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In de loop der jaren heeft 

de HWS naast informatie 

verzamelen een aantal 

publicaties uitgegeven, die 

de geschiedenis van 

Spaarndam op diverse 

manieren toelichten. Een 

aantal zijn zeer bekend 

“Lief en Leed”

”Ratjetoe aan huizen”, 

“Canon van Spaarndam” en 

“Spaarndamse 

Bedrijvigheid in de vorige 

Eeuw”. En onze laatste 

boek “de dubbele moord in 

Spaarndam”. Zie 

nieuwsbrief 4 2017. Naast 

deze titels zijn er nog 

enkele uitgebracht. Heeft u 

interesse in een van deze 

boeken neem contact met 

ons via de site. 

Afgelopen jaar is er voor de 

eerste keer een kerstmarkt 

georganiseerd op de Kolk. 

Ook de HWS was aanwezig 

en had een leuke kraam 

opgebouwd. Ondanks het 

slechte weer, kwamen er 

toch nog vele de markt 

bezoeken. 

Tijdens de markt kon men 

het aantal lego steentjes 

raden welke er in de 

formule 1 racewagen zijn 

gebruikt. Op het eind van 

de dag werd de winnaar 

bekend gesteld met het 

juist aantal geraden stenen 

of het dichtst bij het juiste 

aantal gebruikte steentjes 

zaten.

 

In dit model waren 868 

steentjes verwerkt. Guido 

Vosterman en Frans v d 

Peijl hadden allebei 850 

stuks genoteerd, dus er 

moest geloot worden. Frans 

van de Peijl was de 

gelukkige. Namens de HWS 

gefeliciteerd.

 

Enkele herinneringen uit de 

Houtrakpolder: 

 

Foto (uit NHA) boven ziet 

de boerderij van de Familie 

Aartsen nog net boven het 

zand uitkomen daar achter 

ligt het dorp Ruigoord.  

 

Het winkeltje van Tante 

Jans Schuitemaker. 

Wist u dat; 

De HWS een beeldbank 

heeft? 

http://historischewerkgroep

spaarndam.nl/index.asp  

Wij ook op facebook zitten 

onder naam mijn 

Spaarndam.  

Wij dit jaar deelnemen aan 

de Kunstmarkt, KISS, open 

monumentendag en de 

Kerstmarkt.  

Wij rondleidingen verzorgen 

in het Rijnlandshuis en door 

ons mooie dorp, ook 

bestaat de mogelijkheid 

voor een korte rondvaart 

door de grachten van 

Haarlem. Voor info stuur 

een email. 

Mocht u foto’s hebben die 

kunnen bijdragen aan de 

kennis over de geschiedenis 

van Spaarndam en 

omgeving, dan houden wij 

ons aanbevolen. Alle 

materialen die wij krijgen 

aangeboden worden zeer 

discreet behandeld.   

Veel leesplezier, de redactie 

Martien van Woerkom  
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