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In de zomer periode zou 

het rustig moeten zijn, 

maar dat was zeker niet het 

geval. Rosé en Martien zijn 

druk bezig met het 

verzamelen van gegevens 

betreffende de gemeente 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Dat doen zij 

samen met Historische 

Halfweg, Dorpsvereniging 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude en het 

Noord-Hollands Archief. 

Zoals u weet gaat deze 

gemeente met ingang van 

1 januari 2019 over naar de 

Gemeente 

Haarlemmermeer. Ter 

gelegenheid hiervan wordt 

er een herdenkingsboek 

geschreven ( ca 200 blz.) 

Waarin auteur Frank van de 

Poll de lezer meeneemt 

door de historie van dit 

bijzondere gebied. Een flyer 

zat in de vorige uitgaven 

van het Dorpsorgaan.

 
Op 22 september 

organiseren de gemeenten 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude en 

Haarlemmermeer een 

informatiemarkt in het 

Dorpshuis in Spaarndam. 

Hier kunnen de bewoners 

van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude terecht voor 

antwoorden op de vraag: 

wat verandert er na de 

fusie datum.  Tijdens deze 

bijeenkomst is Frank van 

de Poll aanwezig. Ook zal 

er iemand van de HWS 

aanwezig zijn.  

Op zondag 25 maart was er 

een Kunstproject ‘dieren in 

de kunst’ van de 

Spaarneschool bij het 

Rijnlandshuis. Hieraan 

heeft ook de HWS zijn 

medewerking verleend en 

ook andere ruimtes van het 

Rijnlandshuis opgesteld. 

Op 28 locaties was er van 

alles te beleven tijdens KIS 

( Kunst In Spaarndam) 

Tijdens deze 2 dagen op 

zaterdag 2 en zondag 3 juni 

was het Rijnlands geopend. 

De HWS verzorgde de 

rondleidingen in het 

Rijnlandshuis. Ook kon men 

ons museum bezoeken of 

even op de boekenkraam 

kijken. Of even bijpraten 

met bekende.  

 Zoals u gewend bent van 

ons, waren wij weer 

aanwezig op de jaarlijkse 

kunstmarkten.  

Ook dit jaar kwamen de 

mensen met allerlei vragen, 

foto’s boekjes en andere 

artikelen welke betrekking 

hebben over de 

geschiedenis van 

Spaarndam en omgeving. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Opvallend was dit jaar het 

aantal bezoekers uit de 

Houtrakpolder. Zij kwamen 

met vragen of verhalen 

over hun ouders of 

grootouders welke daar 

hebben gewoond. Was een 

leuke maar leerzame dag. 

Wist u dat De HWS een 

beeldbank heeft? 

http://historischewerkgroep

spaarndam.nl/index.asp  

Dat wij ook op facebook 

zitten onder de naam ‘mijn 

Spaarndam’?  

Tijdens de open 

monumentendagen op 8 en 

9 september, is het 

Rijnlandshuis geopend. 

Meer informatie zal via de 

overige media bekend 

worden gesteld. Kijk ook op 

onze website. Dat wij 

rondleidingen verzorgen in 

het Rijnlandshuis en door 

ons mooie dorp? Voor info 

stuur een email. 

Mocht u foto’s hebben die 

kunnen bijdragen aan de 

kennis over de geschiedenis 

van Spaarndam en 

omgeving, dan houden wij 

ons aanbevolen. Alle 

materialen die wij krijgen 

aangeboden worden zeer 

discreet behandeld.  

Elke woensdagochtend kunt 

u de HWS vinden in de 

Kettingloods van het 

Rijnlandshuis van 09.30 tot 

11.30 uur. Kom gerust 

eens langs.  

Veel leesplezier, de redactie 

Martien van Woerkom. 
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