koffieochtend bij Ria van der Voorn.
Iedere vrijwilliger wordt uitgenodigd en is van harte
welkom op zo’n informele koffieochtend. En in dit
geval: wie kan en wil de regen trotseren: het kwam
er met bakken uit! Maar de beloning stond te wachten. De ontmoeting en de gezellige gesprekken die
plaatsvinden zijn heel fijn en waardevol. Wij hopen
op nog veel herhalingen. Ria: hartelijk dank voor je
gastvrijheid!

Zonnebloemfietsen

De afgelopen weken is Joke Laanbroek zeer regelmatig
met onze gasten gaan “Zonnebloemfietsen” naar de
mooie omgeving van o.a. Santpoort, Driehuis, Bloemendaal, Overveen en de duingebieden. De gasten
genieten erg van de buitenlucht, de mooie omgeving
en de gezelligheid. Vaak wordt er onderweg een stop
ingelast voor een kopje koffie/thee met iets lekkers.
Een super uitje.
Inmiddels hebben wij een uitnodiging gekregen van
de Museum Plus Bus voor een testrit op 22 november
a.s. naar het Rijksmuseum. Dit om uit te proberen of
alles nog klopt. Wij doen hier graag aan mee, zij het dat
hier, begrijpelijkerwijs, wel bepaalde voorwaarden aan
worden gesteld.
Helaas lopen de besmettingen inmiddels weer op, we
hopen er maar het beste van.
Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken u allen,
mede namens het voltallige bestuur, een gezellige,
sfeervolle kersttijd en een gelukkig, vredevol en vooral
gezond nieuwjaar 2022 toe te wensen.

Hartelijke groet van Joke van Bakel,
voorzitter.
P.S. Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
ons bestuur willen komen versterken.
Voor inlichtingen of aanmelding: tel. 06 2930 5111 of
e-mail: jokevanbakel@live.nl

Van en voor het dorp
HISTORISCHE

WERKGROEP
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SPAARNDAM

Van der Burchstraat 20, 2064 WK SPAARNDAM

E-mail: historischewerkgroep@gmail.com
Website: www.historischewerkgroepspaarndam.nl

De gemeentearts en de gemeentevroedvrouw van
Spaarndam (1887)
In de 18e en het begin van de 19e eeuw beschikte Spaarndam over een zogen. dorpschirurgijn. De beroepenlijst van
1742 noemt Teuwis Noltus, woonachtig aan de West- en
Jan Scholten aan de Oostkolk. In 1770 kwam Willem Klots
naar Spaarndam en oefende er de geneeskunst uit als
dorpschirurgijn. Hij overleed in 1818 op 72-jarige leeftijd.
In 1865 werd de opleiding tot arts geregeld in de wet op de
uitoefening van de geneeskunst. Voortaan kon men alleen
geneesheer met de titel arts worden na een universitaire
opleiding. In de praktijk werd de openbare gezondheidszorg aan de gemeenten over gelaten.
Een kleine gemeente als Spaarndam kon een arts geen bestaan bieden. Er waren teveel minvermogenden die alleen
van de diensten van een arts gebruik konden maken als het
armbestuur voor hen de rekening betaalde. Jarenlang was
er in Spaarndam dus geen gemeentearts. Wel was er een
gemeentevroedvrouw. Zij kreeg een toelage van f 200,- per
jaar.
In de vergadering van de gemeenteraad van Spaarndam
van 21 september 1887 werd een instructie voor de
gemeentevroedvrouw vastgesteld.
“De gemeentevroedvrouw van Spaarndam zal hare praktijk
uitoefenen in de gemeente Spaarndam. De inwoners van
Spaarndam en de Spaarndammer Polder gaan altijd voor.
Is haar verloskundige hulp in de gemeente niet nodig, dan
mag zij praktijk uitoefenen één uur in de omtrek van de
kom van het dorp Spaarndam. Een ieder, die hare hulp
inroept, zal voor eene verlossing minstens f 5,- moeten
betalen. Zij ontvangt voor armen, die de hulp inroepen van
het burgerlijk armbestuur, van dat bestuur f3,-.”

Antieke verlostang rond 1880
Deze instructie hing samen met de aanstelling van “mejufvrouw” A. Dekker uit Zaandijk als gemeentevroedvrouw
te Spaarndam. Op 17 januari 1888 liet zij echter weten de
benoeming niet aan te nemen. Na een nieuwe procedure
werd toen mej. W.C. Over uit Vianen benoemd. In de
zomer vroeg zij om verhoging van haar traktement, zijnde
f 200,-, omdat ze onmogelijk in haar onderhoud kon
voorzien.
Wilt u meer lezen over de gemeentevroedvrouw van
Spaarndam, het bovenstaande staat beschreven in het
boekje “ Spaarndam in de 19e eeuw” welk is uitgegeven
door de Historische Werkgroep. De boekjes zijn nog te
koop.

Wist u dat

De HWS een beeldbank heeft? Zie historischewerkgroepspaarndam.nl
Wij ook op facebook zitten onder de naam mijn Spaarndam.
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. Ook wij
houden ons aan de privacywet.
Elke woensdagmorgen kunt u de HWS vinden in de
Kettingloods van het Rijnlandshuis van 9.30 tot 11.30 uur.
Kom gerust eens langs.
Veel leesplezier, redactie HWS

Van en voor het dorp
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Vrouwen van Nu afdeling
Spaarndam viert haar 50
jarig jubileum.
In 1970 werd op initiatief van zuster Boon van de wijkzorg en
Kapelaan Gielen van de St. Adalbertus-parochie samen met
een aantal dames, de Spaarndamse afdeling van de bond van
Plattelandsvrouwen opgericht in 1970.
De Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen heeft een rijke
historie. Opgericht in 1930 met als doelstelling “om door
vorming en ontwikkeling de vrouw, vooral in plattelandsgebieden, beter voor te bereiden op een actieve deelname aan de
samenleving. Een vereniging om de dames van het Platteland
met elkaar te verbinden en gezellige, leerzame en creatieve
avonden te bezorgen. “
De maandelijkse afdelingsavonden werden eerst gehouden in
de aula van de Sint Adalbertusschool. Er was een afwisselend
programma en het ledenaantal liep op tot wel 90 dames. In
1978 was het nieuwe dorpshuis klaar en konden de maandelijkse afdelingsavonden in de bovenzaal gehouden worden.
Er ontstonden onder de paraplu van de Plattelandsvrouwen
verschillende clubjes. Een fietsclub die iedere week ging fietsen
en ook op fietsvakantie ging met elkaar. Er was een Engelse club
die jaren Engelse lessen heeft gehad en ook naar Engeland is
geweest. Vanaf het begin was er een zeer actieve handwerkclub
die van alles heeft geborduurd, gebreid en gehaakt. De uitnodigingen voor het 25 jarig jubileum van de Plattelandsvrouwen
zijn door dames van deze handwerkclub geborduurd.
Rond 2001 werd de naam Plattelandsvrouwen veranderd in
Vrouwen van Nu.
De doelstelling is nog steeds; elkaar ontmoeten, creativiteit ontplooien, aan persoonlijke ontwikkeling werken en met krachtige
stem participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Met 42.000 leden en 500 afdelingen is Vrouwen van Nu
de grootste vereniging van vrouwen in Nederland. Als bestuur
zijn wij er trots op dat wij aan deze vereniging verbonden zijn.

Op zaterdag 9 oktober
2021 konden na een jaar
uitstel, de slingers eindelijk worden opgehangen
voor het jubileumfeest
van Vrouwen van Nu. Het
speeltuingebouw Nieuw
Leven was feestelijk
versierd en de dames
werden ontvangen met
koffie/thee en lekkere
taartjes met het logo van VvN 50 jaar. Na de openingstoespraak
van het bestuur werden er vele herinneringen opgehaald en bij de
fotoalbums kwamen veel verhalen naar boven.
Na de heerlijke lunch verzorgd door restaurant De Kolk, kregen we
cabaret bezoek van
De Toiletjuffrouw die ons uitvoerig uit de doeken deed hoe wij ons
huishouden moeten doen. Later ontvingen wij de “Koningin” die aan
enkele dames een lintje van verdienste uitdeelde. Tot slot bracht de
Toiletjuffrouw/Koningin als Yogadocent ons in beweging en maakten
we vrolijk onze spieren los, en dan vooral onze lachspieren!
Het was een gezellige dag waar we met veel plezier op terug kunnen
kijken.
Wat betreft de toekomst van de Vrouwen van Nu: met elkaar vinden
we het heel belangrijk dat Vrouwen van Nu Spaarndam blijft bestaan
in het dorp. Het geeft verbinding en het maakt het contact tussen
dames van verschillende leeftijden gemakkelijker. Wij gaan met elkaar
op voor 60 jaar Vrouwen van Nu in Spaarndam.
Mocht je geïnteresseerd zijn in onze vereniging en wil je meer
informatie, dan verwijzen we je naar onze website www.vrouwenvannu.nl/spaarndam of je kunt contact opnemen via de mail vvn.
voorzspaarndam@gmail.com of telefonisch met Monique Blom
06-14982781.

Tante Truus

Iedereen wist dat het ooit komen zou, dat moment dat we van de
ongekroonde konningin van Spaarndam afscheid moesten nemen,
maar wat doet het toch pijn nu het zover is. Ze was een van de
bekendste mensen in Spaarndam, en bracht veel leven en gezelligheid in het dorp. Ik zal haar zeker missen en ik weet dat velen dat
met mij doen.
Op de komende pagina’s heeft Peter van den Klinkenberg (op de
foto’s van de burgemeesters na) een aantal mooie momenten in
beeld gevat.

Een heel bijzonder moment was haar condoleance, waar het halve
dorp in de muziektent afscheid heeft kunnen nemen.
Verder een paar treffende momenten van Truus zoals we haar
vaak zagen. Welke sluiswachter heeft er geen thee of koffie bij
haar gedronken? Bijpraten bij haar voor de deur was standaard in
de zomer, en Truus was graag betrokken bij alles wat er op de Kolk
gebeurde.
Voorheen was ze als vrijwilliger actief in het verenigingsleven
samen met haar man Wim. Zo was ze betrokken bij het oprichten
van Don Bosco en Nieuw leven, en zong ze lang in het Spaarndams
Gemengd Koor. Al deze inzet leverde haar een lintje op en werd ze
door omroep Max tot de meest inspirerende onbekende oudere
van Nederland verkozen.
De uitvaart vond plaats in de Adalbertuskerk. Daar hebben een
aantal mensen mooi gesproken, hiernaast vindt u de speech van
Carsten Thöne.
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Speech van Carsten Thöne

Tante Truus
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Beste familie, vrienden en bekenden van Truus,

30 jaar geleden ben ik vanuit Haarlem-Noord in Spaarndam komen wonen. Hoe snel je bij Truus ingeburgerd
raakte, merkte ik kort nadat ik was verhuisd naar de Kolk.
Ik moest voor mijn werk een week naar het buitenland.
Bij terugkomst vond ik een boze Truus op de stoep: “Waar
was je? Ik stond een dag of wat terug met een pannetje
soep voor je deur; we dachten dat je ziek was”. We spraken af: je mag alles van me weten, behalve mijn pincode
en hou jij dan de slechte mannen uit de tuin ? Ik heb mij
daarna altijd braaf “afgemeld” en dan kreeg ik een banaan
mee voor onderweg. Veel later was ik echt een keer ziek
en aanvaardde ik met dank een pannetje soep van Truus.
Truus was niet alleen een hartelijke buurvrouw, maar ook
de ambassadrice van dit levendige dorp. Ze verzamelde
alles wat maar te vinden was over Spaarndam, boeken,
krantenartikelen, filmpjes. Zo droeg ze uit dat haar dorp
een plek was om groots op te zijn. Niet zelden trad ze zelf
op in de media. Ze liet zich deze aandacht maar al te zeer
welgevallen en deelde dit trots met iedereen.

De koffietafel bij Truus was voor veel dorpsgenoten een
bijzonder middelpunt van gezelligheid en saamhorigheid.
Velen schoven geregeld aan voor een kopje koffie met cake
met slagroom en hagelslag, inmiddels een ‘tante Truusje’
geheten. Truus had voor iedereen die aanschoof een
luisterend oor. Ze bleef bij de tijd met het wel en wee van
alle leeftijden. Met humor, scherpe inzichten en verhalen
van vroeger kon ze mensen een hart onder de riem steken.
Haar deur stond altijd open, zelfs met de sleutel in het slot
of tijdens de pieken in de pandemie. Waarschuwingen om
toch voor zichzelf voorzichtig te zijn, sloeg ze in de wind.
Elkaar tot steun zijn vond Truus belangrijker.

Dat hoefde natuurlijk niet altijd met serieuze gesprekken.
Truus genoot van het leven en deelde dan ook graag
om met haar woorden te spreken: “de Leukerigheid”.
Kijk eens rond, zie je iets nieuws? Een schilderijtje, een
heiligenbeeldje in Truus’ Roomse Hoekje? Een nieuwe foto
van Peter gekregen. Hoe heb je dat nieuwe strijkijzer nou
kunnen missen? Carsten, wil je dit schilderijtje voor mij
ophangen? Ze repareerde kleding voor de kindertjes op
de Kolk. Een gat in een broek werd dan voorzien van een
vrolijk berenlapje. Ook voor zichzelf wist ze van een saai
kledingstuk iets feestelijks te maken door een pareltje,
bloem of een ander versiersel toe te voegen.
Truus was een bijzondere vrouw met een eigenzinnige kijk
op het leven. Haar geloof beleefde ze praktisch. Ze maakte
ons soms deelgenoot van de gesprekken die ze in gedachten met God had. Samen kwamen ze er altijd wel uit. Voor
mensen die ziek waren of zorgen hadden, stak ze een
lichtje aan om Gods hulp voor die ander te vragen. Sint
Antonius werd te hulp geroepen als iemand iets kwijt was.
“Sint Antonius goede vrind, zorg dat ik mijn sleutels vind.
”Als het gemiste dan weer was opgedoken, zag Truus er
zorgvuldig op toe dat Antonius met een kruisje of een zoen
werd bedankt.
Truus gebruikte veel spreekwoorden en gezegden. Ik
sluit af met een gezegde dat ze vaak gebruikte als ze van
iemand afscheid moest nemen. Passend bij Truus getuigt
het van nuchterheid en gemeenschapszin: “We moeten
leven met de levenden.”

Tante Truus
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Tante Truus
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Tante Truus
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Tante Truus
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Tante Truus

Foto: Pieter Heiligers
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Foto: Koningsdag Spaarndam
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Familieberichten

Naar ons bekend is, of is medegedeeld, zijn overleden:
Johannes Winkel (Johan)
Johan woonde aan de Ringweg te Spaarndam

27 augustus 2021

89 jaar

Rina van der Kwaak-Amelink
31 augustus 2021
Weduwe van Else van der Kwaak. Woonde aan de Kerklaan. Rina werkte in haar jonge
jaren samen met haar ouders in hun eigen groentewinkel aan de IJdijk tegenover de garage
Balm. Daarbij hielp zij, eerst met paard en wagen, later met de bestelwagen, met het
uitventen van groenten en fruit. Rina was bijna 60 jaar lid van het Spaarndams Gemengd
koor. Anderhalf jaar geleden moest zij noodgedwongen haar geliefde dorp verlaten, omdat
zij door toedoen van de ziekte van Alzheimer niet meer zelfstandig kon wonen aan de Kerklaan. Zij heeft de laatste tijd van haar leven doorgebracht in woonzorgcentrum Breezicht
in IJmuiden. Op 6 september 2021 is zij begraven op het kerkhof aan de Kerklaan.

85 jaar

Cornelia Hendrika Ruijgrok-de Haas (Cockij )
Weduwe van Kees Ruijgrok en woonde aan de Claes van Kietenstraat

22 september 2021

81 jaar

Elodie van Duijnhoven -Vereecken (Elly)
Elly woonde aan het Frans Baljonpad te Spaarndam

27 september 2021

96 jaar

Catharina Maria Anna Wempe- Holla (Tootje)
To woonde samen met Henk op de Boerderij naast Molen ‘De Slokop’

15 oktober 2021

90 jaar

Bert van Rooyen
Bert woonde ruim 40 jaar aan de Laars op het schip ‘Bruxles’

16 oktober 2021

67 jaar

Louise Brouwer-Zeeman ( Loes)
Woonde in SpaarneBuiten

20 oktober 2021

71 jaar

Catharina Elisabeth Maria van Ruiten-Rutte( Tini)
Echtgenoot van Jan van Ruiten. Woonde de laatste jaren aan het Adalbertushof

23 oktober 2021

83 jaar

Geertruida Maria Gerarda Bijl Kenter (Truus)
Weduwe van Wim Bijl en woonde aan de Westkolk 30

28 oktober 2021

86 jaar

Hilly Beijersbergen van Henegouwen-Pluim
Weduwe van Johan Beijersbergen van Henegouwen. Woonde aan de Spaarndammerdijk

29 oktober 2021

94 jaar

Rudolf Wit (Ruud)

31 oktober 2021

91 jaar

Tjally Rekelhof-Dolstra
Weduwe van Jan Rekelhof en woonde aan het Geusplein

5 november 2021

85 jaar

Dankbetuigingen
				
Loes Brouwer-Zeeman
6 mei 1950							

20 oktober 2021

Wij zijn erg onder de indruk en geraakt door het medeleven, dat wij hebben ondervonden
gedurende de afgelopen maanden en bij het afscheid van Loes.
De ontroerende, liefdevolle en hartelijke brieven, gesprekken, berichten en bloemen doen
ons goed.
Het stemt ons dankbaar, dat haar betekenis er voor velen toe heeft gedaan.
Ook danken wij alle donateurs voor hun financiële steun aan het DNA-onderzoek
naar de kankercel www.stelvioforlife.nl
“Zonder Loes is alles anders”
Jos Brouwer
Dennis, Mirjam, Lotte en Milou
16 november 2021.
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Herontwikkeling Fort Benoorden Spaarndam &
munitiebos

De Maatschappelijke Advies Commissie (MAC) is met een
advies gekomen ( getekend 1 November 2021) op het concept Bidbook. Het proces wordt geleid door de firma Boei
en is een initiatief van Het Recreatieschap. In de MAC zitten
omwonenden, stakeholders en belangenverenigingen. Een
definitief Bidboek moet gaan leiden tot concrete project en
of ondernemersplannen.
Het gepresenteerde concept Bidbook geeft aanleiding voor
discussie met name over de weging van de beoordelingen
van de komende project/ondernemersplannen en hoe deze
het best kan worden ingevuld. Verder roept het participatieproces zorgen op met name bij de omwonenden en de
gebruikers van het gebied over de consequenties van een
eventuele herbestemming. Er wordt met name gevreesd
voor overlast van verkeer, geluid en licht. Ook zijn er zorgen
bij de lokale veehouder over het voortbestaan van zijn
bedrijf.
Om zo dicht mogelijk bij het advies van de MAC te blijven
zijn er verschillende passages uit het advies grotendeels
overgenomen in onderstaande tekst.

Verkeer

Verkeer blijft een belangrijk punt van zorg voor een groot
deel van de MAC. Voor de MAC staat vast dat er geen
toename van verkeersoverlast mag ontstaan voor direct
omwonenden of in het dorp Spaarndam. De MAC vindt
dan ook dat dit in het Bidbook concreet moet worden
benoemd.
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De direct omwonenden maken zich daarnaast grote zorgen
over achteruitgang van de woon-, werk- en leefomgeving
door herbestemming van het fort en het risico van toename van licht, geluid en verkeer. Behoud van leefbaarheid
en woongenot is essentieel. De direct omwonenden
geven aan dat ‘het een bewuste keuze geweest om geen
structurele verlichting (o.a. straatlantaarns) op de Redoute
en het deel van de Linie nabij het fort te plaatsen en dat zij
dit graag zo houden’. Daarom stellen zij voor dat de ondernemers in hun plan moeten aangeven hoe overlast voor de
omwonenden door licht en geluid wordt voorkomen.

Natuur & milieu

De MAC vindt dat er ook meer aandacht aan natuur en
milieu in het Bidbook besteed moet worden. Zij stelt voor
een aparte paragraaf op te nemen over deze onderwerpen.
Deze paragraaf dient ter
verduidelijking en geeft tevens uiting aan het grote belang
dat natuur en milieu behouden moeten
blijven bij de herbestemming van het fort. Onder andere
de hoge natuurwaarde van het benoorden en een verwijzing naar het landje van Gruijters verdient een belangrijke
plaats in te nemen.

Verder

Daarnaast is er zorg over de toon en de intentie van
‘Spaarnwoudepark 2040’ van het Recreatieschap: wordt
het gebied een grote speeltuin met veel mensen en
overlast voor de omwonenden? Ook geeft een lid aan dat
er zorgen zijn dat het proces niet tot een resultaat leidt
(een goed bevonden en gewogen ondernemersplan) en
criteria dan ruimer geïnterpreteerd gaan worden (glijdende
schaal).
Verder heeft het MAC zorgen over de impact van de op 16
maart 2022 te houden gemeenteraadsverkiezingen. Dit
kan ertoe leiden dat er een ander bestuur van het Recreatieschap aantreedt. Op welke wijze zijn die gehouden aan
deze procedure en adviezen?

Van en voor het dorp
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Schrijf u in voor een van de inspirerende workshops
van KC de KOLK, Ga aan de slag en verras uzelf!
Wegens groot succes organiseert KC de Kolk opnieuw, op 4 achtereenvolgende zondagen in januari/februari workshops voor
mensen die zelf creatief aan de slag willen en kennis willen maken met diverse technieken onder de bezielende leiding van een
ervaren docent.
Alle workshops zijn in het gebouw van de Speeltuinvereniging. Voor alle workshops geldt een maximum van 12 deelnemers.
Inschrijven kan door overmaking van de deelnamekosten op NL25RABO 0143 3894 67 t.n.v. Stichting KC de Kolk, Spaarndam
onder vermelding van uw naam en de betreffende workshop én een mailtje aan: kunstcentrumdekolk@gmail.com.

Zondag 23 januari - Etsen à la Rembrandt

Jong en oud, iedereen kan een meesterwerk maken!
Droge naald etsen is een diepdruktechniek. Dat klink moeilijk, maar dat valt best mee.
In deze workshop kras je een tekening in een plastic plaatje in plaats van in metaal.
Dit heeft twee voordelen: 1. Plastic is zacht, dus dat krast gemakkelijker; 2. Het plastic is doorzichtig, waardoor je je eigen ontwerp, maar ook bijvoorbeeld een foto of andere afbeelding kunt
‘overtrekken’.
Na het krassen wordt er olieverf in de krasjes gesmeerd. En dan kun je er een afdruk van maken!
Door elke keer weer olieverf in de krasjes te smeren, kun je in deze workshop 4 tot 10 afdrukken
maken.
Voor het afdrukken gebruikten we mooi handgeschept etspapier, wat een geweldig resultaat
oplevert.
Kom de workshop doen en ontdek je talent!
Deze workshop is geschikt voor alle leeftijden vanaf 6 jaar!
Docent: Tamara van den Berg
www.tamaravandenberg.nl
Van 11.00 tot 13.00 of van 14.00 tot 16.00 u
Kosten: € 40 per deelnemend paar

Zondag 30 januari

Sieraden maken van gevonden en verzamelde voorwerpen ( objects trouvés et collectés) .
Kijk eens rond in en om je huis en ga van de winter eens jutten aan het strand!
Verzamel stukjes hout, touw, schelpen en alles wat je kan gebruiken om een eigenzinnig (hals)sieraad te creëren en neem mee
naar de workshop!
Gedacht kan worden aan de indrukwekkende versierselen uit de etnografische kunst.
Ter inspiratie liggen in de workshop prachtige foto’s ter inzage
Sylvia neemt ook haar verzamelingen mee, waar iedereen van gebruik kan maken.
Aan het eind van de middag gaan we op de foto met het unieke resultaat!
Docent: Sylvia Blickman
Van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: €40 p.p.
Voor volwassenen

Zondag 6 februari (voor ouder en kind) - KunsT-shirt maken

Neem je eigen T-shirt mee en maak er een uniek kledingstuk van!
Kies een T-shirt met een lichte kleur, waar je jouw kunstwerk goed op kunt zien.
Wil je iets speciaals op jouw T-shirt schilderen, bijvoorbeeld je lievelingsdier, een animatie figuur, een tekst, bloemen of een
bepaald (kunst)voorwerp? Neem hiervan dan een print mee op A4-formaat. Die kun je gebruiken om het beeld in grote lijnen op
je T-shirt over te zetten voordat je gaat schilderen. Laat je creativiteit de rest doen en maak je mooiste kunsT-shirt!
Deze workshop is geschikt voor alle leeftijden!
Docent: Tamara van den Berg
Van 11.00 tot 13.00 of van 14.00 tot 16.00 u
Kosten: € 40 per deelnemend paar

Zondag 13 februari - Beeldhouwen in speksteen

Speksteen is een materiaal met oneindig veel mogelijkheden door de vele kleurschakeringen en het gemak waarmee het te
bewerken is. Het is een zachte en toch sterke steen, die door de bewerking een heel eigen uitstraling kan krijgen: gepolijst of ruw,
glanzend of mat. In één dag kan door vijlen, gutsen, zagen schuren en polijsten een echt beeldhouwwerkstuk worden gemaakt.
Ervaring is niet nodig.
Docent: Johanna van Steen
Van 10.00 tot 16.00 uur
Kosten: €40 p.p.
Voor volwassenen

www.steen-voor-steen.nl
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Verhuizing raadhuis
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De gemeente Haarlemmermeer verhuist omdat het
raadhuis in Hoofddorp in 2022 wordt gesloopt. Er komt een
nieuw gemeentehuis aan het Raadhuisplein.
Door de verscherpte coronamaatregelen zijn de werkzaamheden aan de tijdelijke huisvesting van de gemeente helaas
vertraagd. Oorspronkelijk was het plan dat de gemeentelijke organisatie op 20 december zou verhuizen. Afspraken
na 20 december 2021 en gepland op de nieuwe locaties,
worden voorlopig nog in het raadhuis afgehandeld.
Op weg naar een tijdelijke huisvesting
De gemeentelijke organisatie zou eind dit jaar verhuizen omdat het raadhuis wordt gesloopt en er aan het
Raadhuisplein een nieuw gemeentehuis wordt gebouwd.
Hiervoor worden twee tijdelijke locaties, in Beukenhorst en
de Polderlanden (in het winkelcentrum), door bouwbedrijven aangepast en ingericht. Door de aanscherping van de
coronamaatregelen zijn er nu ook weer strengere richtlijnen van Bouwend Nederland. Dit betekent dat er veilig
afstand moet worden gehouden en er minder mensen
tegelijk aan het werk mogen. Het gevolg hiervan is dat de
uitvoering van het werk langer duurt. Daarom kunnen de
tijdelijke locaties van de gemeente niet op de geplande
datum worden opgeleverd.
De nieuwe verhuisdatum is op dit moment nog niet
bekend. Dit heeft te maken met nieuwe afspraken die
worden gemaakt met installateurs, verhuisbedrijven en
leveranciers.

Wethouder Sidali: “Niemand weet nog hoe de coronasituatie zich
de komende tijd gaat ontwikkelen en welke consequenties dat
heeft. Wij willen daarom een weloverwogen besluit nemen over
de nieuwe datum, zodat we zeker weten dat alles klaar is.”
Raadhuis langer in gebruik
De vertraging van de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting
betekent dat het bestaande raadhuis langer in gebruik blijft. Wie
een afspraak heeft gemaakt in Hoofddorp voor bijvoorbeeld een
reisdocument of rijbewijs moet voorlopig nog in het raadhuis zijn.
De gesprekken van sociale dienstverlening en leerplicht zijn de
komende maanden ook nog in het raadhuis. Zodra bekend is wanneer de gemeente wel verhuist, wordt dit vermeld op de website
van de gemeente. De gemeente zal alles in het werk stellen om via
verschillende communicatiekanalen de inwoners te informeren.
-- Advertentie --

Afscheid nemen in kleine kring

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding stelt basis-uitvaartpakket samen

Vanwege de huidige maatregelen vinden uitvaarten in besloten kring plaats. Het team van Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding ervaart dat zo’n intiem afscheid ook een positieve kant heeft. De verwachting is dan ook
dat na de coronatijd de behoefte aan uitvaarten in kleine kring zal blijven. Mede daarom hebben de
begeleiders van Brokking & Bokslag een basis-uitvaartpakket samengesteld.
Uitvaartbegeleider Jennifer Hoes: “In coronatijd waar de uitvaart maar met een beperkt aantal mensen
mogelijk is, ontdekten we dat sommige nabestaanden het prettig vinden het afscheid klein te houden. Er zijn
families die het zwaar vinden om veel mensen op één dag te spreken, terwijl zij zelf overweldigd zijn door de
situatie. Soms voelen ze zich verplicht veel mensen uit te nodigen, maar dat hoeft niet. Alleen met het gezin en
enkele vrienden kan meer intimiteit bieden. Er is dan alle tijd en ruimte voor eigen verhalen en emoties.”
Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding haakt hierop in met een basis-uitvaartpakket. Jennifer:
“Het samenzijn vindt bij ons in het Afscheidshuis aan de Herenweg 92 in Heemstede plaats, waardoor het tarief
beperkt blijft. Een prachtige locatie met een intieme sfeer. We hebben diverse kamers met een huiselijke sfeer
en een ruime tuin waar we eventueel met vuurkorven en fakkels buiten kunnen zijn.”
Het Afscheidshuis

Van en voor het dorp

OPBRENGST COLLECTE
KWF

In de week van 5 – 11 september is er door onze afdeling
weer gecollecteerd voor het KWF kankerbestrijding.
Onze collectanten hebben in die week het mooie bedrag
opgehaald van € 4869,40, waarvoor wij u namens het KWF
willen bedanken.
Het KWF financiert ongeveer de helft van alle onderzoeksprojecten in Nederland. Daarnaast geeft het KWF ook
geld uit aan voorlichting en patiënten ondersteuning. Uw
bijdrage tijdens de collecte komt dus uitstekend terecht.
Wij hebben in onze afdeling een groot aantal trouwe
collectanten en dit jaar hebben wij Anita Joosten in het
zonnetje gezet, omdat zij al 25 jaar met de collectebus
langs de deuren gaat.
Afdeling Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Paula Doeven en José Bank

Jachthaven De Rietpol
Update september: In het juni-nummer van het Dorpsorgaan was er nog niet veel nieuws te melden m.b.t. De
Rietpol. Inmiddels zijn we een stapje verder.
Zoals al geschreven in het juni-nummer heeft De Rietpol
een nieuwe eigenaar. Het is verkocht aan Spaarnedock.
Deze projectontwikkelaar heeft aan een aantal omwonenden, die zich verenigd hebben in Werkgroep de Rietpol,
drie plannen voorgelegd. Dit is ook gedaan aan een aantal
vertegenwoordigers van de bewoners van Spaarne Buiten.
Deze eerste plannen dienen om de mening van de omgeving te horen. Mede op basis hiervan wordt een nieuw
plan ontwikkeld.
De gepresenteerde plannen laten drie varianten zien. Bij
alle varianten wordt gedacht aan 100 ligplaatsen in de
jachthaven plus 40 elektrische boten voor verhuur.
1.
De eerste variant valt (grotendeels) binnen het
huidige bestemmingsplan. Het bestaat uit 5 woningen
met bedrijfsruimte, 2 gewone woningen en 3 woonarken.
De maximale bouwhoogte is 7,5 m, vrijwel gelijk aan de
huidige hoogte van de gebouwen. Er zijn 20 parkeerplaatsen ingepland.
2.
De tweede variant voorziet in de bouw van 4
woontorens voor totaal 30 appartementen met een hoogte
van 13 m. Deze appartementen zijn recreatiewoningen.
Verder komt hier 1 woonark en 250 m2 horeca (met
terras). Er zijn 40 parkeerplaatsen gepland.
3.
De derde variant verbeeldt een soort Fort: vanaf
de Pol/Taanplaats gezien is een groene helling met eronder
55 parkeerplaatsen. Waar de helling het hoogste is (max. 9
m.) zijn 40 appartementen (drie lagen soort celwoningen)
gepland met zicht op de sluis en Spaarne Buiten. Ook deze
woningen zijn recreatiewoningen. Hier wordt gedacht aan
150 m2 horeca.
De laatste twee varianten vallen buiten het bestemmingsplan.
Als Werkgroep hebben wij aan Spaarnedock laten weten
dat we geen recreatiewoningen willen; vaste bewoning
is wel goed. Ook willen we geen horeca en terras aan het
water. Wij zijn bezorgd over de verkeersoverlast en de
parkeerdruk die er kan gaan ontstaan.
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Wel zijn wij blij met het behoud van de jachthaven, waarbij
Spaarnedock denkt alleen basisvoorzieningen te treffen als
toiletten, douches, water, elektriciteit en de mogelijkheid
voor afvoeren van vuil water.
Wij wachten nu een nieuw plan af.
Werkgroep de Rietpol

Autodiefstal
Op verzoek van de dorpsraad beschrijf ik onderstaand onze
belevenissen van de diefstal van onze auto.

Zaterdagmorgen mijn vaste ritueel: oud papier, lege flessen
en potten, vuilniszak met plastic en huishoudafval allemaal
in de kruiwagen en langs de diverse containers om het
daar in te storten. Je loopt in gedachten verzonken over
het garage pad naar de betreffende containers. Op het
trottoir zie je opeens de grind steentjes liggen die onder
de autowielen blijven plakken als je weg rijdt en er dan af
vallen op het trottoir. Ik veeg die altijd weer terug omdat ze
anders uiteindelijk op de weg belanden en dan alle kanten
op spatten. Dus direct maar weer terug vegen.
En dan realiseer ik me opeens dat de auto er niet meer
staat, je vraagt eerst aan je vrouw of die de auto ergens
anders heeft neer gezet. Uiteraard een domme vraag, want
dat doet zo nooit, maar het wil nog niet door dringen dat je
auto gewoon gestolen is!! Langzamerhand komt dat besef
dan binnen.
Direct de politie gebeld en aangifte gedaan, dat gaat
makkelijk en snel. Automatisch wordt ook de verzekering
ingelicht en de polis beëindigd, ook wordt automatisch de
motor rijtuigenbelasting gestopt, dat werkt wel mooi.
Maar het feit dat er iets van je is gestolen begint langzamerhand post te vatten in je hersens, toch bizar. We zijn
best wel nuchter, maar je gaat toch anders kijken naar alles
wat er om je heen gebeurt.
De buren hebben er camerabeelden van, het hele proces
van diefstal heeft 20 tot 25 seconden geduurd. Er loopt
iemand de oprit op die met een apparaatje met een rood
lichtje signalen naar je auto stuurt, een handlanger staat
aan de overkant op de uitkijk. Ze zijn met geen mogelijkheid te herkennen, ze hebben een hoodie op en mondkapjes, dus je ziet alleen een paar ogen. Het hele proces
gebeurde om 20 minuten over vier (‘s nachts uiteraard).
Er is ons verschillende keren gevraagd of wij de sleutels in
een ijzeren of blikken trommeltje hebben opgeborgen en
dat hadden we inderdaad.
We hebben nu weer een zelfde soort auto te leen (dus ook
keyless). We hebben het even getest. Met de sleutels in
een blikken trommeltje ging de auto gewoon open, maar
met de sleutels in een geldkistje niet!!!
Dus bewaar je sleutels in een goed ijzeren kistje, een
blikken trommeltje is te dun.
We weten niet of de dieven de signalen van de sleutel
hebben opgevangen. Volgens de schade expert zijn er
tegenwoordig al andere mogelijkheden om de auto open
te breken.
Maar maak het ze zo moeilijk mogelijk!!
We gaan onze oprit nu fysiek beveiligen met een neerklapbare paal en met een stuurslot. Hopelijk kiezen ze dan
een auto van de buren (dat hoop ik uiteraard niet voor de
buren, maar wij hebben onze portie voorlopig wel gehad).
Bert Brals Ringweg 75 Spaarndam
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De Lithografen 30 jaar

Feest bij De Lithografen uit Haarlem, waar ook dit Dorpsorgaan is gedrukt. Maandag 1 november 2021 was het
precies 30 jaar geleden dat lithograaf Hans de Wilde in
Velserbroek voor zichzelf begon. Vanaf de start wisten zijn
klanten hem te vinden en het bedrijf groeide in rap tempo.
‘Onze dienstverlening is in dertig jaar tijd natuurlijk totaal
veranderd’, zegt Hans de Wilde. ‘Van authentieke lithograaf
zijn wij getransformeerd naar een moderne digitale drukkerij met een state-of-the-art afdeling Sign. Alleen onze
naam ‘De Lithografen’ is gebleven en is ingeburgerd in de
wijde omgeving van het Kennemerland en zelfs daarbuiten.
Alweer ruim 17 jaar is mijn zoon Danny hier werkzaam en
zijn wij tegenwoordig beiden verantwoordelijk voor onze
bedrijfsvoering.’

Danny de Wilde: ‘Naast het jubileum hebben we nog
meer goed nieuws te melden. We verhuizen medio
november vanuit Velserbroek naar het gloednieuwe
bedrijven verzamelcomplex: The View Haarlem in de
Waarderpolder. In de nieuwe omgeving krijgen we de
beschikking over twee keer zoveel bedrijfsruimte en
kunnen wij ons verder ontwikkelen. De verhuizing en
ons jubileum laten we niet onopgemerkt voorbijgaan,
maar we wachten tot het begin van het nieuwe jaar
om het te vieren.’
Uiteraard houden wij u op de hoogte over de leveringen. Onze productie draait rondom onze verhuizing
grotendeels op volle toeren door. ‘Don’t worry, we
make it!’
Het nieuwe adres wordt:
Wateringweg 1 B05 | 2031 EK Haarlem.
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12 december 16:00

€ 10,00

Kerstconcert Stichting Divertimento. Talentvolle strijkers geven
een kerstconcert met werken van Kreisler, Piazolla en Sarasate.

17 december 20.00

Gratis

Meezingkerst Kerstliederen door en voor Spaarndam in de
sfeervol verlichte kerk m.m.v. koor Rosa Vra Fünen.

18 december 20.00

€ 10,00

Zangschool Canto! Koor Canto! en vocalgroup De Cantantes
zingen bekende en minder bekende Nederlands- en Engelstalige
popnummers. Verrassend gemengd met IJslandse invloeden.

19 december 20.15

€ 20,00

Kerstconcert Camerata RCO Drie strijkers en een harpist, leden
van het Koninklijk Concertgebouw orkest, met Franse pareltjes
en passie voor volksmuziek.

24 december 22.00

Gratis

Kerstavonddienst

24 december 24.00

Gratis

Kerstsamenzang Kerkplein. Samen aloude kerstliederen zingen
onder het genot van choco en glühwein.

25 december 10.00

Gratis

Kerstmorgendienst M.m.v. de Cantorij van de Oude Kerk.

23 januari 16.00

Preek van de Leek met Patrick Holla van Restaurant de Kolk.

30 januari 16.00

€ 12,50
(€ 40,met
diner)

Duo Puur Fluitiste Petra den Dolder en harpiste Annegreet Rouw
vormen sinds 2006 Duo Puur. Cultureel&Culinair arrangement

6 februari 16.00

€ 15,-

Camerata RCO

13 februari 16.00

€ 10,-

Valentijnsconcert Peter Duval Slothouwer en friends met covers
en eigen werk voor een romantische middag.

6 maart 16.00

Gratis

Preek van de Leek met Mylou Frencken, cabaretiére

13 maart 16.00

€ 12,50
(€ 40,met
diner)

Beth & Flo Twee pianistes op hoog klassiek niveau combineren
het klassieke met sprankelende liedjes en een flinke dosis humor.
Cultureel&Culinair arrangement

27 maart 16.00

€ 12,50

Marjolein Meijers met Familieportret. Mooie terugblikken en
nieuwe herinneringen. Muzikaal feestje.

24 april 16.00

€ 30,-

Maurits Fondse en Britta Maria met Franse chansons
cooking concert

4 mei 20.30

€ 10,-

Theater na de Dam

15 mei 12.00-16.00

Gratis

Classical Tour Conservatoriumensembles spelen tussen 12.0016.00 uur in Dorpskerk Santpoort, Dorpskerk Bloemendaal, Oude
Kerk, Zocherlounge en Lichthuis.

29 mei 16.00

€ 15,-

Camerata RCO

11 & 12 juni hele dag

live

Kunst in Spaarndam muticultureel festival met inbreng van
3 basisscholen, workshop’s, muziek uit alle windstreken en
op zondag slotconcert door: Gerard d’Alderliefste met Maria
Eldering 16.00 uur/15,-

Voor de concerten van 12, 18 en 19 december is reserveren via vriendenoudekerk.nl verplicht.
Oude Kerk Spaarndam Kerkplein 2 (Spaarndam-West) Consumpties € 2,00 Bij binnenkomst
hanteren wij de QR-code check. Kijk ook even op vriendenoudekerk.nl voor de nieuwste info.

29

Van en voor het dorp

30

MeeZingKerst

Pop-up Restaurant in de
Oude Kerk
Restaurant de Kolk start vanaf half januari met een Pop-up
restaurant in de Oude Kerk. U dineert in de Oude Kerk in
sfeervolle verlichting en tussen de gangen is er live-entertainment.
Van cabaret tot klassiek, van illusionisme tot nederpop.
De diners zijn gekoppeld aan een thema. Bijvoorbeeld:
Wild over de tafel, Mozart in je soep, Ontluikende pasta’s.
Aanvang: 19.00 uur
Prijs: 75/80,- incl.wijnarrangement.
Dit initiatief is een samenwerking tussen Restaurant de
Kolk en Vrienden van de Oude Kerk. Wij zien u graag in
januari 2022.

In 2020 konden we helaas niet samen zingend op weg
naar Kerst.
Maar dit jaar zullen we weer samen kunnen komen
vidin de
pittoreske en sfeervolle Oude Kerk, nwege Co
Kerkplein 2 te Spaarndam:orgaan va
do
Vrijdag 17 december
as nietom 20.00 uur.

a

l
Kan he

De samenzang van de kerstliederen wordt op het orgel
begeleid door Jeroen Kiel met muzikale medewerking van
Rosa Vra Frὒnen, onder leiding van Peter Duval-Slothouwer.
Het kerstverhaal zal worden gelezen door kinderen van de
Spaarneschool. Het openingswoord zal gedaan worden
door Jacques Hendriks van de Dorpsraad.
Wij zijn ervan overtuigd dat het een sfeervol en hartverwarmend begin van de Kerstdagen gaat worden. Wij
nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
De toegang is gratis. De collecte bij de uitgang is voor
een goed doel en de onkosten die gemaakt zijn voor deze
samenkomst.

Voor meer info: vanaf 1 december site en facebook.

Na afloop kunnen we onder het genot van glühwein of
warme chocolademelk napraten.

Patrick & Peter

Karin Duwêl
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Ondernemersvereniging Spaarndam

Het was me het jaar wel. 2021 werd beheerst door
corona. We begonnen het jaar in een lockdown. Scholen
dicht en thuisonderwijs. Alleen op het werk verschijnen
als het niet anders kan. En allemaal in afwachting van de
eerste vaccinaties.
Veel ondernemers in en uit ons dorp hadden het zwaar.
De horeca, ondernemers in de vrijetijdsbesteding en
evenementenbranche, de niet essentiële winkels, allemaal
waren ze dicht of draaiden op een laag pitje.
Toch waren er veel in staat om te overleven. Creativiteit,
ondernemerschap en het zien van kansen hebben veel
ondernemers op de been gehouden. Anderen zijn gestopt
of zijn iets anders gaan doen.

Overleven dankzij u

Hoewel het zwaar was, is het velen gelukt het hoofd
boven water te houden. En dat allemaal dankzij u. U heeft
regelmatig een thuismaaltijd of een borrelpakket besteld
en afgehaald of laten bezorgen. Juist toen onze lokale winkels en horeca het nodig hadden bent u bereid geweest
ze te steunen door niet massaal naar landelijke ketens te
gaan, maar naar onze lokale ondernemers.
In januari werden de eerste prikken gezet. In het begin
ging het langzaam, maar langzamerhand werden hoe
langer hoe meer mensen gevaccineerd.

Meer vrijheid in de lente

Op 8 januari mochten de basisscholen en de kinderdagverblijven weer open en mochten niet essentiële winkels
via click en collect hun goederen afgeven. Maar pas
vanaf maart konden we – onder flinke restricties – weer
wat meer: middelbare scholen gingen gedeeltelijk open,
buitensporten met maximaal 4 personen, we mochten
weer winkelen, maar wel op afspraak en de avondklok
verschuift van 21 naar 22:00 uur.
Vanaf mei lijkt het gewone leven weer een beetje terug
te komen. Hoewel we wel moesten wennen op een terras
met max 2 personen uit 1 gezin aan een tafeltje. Maar
buiten sporten mag weer in groepsverband.

Uit in Spaarndam

Het gaf ons de kans om, samen met de Spaarndamse
horeca “Uit in Spaarndam” te organiseren. Een culinaire
wandeling door Spaarndam, langs de deelnemende horecagelegenheden, waar iedereen een klein hapje kreeg.
Het doel? U als Spaarndammers naar buiten lokken, elkaar
op straat en op veilige afstand bij de horecagelegenheden tegenkomen en bijpraten met allerlei mensen die u
misschien heel lang niet hebt gesproken. En natuurlijk het
steunen van de plaatselijke horeca.
Het werd een geweldig evenement. We kregen bergen
berichten hoe geweldig iedereen het vond. En niet alleen
u als bewoners: ook de horeca-ondernemers en hun
medewerkers stonden te glunderen om u weer eens
ouderwets te kunnen verwennen.

Gedurende de zomer worden de maatregelen langzamerhand verder losgelaten en het leven lijkt wel weer een
beetje op de situatie voor corona. Al staat er elke dag wel
iets over dit onderwerp in de krant, neemt de polarisatie
toe en verharden de standpunten tussen de maatschappelijke groepen zich.

Opnieuw maatregelen

En nu is het herfst. Het aantal besmettingen is flink toegenomen en er zijn weer strengere maatregelen nodig. Op
het moment van schrijven van dit stukje is de mondkapjesplicht weer ingesteld, moet de horeca weer om 20:00
uur leeg zijn en het kabinet denkt aan het 2G-beleid. Of
de horeca tijdens de feestdagen open kan blijven, tot hoe
laat en onder welke omstandigheden is nog niet duidelijk
en menig ondernemer houdt het hart vast.

Steun uw ondernemers

Laten we ze daarom steunen. Want opnieuw hebben veel
ondernemers het zwaar en zien ze met lede ogen hoe hun
reserves slinken. Ik doe hierbij opnieuw de oproep aan u:
Ga uit eten! Start wat vroeger dan anders, maar ga! Steun
onze plaatselijke ondernemers en hun medewerkers. U
kunt niet zonder ze en zij kunnen ook zeker niet zonder u.
Zij helpen u met alle liefde, helpt u hen door uw klandizie.
Alle ondernemers van Ondernemersvereniging Spaarndam eo wensen u gezellige, liefdevolle en vooral gezonde
feestdagen toe. En natuurlijk met de producten en
diensten die u bij uw plaatselijke ondernemers hebt
afgenomen.
Ron van der Aar
Voorzitter Ondernemersvereniging Spaarndam eo

Even voorstellen...

De Ondernemersvereniging Spaarndam is een vereniging
van ondernemers. Bent u een ondernemer in Spaarndam
en omgeving? Meld u aan, samen staan we immers sterk!
Kijkt u op www.ondernemersspaarndam.nl of mail voor
meer informatie naar info@ondernemersspaarndam.nl.
Onze vereniging heeft meer dan 100 leden waarvoor de
vereniging zich inzet, contacten onderhoud en evenementen organiseert.
Zo bieden wij per kwartaal onze leden aan om een stukje
in het Dorpsorgaan te schrijven. Zo kunt u uw kwaliteiten
als ondernemer in ons mooie dorp onder de aandacht
brengen!
Dit keer is het de beurt aan Architect Maria Hoogland uit
Spaarndam.
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Naast woningen voor particulieren doe ik ook grotere
klussen, vaak in samenwerking met andere architecten. Zo
ben ik nu bezig met het Definitief Ontwerp (DO) voor de
nieuwe turnhal in Haarlem voor sportclub HLC.

U wilt een eigen woning realiseren of uw woning verbouwen en u heeft geen idee van alle zaken die in het hele
traject aan de orde komen. Denk aan het ontwerp, de
vergunningen en voorschriften, het bestek, een aannemer,
het design en de materiaalkeuzes, maar ook het interieur
of de tuin. Dit is al heel wat jaren mijn vak.

Na de MTS en HTS heb ik aan de universiteit in Delft
architectuur mogen studeren. In 2005 ben ik voor mezelf
gestart, nadat ik ervaring had opgedaan bij verschillende
architectenbureaus.
Met passie en plezier ontwerp ik karaktervolle woningen
en praktische of verrassende verbouwingen. Of het nu
gaat om een dakkapel, dakopbouw, uitbouw of complete
woning; ik maak iets unieks dat toch past in zijn omgeving.
Samen creëer ik met uw ideeën en met mijn creativiteit
en ervaring een verbouwing of woning die u past als een
maatpak.

In Spaarndam heb ik ook reeds verschillende kleine en
grote projecten gerealiseerd, zoals dakkapellen, uitbouwen, een inrichting van een kelder en enkele nieuwbouwwoningen. Momenteel wordt hier het dorpscentrum
verbouwd. Mede dankzij mijn ontwerp heeft het dorp
subsidie daarvoor gekregen. Het dorpscentrum is het hart
van Spaarndam, maar dat voelde niet zo, door de verbouwing zal het hart weer gaan kloppen! Spaarndam zal
straks een dorpscentrum hebben waar het dorp trots op
kan zijn en waar de bewoners graag zullen komen. Op 15
januari zal de grote opening zijn die voor en door het hele
dorp is georganiseerd.

Ik ben Maria Hoogland, trotse inwoner van Spaarndam,
recht door zee, met duidelijke afspraken vooraf, en altijd
scherp op de laatste ontwikkelingen in de sterk bewegende architectuurmarkt. Kom geheel vrijblijvend langs en
maak uw wensen kenbaar. Ik nodig u van harte uit in het
prachtige Spaarndam! Bel me op 0645776029 of mail naar
architect@mariahoogland.nl.
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Het werk in de periode 1 september t/m 30 november
Nr.

Datum

Tijd

Plaats

Melding

29

11-9-2021

05:00

Velsen-Zuid

Ass. Pol

30

24-9-2021

18:57

Haarlemmerliede

OMS brandmelding

31

4-10-2021

19:40

Spaarndam

Dier te water

32

2-11-2021

03:51

Spaarndam

BR wegvervoer

33
34

11-11-2021
25-11-2021

21:42
01:38

Velsen-Zuid
Haarlem

OMS brandmelding
BR woning (middelbrand)

Bijzondere uitruk

Help jij ons uit de brand?

Autobrand (02-11)
In de nacht van dinsdag op woensdag wordt de Spaarndamse
brandweer opgeroepen voor een auto die in brand zou staan
aan de Dr. W. Nijestraat. Ter plaatse blijkt dat een elektrische
auto aan de achterzijde geheel in brand staat. Door de hitte
worden ook de geparkeerde auto’s links en rechts van de brandende auto aangestraald en raken ook deze beschadigd. Bij de
brand was het accupakket van de auto niet betrokken. Hierdoor
kon de brand snel geblust worden.
Ondanks dat wij binnen 7 minuten nadat onze vrijwilligers uit
hun slaap werden geroepen ter plaat-se waren, is de schade
aanzienlijk. Maar wat gebeurt er nu allemaal bij de vrijwillige
brandweer in die (in dit geval) 7 minuten? Nou onder andere
het volgende:
1.
De vrijwilliger moet wakker worden, uit bed stappen
en zich aankleden
2.
Dan op de fiets, rennend of met de auto naar de
brandweerkazerne
3.
Vervolgens daar je brandweerpak aantrekken en in de
brandweerauto stappen
4.
Dan in de auto deels rijdend alle persoonlijke beschermingsmiddelen aantrek-ken/omdoen/gereedmaken
5.
Ondertussen naar het incident rijden vanaf de kazerne

Je hebt ze vast zien hangen in het dorp. Onze spandoeken
waarbij we oproepen voor versterking.
Om ook in de toekomst snel hulp te kunnen bieden bij
brand en ongevallen in Spaarndam zoeken wij inwoners
van Spaarndam die zin hebben in een vrijwilligersbaan
met verantwoordelijkheid en waarin je echt iets kunt
betekenen voor het dorp en de samenleving?
De laatste jaren is door uitstroom ons aantal brandweermensen afgenomen. Daarom hebben wij nu hard nieuwe
mensen nodig. Mensen die vooral in de avonden en
weekenden op het dorp zijn en beschikbaar zijn.
Bij ons krijg je als brandweervrouw of -man een mooie
opleiding aangeboden om de klus te kun-nen doen. Voor
al het werk dat je doet voor de brandweer ontvang je een
vergoeding. Eén keer in de week heb je met je Spaarndamse collega’s op de post een oefenavond en doe je heel veel
kennis en ervaring op die je nergens anders krijgt.
Heb je hart voor jouw dorp en wil je helpen als de nood
hoog is? Neem contact op met de ploeg-chef: Maarten
Derkzen van Angeren, 06 – 319 44 124.
Dan bespreken we de mogelijkheden, kun-nen we al je
vragen beantwoorden en nodigen we je uit om eens een
of meerdere oefenavonden te komen kijken en voelen wat
het vak van de brandweer inhoudt.
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