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Op zaterdag 7 en zondag 8 

september waren de open 

monumenten dagen. Het 

(Gemeenschapshuis) in de 

volksmond Rijnlandshuis 

genoemd was geopend. De 

HWS heeft samen met de 

erfgoedbeheerder van 

Rijnland een tentoonstelling 

verzorgt in de timmerloods. 

In twee andere ruimtes kon 

men beeldende kunst 

bekijken welke gemaakt 

werd  door Pieternel van 

Kempen en vader en zoon 

Nick en André Meijer. 

Het weer was redelijk, dus 

er kon gevaren worden. Via 

de Mooie Nel langs de 

Laars, oversteek naar het 

Boezemgemaal, verder 

naar Jachthaven de Rietpol 

en terug langs 

SpaarneBuiten richting de 

botenloods bij het 

Rijnlandshuis. En dat onder 

deskundige leiding van Jan 

Dijkhuis de schipper.  

 

Het thema tijdens de open 

monumenten dagen was: 

“Europa” In de timmerloods 

was een expositie opgesteld 

met foto’s van palingrokerij 

Balm, Kuijten en Kok. 

Bedrijven welke hun 

producten leverde aan 

klanten in Nederland en 

daar buiten.

 

Het herdenkingsboek “van 

veenwildernis naar 

wonen in het groen” 

geschreven door auteur 

Frank van de Poll, is op 

dinsdag 11 december 2018 

tijdens de laatste 

raadsvergadering 

overhandigd aan B&W en 

de Raad van de Gemeente 

Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. 

Diegene die dit boek 

besteld hebben kunnen op 

woensdag 19 en donderdag 

20 december van 10.00 tot 

15.00 uur terecht in de 

Ketttingloods van het 

Rijnlandshuis aan 

Spaarndammerdijk 23 te 

Spaarndam. Daarna op 

afspraak 0637343659. 

Onderstaande foto’s 

ontvangen van Bas de Rooy 

en de vraag is of u iemand 

herkend, zoja geef dit door 

aan de HWS. Bij voorbaat 

onze dank.  

 

 

De gevelsteen Visserseind 

nr. 12 heeft men tijdens de 

verbouwing geprobeerd te 

verwijderen maar dit is 

helaas niet gelukt. Deze 

foto staat in het boek 

Ratjetoe aan huizen.

  

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’? Mocht u foto’s 

of andere informatie voor 

ons 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, redactie 

HWS 
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