
Samenleven
Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915

44e jaargang - SEPTEMBER - NUMMER: 3 - 2016

Samenleven is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Opgericht 17 september 1915



Samenleven

2 Samenleven VDV - september 2016

Is een uitgave van de 
Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) 
en verschijnt 4 maal per jaar.

Oplage van 1450 exemplaren die wordt verspreid 
in Vijfhuizen en omgeving.

Advertentietarief: 45 euro per jaar
Bankrekening: NL70INGB0004674936 
Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen

Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius

Distributie ‘Samen Leven’:
J. van Schie
Jack Sharp park 11
2141 XJ Vijfhuizen
Tel: 06 - 49450211  
jjmvanschie1955@kpnmail.nl

Foto omslag: 
J.L. de Jong

Samenstelling Bestuur:

Colofon
Eindredactie:
J.L. de Jong
Kroonwerk 22
2141 NL Vijfhuizen
Tel.: 023 - 7436094

Redactielid:
W.J.H.B. Vroom

Aanleveren kopij: bij voorkeur in Word (lettertype
Arial 12) op cd-rom (foto’s) of per e-mail aan de 
secretaris: secretaris@dorpvijfhuizen.nl

Website: www.dorpvijfhuizen.nl
Webmaster: W.J.H.B. Vroom

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt 
zich het recht voor om artikelen te wijzigen en te 
weigeren.

Functie: Naam: Aandachtsgebied:

Voorzitter

C. de Ruijter
Vliegersplein 17 2141 VC Vijfhuizen
023 - 5581665
voorzitter@dorpvijfhuizen.nl

Leiding van de vereniging, algemene representatie, participatie / 
communicatie, kernen overleg met de gemeente, overleg met Maatvast, 
seniorenhuisvesting

Secretaris
(vice-voorzitter)

A.L.M. Overgaag
Mient 25 2141 TA Vijfhuizen
secretaris@dorpvijfhuizen.nl

Verzorging in- en uitgaande post, kernenoverleg met de gemeente,
beheeroverleg, Schiphol, 4-5 mei comité, aanpak Ringdijk

Penningmeester
P.G. Knibbe
Vliegersplein 41 Tel: 023-5583714
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

Financieel beheer, correspondentie met betrekking tot lidmaatschap,
Ledenadministratie en innen contributie

Bestuurslid
J.L. de Jong
Kroonwerk 22 2141 NL Vijfhuizen
Tel.: 023 - 7436094

Redactie Samen Leven, Schiphol

Bestuurslid
Mevr. D. Th. De Blieck-Visser
Flank 15 2141 NX Vijfhuizen 
Tel: 023-5580926

Sociaal Domein, jeugd, onderwijs 

Bestuurslid
P. Blom
Kromme Spieringweg 479  2141 AJ Vijfhuizen
Tel: 06 20627383

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk, seniorenhuisvesting

Het volgende nummer verschijnt in: december 2016
Uiterste datum inleveren kopij: 28 november 2016    



3Samenleven VDV - september 2016

Inhoudsopgave
Voorwoord

Sluiting Noodopvang

Collecteweek 26 september t/m 1 oktober 2016

Bloembakken op de Cruquiusdijk

Mysteryland 2016

Openbare basisschool De Waterwolf 150 jaar

Vijfhuizen, een dorp met koeien in de wei

Waar gaan we heen?

Zing mee met Viva la Musica in Vijfhuizen

Tussen fort en eendenkooi

Activiteitenlijst verscheidene locaties  
in Vijfhuizen

4

5

5

7

9

11

13

17

19

21

23



Samenleven

4 Samenleven VDV - september 2016

De noodopvang voor de vluchtelingen is gesloten,  
een gevolg van de sterk verminderde instroom van 
vluchtelingen. Dat betekent niet dat er een oplossing 
is voor die mensen. Nu zitten ze onder vaak buiten
gewoon slechte omstandigheden ergens in Turkije, 
Italië of een ander land. Treurig, dieptreurig zelfs! In 
de periode dat de opvang hier in bedrijf was heeft een 
behoorlijk aantal vrijwilligers zich voor de vluchtelin
gen ingezet en hebben zich geen vervelende inciden
ten voorgedaan. Goed om dat te constateren onder 
dankzegging aan de instellingen en vrijwilligers die 
daar een bijdrage aan hebben geleverd. 

Het Park Vijfhuizen is gekozen als locatie voor een her
denkingsmonument voor de slachtoffers van de ramp 
met vlucht MH17. Op onze afgelopen jaarvergadering 
is er een toelichting gegeven door de landschaps
architect die het monument heeft ontworpen.  
Inmiddels is er ook een kunstwerk ontworpen en de 
beeldend kunstenaar heeft op 6 september jl. dat  
ontwerp toegelicht. Het tijdschema voor realisatie van 
het geheel is krap, de oorspronkelijke doelstelling is 
het geheel in juli 2017 klaar te hebben. 

Woningcorporatie Ymere heeft bekend gemaakt de 
20 seniorenwoningen aan de WoudwegGroeneweg 
te gaan slopen en met een ontwerp te komen voor 
nieuwbouw ter plekke. Ze hebben aangegeven de 
bewoners uit Vijfhuizen bij het bouwproces te  
willen betrekken. De VDV heeft in een brief aan  
Ymere aangegeven graag bij het proces betrokken te 
zijn en er van uit te gaan dat er ook weer minimaal  
20 seniorenwoningen in het nieuwe ontwerp  
zullen worden opgenomen. In september is een eerste 
afspraak gemaakt, waarbij VDV en de ondernemers
vereniging, die zich ook sterk gemaakt heeft voor  
vernieuwing van de woningen aan tafel gaan met 

Voorwoord
Ymere. Vanzelfsprekend leggen wij aan Ymere voor dat 
we de direct omwonenden nadrukkelijk in het proces 
betrokken willen hebben.

Op 2 plekken in het dorp waar al lang over wordt 
geklaagd lijkt er beweging te komen. De bestrating 
in Stellinghof, waar veel klachten over zijn zal op een 
aantal plaatsen worden verbeterd en ook de bloem
bakken op de Ringdijk zullen gaan verdwijnen.  
De maatregelen die zowel in Stellinghof als op de 
Ringdijk genomen worden zijn niet optimaal, omdat 
volgens de gemeente het vanuit een beperkt budget 
moet. Maar goed, er gebeurt nu wat, dat is prima.
Mysteryland is weer achter de rug. Peter Blom heeft 
het gebeuren vooraf, tijdens en achteraf gevolgd. 
Mochten er punten zijn waarvan je vind dat die in de 
evaluatie moeten worden meegenomen meld het ook 
aan hem!

Er hebben zich twee nieuwe kandidaatbestuursleden 
gemeld, allebei tweede helft dertigers, dus nog jong 
en zeker ook enthousiast. Ingeborg Pronk (v) woont in 
Stellinghof en Danny van Teeffelen (m) woont in het 
Jack Sharp park, daarmee hebben we ook een mooie 
spreiding van (kandidaat)bestuursleden over het  
hele dorp. Ook vanaf deze plek een hartelijk welkom !!
Beiden draaien al mee in het bestuur, de officiële 
benoeming zal de komende jaarvergadering  
plaatsvinden.

En: gebruik onze website www.dorpvijfhuizen.nl of 
volg ons op Facebook !!

Voorzitter VDV
Cok de Ruijter
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Zoals inmiddels bekend is geworden, is toch nog  
vrij onverwacht de Noodopvang voor vluchtelingen  
op het Expoterrein per 1 september jl. gesloten.
De reden van deze vervroegde sluiting is de  
kleinere instroom van vluchtelingen, die het open 
houden van de Noodopvang niet langer rendabel 
maakte.
De Begeleidingsgroep, die zich in de afgelopen 
maanden met alle facetten van de Noodopvang 
heeft beziggehouden is inmiddels ontbonden.

Jan de Jong, 

lid Begeleidingsgroep namens de VDV

Sluiting Noodopvang

Fonds verstandelijk gehandicapten vraagt eind september financiële steun 
en aandacht voor de positie van mensen met een verstandelijke beperking.   
Het Fonds financiert projecten die het leven van mensen met een  
verstandelijke beperking leefbaar maken en hun wereld vergroten.

Zo helpt het Fonds met aangepaste materialen voor gemeenschappelijke woonruimten, maneges,  
zorgboerderijen en speeltuinen in de buurt, aangepaste speelmaterialen voor kinderen met een beperking of  
een aangepaste schoolreis. Ook gaat er geld naar groepsactiviteiten, zodat mensen kunnen zwemmen, fietsen, 
een computer cursus volgen, hun theatertalenten ontwikkelen of een muziekfestival bezoeken.

UW BIJDRAGE TELT!

Het Fonds zoekt in Vijfhuizen nog collectanten.  

Wilt u een kleine inspanning doen voor een goed doel, neem dan contact op met Hans Dokter (tel. 023558 1731) 
of Liesbeth Welt (023558 1913)

Voor meer informatie zie: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/collecte 

Collecteweek - Collectanten gezocht voor Vijfhuizen  
26 september t/m 1 oktober 2016
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Soendaplein 35 | 2023 TT Haarlem
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Al jaren is er een ergernis over de bloembakken op de 
dijk. Vanaf het moment dat ze geplaatst werden kwam 
er al veel protest. Ze zijn zelfs al een keer opgeladen en 
op de stoep van het gemeentehuis gezet! 

Het is een snelheidsremmende maatregel. Maar de 
verkeersveiligheid werd er niet beter op. En dat heeft 
natuurlijk de meeste ergernis en ongelukken opge
leverd. Maar na vele gespreken en toezeggingen gaat 
het dan toch gebeuren. De bakken gaan dit jaar nog 

Bloembakken op de Cruquiusdijk
verdwijnen. Wel moet de snelheid geremd 
worden en een aantal drempels zullen 
geplaatst worden. 

Voor de bewoners aan de Cruquiusdijk is 
er op 3082016 een inloopavond geweest. 
Deze was goed bezocht. Hier kon iedereen 
nog zijn mening geven waar serieus naar 
geluisterd werd door de gemeente. Aan de 
hand van deze inloop zullen waarschijnlijk 
nog wat aan passingen worden gedaan. 

Zoals de lengte van de drempel, de  
verdeling en het aantal. Maar in het najaar 
zullen we dus echt afscheid nemen van de 
“bloem”bakken.  
De bewoners aan de Cruquiusdijk hadden 
graag de hele weg gerenoveerd gezien, met 
nette parkeervakken en uitstraling zoals bij 

de woonboten op de Vijfhuizerdijk. Hier blijft de VDV 
ook over in gesprek met de gemeente. 

Op dit moment kon hier nog geen geld voor vrij  
worden gemaakt en is men bezig om de gehele  
ringdijk in kaart te brengen. Hierna gaat men pas  
plannen maken.

Peter Blom
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06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

06 11325648
info@ziere-partyservice.nl
ziere-partyservice.nl

telefoon

mail

internet
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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Dit enorme spektakel werd voor het 14e jaar  
georganiseerd in ons dorp. Nu een 2daags festival met 
mogelijkheid voor 3 overnachtingen op de tijdelijke 
camping. Voor ons dorp altijd weer een spannend  
evenement. Want even een weekend met meer dan 
60.000 gasten die komen en gaan. 

Waar een ware metamorfose in het bos wordt gecre
eerd, wat natuurlijk opbouw en afbouw tijd met zich 
meebrengt. En dan gaat het hier natuurlijk om de 
muziek van Afrojack, Martin Garrix enz. Allemaal erg 
gaaf, maar brengt natuurlijk ook wat zorgen met zich 
mee, overlast en ergernis van sommige Vijfhuizenaren. 
Lang niet iedereen houdt van die drukte, afgesloten 
wandel en fietsroutes, hard geluid en meer van deze 
zaken. Zoals ieder jaar probeert de organisator van 
Mysteryland de overlast te beperken. Wegnemen gaat 
vaak niet omdat dit hoort bij het te houden feest. 
Hiervoor zoeken ze op tijd contact met onder meer de 
dorpsvereniging en direct aanwonende om goed te 
luisteren en waar mogelijk aanpassingen te doen.  
Het geluid is ieder jaar een punt in het gesprek, vooral 

Mysteryland 2016
de lage ver dragende tonen kunnen voor overlast  
zorgen. De wind was ook dit jaar weer gunstig voor 
ons Vijfhuizen. 
 
Tenminste als je het niet horen wilde…. Dit jaar  
heeft de organisatie van Mysteryland een blijvend 
kunstwerk aangeboden aan de gemeente. Het is een  
kunstzinnige houten waterlelie geworden. Gelukkig is 
ook dit jaar de overlast voor de meeste tot een mini
mum beperkt gebleven en hebben ze weer een mooi 
feest kunnen houden.

Mocht je ooit in de gelegenheid zijn, ook al ben je wat 
ouder of geen liefhebber van de muziek zijn, het is een 
echte belevenis om te zien wat er allemaal gebeurd. 
Veelal sprookjesachtige tafrelen, grappige mensen, 
lekker en steeds meer gezond en vers eten. Maar ook 
de grote podiums met 1 DJ die veel herrie maken en 
heel veel mensen aan het dansen krijgen!!

In oktober zijn er de nabesprekingen met de  
organisatie en de dorpsvereniging. Mocht je klachten, 
tips, aanpassingen, ergernissen hebben mail ze dan 
naar ons. Dan nemen we dat graag mee in het gesprek.
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W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
 

 

 

 

 

wij drukken letters...

Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem
023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl

www.divendalrepro.nl 

...al een tijdje

 

  

 
 

Pedicure Ria kenter 
Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten 

  Bezoek adres: 
               Arsenaal 55 
               Tel 0235581353 

 

Toegankelijke, betaalbare lessen. 

ma/vr-ochtend in de Spiering en wo-avond  

in de Tweemaster. Een proefles is gratis! 

Info: Conny Hollander, 06-5266 3213 

conny.hollander@gmail.com / www.whyoga.nl 

Yoga                       
volwassenen en 55+ 

W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
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meer recente bebouwing.
We zijn bijzonder trots op het feit 
dat onze school nu een jubileum 
mag vieren van haar 150 jarig 
bestaan. 
 
Daar gaan wij dit aankomende jaar 
op tal van manieren op feestelijke 
wijze aandacht aan besteden.  
Zo staat er onder andere een 
excursie naar het Gemaal in Lijnden 
gepland, willen wij met alle  
kinderen tegelijkertijd op  
schoolreis gaan, zal er in het teken 
van ons jubileum een theater

voorstelling met de kinderen worden gemaakt, over 
de drooglegging van de gemeente Haarlemmermeer, 
wordt er een discoavond gehouden en zal er voor de 
oudleerlingen en collega’s een reünie worden georga
niseerd. 

Voor de zomervakantie heeft de school op ludieke 
wijze geld ingezameld, om een aantal van deze  
activiteiten te kunnen bekostigen. De avondvier
daagse stond in het teken van een sponsorloop, 
waarmee we een mooi bedrag van € 940, hebben 
opgehaald en heeft de dorpsraad de school €150, 
toegezegd! We hopen natuurlijk op meer sponsoren 
zodat we de kinderen van De Waterwolf een prachtig 
jubileumjaar kunnen bieden!

Saskia de Vos.

Directeur openbare basisschool De Waterwolf.

Openbare basisschool De Waterwolf, is één van de 
oudste scholen van de gemeente Haarlemmermeer. 
Al kort voor de inpoldering van de Haarlemmermeer, 
in1861 kreeg Vijfhuizen zijn eigen dorpsschool. Deze 
was eerst gehuisvest in een landbouwschuur. In 1866 
kwam er een echt schoolgebouw in het dorpscentrum 
(nu bekend als “de oude Waterwolf”). 

De geschiedenis van onze school gaat dus ver terug. 
De naam van De Waterwolf heeft ook met de geschie
denis van de polder te maken. In onze hal hangt een 
plaquette met de volgende tekst:
“De drooglegging van het Haarlemmermeer vond haar 
oorsprong in de vrees voor de “Waterwolf”.  
De moderne inpoldering is het verkrijgen van  
nieuw land”.
De school is nu gehuisvest in een modern gebouw 
gelegen tussen de oude dorpskern en de  

Openbare basisschool  
De Waterwolf 150 jaar
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NHFS, 
geeft een heldere kijk op 

uw financiën voor een 
heldere prijs!

Wat kunnen wij voor u doen:

financiële administratie
salarisadministratie
jaarrekening
bedrijfsanalyses
fiscale aangifte en advies
starterbegeleiding
VvE administratie
IB aangifte [ook voor particulieren]

NHFS B.V. 
Spieringweg 508 

2141 EB Vijfhuizen 
Beconnummer: 580.843

Bezoek onze 
website 
www.nhfs.nl voor 
meer informatie 

T: 023 - 8200 910
E: info@nhfs.nl
W: www.nhfs.nl

NHFS 
is een 

no-nonsense 
bedrijf dat gaat 

voor service, 
efficiency en 

kwaliteit.

Bel ons voor 
een vrijblijvende 
afspraak [ook 
‘s avonds of op 
zaterdag]:

N H
F S P a r t n e r  i n  b u s i n e s s

Administraties Fiscale zaken Bedrijfsadvisering

DEZE BANK BIJVOORBEELD.

H O G E R

B R E D E R

L A G E R

D I E P E R

H A R D E R

Z A C H T E R

P E R I D A M E U B E L AT E L I E R  ( N A A S T B L O M )

S H O W R O O M O P E N M A T / M Z A 1 0 - 1 7 U U R

www.perida.nl

B i j K o n i n k l i j k e b e s c h i k k i n g H o f l e v e r a n c i e r. S i n d s 1 9 0 3

Een bank van Perida koop je voordelig

bij de makers zelf. Bespreek met ons

uw speciale wensen en wij maken voor

u een bank die precies aan uw dromen

voldoet. Chic bekleed met dubbeldik

leer,  exclusieve stof, of Alcantara. In

onze showroom kunt u uit 40 modellen

de basis voor uw maatwerk kiezen. 

Tevens kunt u een kijkje nemen in ons

Atelier. Wie gezien heeft hoe een Perida wordt gemaakt

begrijpt direct dat je daar 10 jaar garantie op krijgt.

MAAR DAN  ..

voel het verschil

Hellemeerstraat 3 
2141XE Vijfhuizen
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Vijfhuizen is te midden van de Randstad een nog altijd 
landelijk dorp en nog wel met een eigen karakter.  
Het is er goed wonen, het dorp is klein, men kent 
elkaar. Voor de wandelaar die langs het weiland loopt, 
staat een bankje klaar. Als in het voorjaar de koeien 
verschijnen, dan weten we “het wordt zomer.”  
Op het bankje zitten en kijken naar de koeien is een  
interessante bezigheid, want er is veel waar te nemen. 
Koeien zijn zeer sociale dieren.
Koeien leven graag in kudden, daar zijn sociale banden 
en er is sprake van een hiërarchie. Het zijn echte  
kuddedieren. Als de hiërarchie duidelijk is en blijft, 
voorkomt dat conflicten. Aanvallen of vluchten is  
dan niet nodig, misschien hooguit wat dreigen en 
eventueel iets opschuiven. Als in het voorjaar de 
koeien in de wei komen zijn ze uitgelaten en blij, maar 
ze moeten ook even flink tegen elkaar stoten om de 
rangorde in de nieuwe ruimte vast te stellen. Daarom 
zie je soms koeien met de horens tegenover elkaar 
staan: wie is de baas? 

Wie is de hoogste baas in de kudde? Meestal wordt 
dat bepaald door leeftijd en de tijd die een koe in de 
kudde verblijft. De afmetingen 
van de hoorns spelen hierbij 
mee: hoe ouder de dieren, hoe 
groter de hoorns, hoe hoger de 
rang. Via kopkopconfrontaties 
wordt zo de rangorde beves
tigd. Als de rangorde eenmaal 
is bepaald, laten de koeien met 
subtiele hoofdbewegingen zien 
hoe de verhoudingen liggen. 
Een hogere koe houdt haar kop 
omlaag richting een lagerge
plaatste koe. Als ze haar kop in 
de richting van de ander zwaait, 
is de boodschap duidelijk: weg
wezen. Opengesperde ogen met 
veel oogwit duiden op boosheid.

Vijfhuizen, een dorp met koeien  
in de wei

In de wei is trouwens goed te zien welke koeien het 
initiatief nemen. Dan sjokken de anderen er in een 
lange rij achteraan. De leiders zijn ook meestal de  
eersten die de stal verlaten. 

Koeien sluiten vriendschappen voor het koeienleven. 
Vooral de moederkindband is sterk, maar koeien  
hebben ook maatjes met wie ze graag samen grazen  
of rusten. Dat is in de wei ook goed waar te nemen.  
Vriendinnen van dezelfde status likken elkaar op  
plaatsen waar ze zelf niet bij kunnen. Bij dreigende 
conflicten kan het elkaar likken ook kalmerend  
werken. Ondergeschikte koeien likken dan de  
ranghogere; ze ‘likken naar boven’.

Net als mensen hebben runderen een persoonlijke 
ruimte om zich heen, waarbinnen alleen familie en 
vrienden worden geduld. Hoe groot die persoonlijke 
ruimte is, hangt af van de leeftijd (jonge dieren zijn 
schuwer), van de rust in de groep en van degene die 
nadert. Vriendinnen houden maar enkele decimeters 
afstand van elkaar. Geen enkele koe loopt te ver weg.
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Pets Health Dierenarts 
bij Willemse Dierenvoeders
Voor alle diergeneeskundige zorg.
Behandeling op afspraak is mogelijk, 
maar nog makkelijker: kom gewoon langs 
tijdens de inloopspreekuren! 
Kijk voor meer informatie 
op www.petshealth.nl

Willemse:
De grootste specialist in diervoeding en dierbenodigd-heden in de 

regio!Vijfhuizerdijk 72 • 2141 BC Vijfhuizen
☎ 023 558 1271 • www.willemsedierenvoeders.nl
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Typisch kuddegedrag is het synchrone verloop van 
allerlei activiteiten, zoals grazen, herkauwen en  
schuilen. Koeien houden niet van om de beurt eten, 
ze willen met zijn allen “aan tafel”. En ze willen niet om 
een plek hoeven vechten. In de wei gaat dat vanzelf 
goed; met zijn allen lopen ze al grazend rond, er is 
ruimte genoeg. 

Een koe trekt het gras met de tong van de grond en 
maalt het tussen de onderste tanden en de kaak.
 De koe is een herkauwer, het dier slikt het gras bijna 
zonder kauwen in. Voor het verteren heeft een koe vier 
magen. Als de eerste maag, de pens, vol is, komt het 
gras terug in de mond en kauwt de koe het fijn. Hierna 
wordt het weer ingeslikt. In de pens wordt het gefer
menteerd. De tweede maag, de netmaag, zorgt ervoor 
dat het gefermenteerde voedsel doorstroomt naar de 
boekmaag. In deze derde maag wordt het vocht uit het 
verteerde voedsel gehaald. Als laatste volgt de vierde 
maag, de lebmaag. Hier wordt het voedsel verteerd en 
dat gaat dan naar de dunne darm. In de darm gaat de 
vertering verder en worden de vrijgekomen voedings
stoffen via de darmwand in het bloed opgenomen. 
Dit verklaart meteen waarom de mens geen gras kan 
eten. We hebben maar een maag en dus verteert het 
gras niet. 

Koeien liggen zo’n tien tot vijftien uur per dag. Een 
derde daarvan besteden ze aan het herkauwen, de 
rest van de tijd liggen ze maar een beetje te liggen. 

Het gaan liggen is nog niet zo eenvoudig voor een 
koe. Eerst wordt de grond op geschiktheid gecontro
leerd door te snuffelen. Daarna wordt de rug gekromd 
en het zware voorlijf naar beneden gekanteld. Eén 
voorbeen wordt op de grond gelegd. De achterbenen 
worden onbelast naar voren gebracht, waardoor het 
dier als het ware door zijn benen zakt. Nog een beetje 
doorhangen naar één zijde en de koe ligt. Een koe die 
haar lekkere lig helemaal gevonden heeft, houdt de 
kop schuin naar voren en meestal één voorpoot voor
uitgestoken op de grond.
Een melkkoe geeft gemiddeld 20 liter melk per dag. 
Een koe wordt gemiddeld 315 dagen per jaar gemol
ken. Dit komt neer op een gemiddelde productie van 
6300 liter melk per koe per jaar. Koeien zijn derhalve 
belangrijk voor onze voedselvoorziening. Een koe kan 
een leeftijd van 20 jaar bereiken. Tegenwoordig wordt 
de gemiddelde melkkoe echter maar vijf à zes jaar oud. 
Wanneer een koe minder melk geeft of niet optimaal 
vruchtbaar is, wordt ze afgevoerd naar het slachthuis. 
We vinden die dan op een of andere wijze terug in de 
supermarkt. 
Na het lezen van dit alles kijken we nu dus zittend  
op het bankje aan het weiland met des te meer 
bewondering naar de koeien. Er is steeds wat te zien. 
Misschien ontdekt iemand dan zelfs “hoe een koe een 
haas vangt“.

Reint Buser.
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Kromme Spieringweg 208 a
2141 BR  Vijfhuizen

www.luvu.nl

023 - 5 371 375
Dag en nacht bereikbaar

   "LUVU"

Persoonlijke uitvaartbegeleiding - Uitvaartverzekeringen

Samen naar een waardig afscheid.

Dé begrafenisondernemer voor Vijfhuizen e.o.
waarbij men na overlijden niet het dorp uit hoeft.

Thuisopbaren - opbaren o.a. in de Poterne

Informeer vrijblijvend naar onze tarieven en mogelijkheden.

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg
  

Galerie Atelier 32  
Schilderijen 

Beeldhouwwerk 
Glaskunst 

Kunstfort Vijfhuizen 
(Spieringweg 609) 

Open: vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 

www.anjadezanger.nl 
0614742856 

Uw wensen vastleggen geeft helderheid
Een afscheid met gevoel voor sfeer en met respect voor 
de overledene, helpt bij de verwerking van het verlies. 
Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat mensen 
hun wensen kenbaar maken en dat wij ze op een 
integere én professionele manier kunnen adviseren.

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl

HELDER IN 
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl
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De economische integratie van WestEuropa en  
de Oostbloklanden werd een groter succes dan  
aanvankelijk werd verwacht. 

Natuurlijk kwamen er ook problemen, vooral ook  
in deze periode, en er is nog veel wijsheid en stuur
manskunst nodig om de Europese boot in de juiste 
koers te houden. 

De Europese Unie heeft veel voordelen gebracht en 
een Verenigd Europa is zeker gezien de houding van 
de SovjetUnie van groot belang. Sommigen zien 
veel heil in een nietszeggend referendum en pleiten 
zelfs voor uittreden uit de Unie met terugkeer van de 
Nederlandse gulden. Zo´n Nederlands guldenbiljet, 
wellicht dan weer met de beeltenis van Michiel de  
Ruyter krijgt zeker geen waarde. Michiel, de grote  
zeeheld van toen, gaat nu zeker roemloos ten onder.  
Hij verdwijnt uiteindelijk in de papierversnipperaar. 
Terug naar de gulden is onzin. Daarvoor is de integra
tie van Europa al teveel gevorderd tot voordeel van 
allen. Laat de euro maar rustig blijven, we zijn eraan 
gewend.  

Waar gaan we heen?
Naar Turkije gaan lijkt me gezien de huidige situatie 
niet zo’n goed idee. Voor je het weet zit je zo maar in 
een wel heel klein ”appartement” op water en brood. 
Naar Duitsland dan, of Frankrijk? Ook twijfelachtig en 
misschien onveilig. Engeland dan, maar dat land heeft 
de Brexit. Willen die ons nog wel? Thuisblijven kan ook, 
maar zelfs dat is onzeker. 

Misschien komt alleen nog een wandeling in een bos 
in aanmerking. Maar dan altijd wel lopend met de 
telefoon aan één oor, want contact met het thuisfront 
is van belang.
Alles is trouwens onzeker. 

Voormalige Sovjetrepublieken riepen destijds de  
onafhankelijkheid uit en tekenden op 21 december 
1991 met de SovjetUnie het verdrag van AlmaAta.  
Op 1 mei 2004 traden zeven landen van het  
voormalige Sovjetblok toe tot de Europese Unie,  
Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije 
en Hongarije. 
 
Roemenië en Bulgarije volgden op 1 januari 2007.  
Ook Cyprus en Malta traden toe. 

Maar inmiddels zijn er spanningen oostwest,  
ieder weet dat. 

Economie
We hebben het immers best goed.
In 1950 had Nederland slechts 140.000 auto’s, nu staat 
bij elk huis minstens een auto. 

In 1850 werden mannen in Nederland gemiddeld  
38 jaar oud en vrouwen 40. Nu halen we leeftijden 
van bijna 80 jaar en voor wie veel geluk heeft is een 
eeuw zelfs binnen bereik. De totale wereldbevolking 
van nu 6.7 miljard zal oplopen tot meer dan 9 miljard. 
Dat zoveel mensen straks opgepakt zitten op slechts 
één planeet heeft grote gevolgen. We zullen ons heil 
ook moeten zoeken op andere planeten en met die 
gedachten is men al druk in de weer. 

Wij zullen dat niet meemaken. Veel te ver weg.
We beperken ons maar tot het wandelingetje in het 
park en daar wensen wij dan onze tegemoetkomende 
medeburgers een ”plezierige en zonnige dag” toe. 

Reint Buser 
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Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl

OPENHAARDHOUT 

 

VAN DE ALLERBESTE KWALITEIT 

OVEN-GEDROOGD EN DUURZAAM BRANDEND 
 
 

ZIE ONZE WEBSITE 
 
 

www.haardhout.info 

 

OF BEL 
 

06 53 68 79 43
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Viva la Musica is een gemengd koor dat in augustus 2013 in Vijfhuizen is opgericht. 

Het koor bestaat sindsdien uit ca. 35 enthousiaste leden van alle leeftijden, van sopraan tot bas.  

We zingen o.l.v. dirigente Deborah de Liever, muzikaal worden we begeleid door pianiste Jacqueline Leyting.  
Ons repertoire is heel divers, van Bach tot Beat.  

Houdt u ook van zingen, kom dan een keer luisteren of doe mee tijdens onze repetitieavond  
(u hoeft geen zangervaring te hebben, ook hoeft u nog geen noten te kunnen lezen!) 

We repeteren iedere maandagavond van 20.00 uur – 22.00 uur in het Dorpshuis ‘d Oude Waterwolf te Vijfhuizen 
(Kromme Spieringweg 436) 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Welt (tel 023558 1913)

Alle zangstemmen zijn van harte welkom!

Zing mee met Viva la Musica  
in Vijfhuizen
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 ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’

KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

 Spieringweg 6b3a
2y4y EB Vijfhuizen

Tel: b23 558 y667/ b6 5342 byby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

L elektrotechnische installaties
L datanetwerken
L CAImTEL installates
L verlichtingsprojecten
L lichtreclameprojecten
L toegangscontrole
L beveiligingsystemen

Elektrotechnisch Installatiebureau

GJK

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf

Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.

 
Zoekt  u een vertrouwde 

Glazenwasser? 
Al 30 jaar een begrip particulier 

en zakelijk

 

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

Tel. 023-5289700 
Email: f.broersevof@xs4all.nl

K.v.k. 34053745
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Vijfhuizen breidt uit. 

Bij de Vijfhuizerweg verrijst het bouwplan Poort 5. 
“Poort 5”, aldus het prospectus, wordt een wijk voor 
iedereen. Totaal zijn er 48 zeer diverse woningen 
gepland. Van vrijstaande tot patiowoningen en van 
twee onder een kap tot tussenwoningen. De woningen 
goed passend voor dorp Vijfhuizen zien er fraai uit.

En dan is en ook het plan Spieringhof aan de Kromme 
Spieringweg. Hier komen 26 woningen die het kale 
terrein aan de straat, waar vroeger de kerk stond, 
verfraaien.
  
De seniorenwoningen aan de Woudweg zijn al jaren 
aan renovatie toe. Er zijn al verschillende plannen 
voorgesteld, maar het ziet ernaar uit dat hier ook  
eindelijk iets gaat gebeuren. De woningen waren al 
jaren meer “senior” dan de bewoners zelf. Nu de vaart 
er nog in. 

Wat gebeurde er in de afgelopen jaren?

Halverwege de jaren zestig ontstonden de Herenweg, 
Groeneweg, Woudweg en de Nes. In 1971 werd gestart 
met het bouwplan De Baarsjes, en na de voltooiing 
daarvan verrees De Mient. Rond 2002 verrees het 
bouwplan Stellinghof naar de architectuur van  
Liesbeth van de Pol.
 
Het dorp Vijfhuizen telt nu 4528 inwoners met  
1738 huizen. 

Gerekend in 2010 was de samenstelling van de  
bevolking van Vijfhuizen.

015  21%   1525 10% 2545 30% 45 – 65 27% 65 en 
ouder 12%.
 
Nieuwe jonge, maar natuurlijk ook oudere nieuwe 
inwoners zijn dus van harte welkom.

Verheugend straks de nieuwe inwoners te mogen 
begroeten bij de dorpsvereniging van Vijfhuizen.  
Dan blijven ze via “SamenLeven” goed op de hoogte 
van ontwikkelingen in het dorp.

Bijdragen van dorpelingen voor het dorpsorgaan zien 
we graag tegemoet. Nettie Paardekoopervan Winden 
schreef voor het juninummer een boeiend artikel over 
de dorpsbakker. Dat zal zeker een stimulans zijn voor 
bijdragen van andere dorpsgenoten. 

Er is best veel bedrijvigheid in het dorp en dat kan 
zeker kenbaar gemaakt worden. Mocht daar wat hulp 
bij nodig zijn dan doen we dat graag. 

De gastdames van de seniorensoos, met de partners, 
waren door mevrouw Annie Ligtenberg uitgenodigd 
voor een vaartochtje op een fraaie zomeravond met de 
tjalk “Nooit Volmaakt” over de Westeinderplas.  
Het gebeurde onder deskundige stuurmanskunst van 
haar zoon Rob. 
De Sint maakt ook altijd gebruik van deze boot.  
Hij was die avond niet aanwezig, maar hij had wel als 
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Goedheiligman voldoende wijn en hapjes achtergela
ten. Het was heel gezellig, vooral ook omdat we zonder 
zeeziekte terugkwamen. De vaartocht was zeker een 
extra stimulans voor de gastdames in september 
tijdens de soos weer present te zijn voor anderen. 
Nieuwe bezoekers voor de soos die traditioneel weer 
op de dinsdagmiddagen in september start zijn altijd 
welkom.

Trouwens, dan start ook weer de bridgeclub op  
dinsdagavond, woensdagavond en donderdagmiddag. 
Ook hier zijn nieuwe leden altijd welkom. 

Het wordt weer druk in Vijfhuizen na de zomer. 
Inmiddels is de noodopvang voor vluchtelingen in 
Vijfhuizen per 1 september gesloten. Er bleek sprake 
van een geringe toestroom van vluchtelingen naar 
Nederland. In Vijfhuizen waren verschillende activitei
ten georganiseerd. Die hebben geleid tot plezierige 
ontmoetingen tussen de bewoners van Vijfhuizen en 
de vluchtelingen.

Reint Buser 
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Activiteitenlijst verscheidene locaties 
in Vijfhuizen
In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad Samen Leven 

uiterst geschikt om deze hierin te vermelden. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat dit overzicht niet compleet is en verzoeken mutaties en  

aanvullingen door te geven aan onze secretaris secretaris@dorpvijfhuizen.nl.  

Hij zal zorgen dat dit dan in het volgende nummer verwerkt wordt.  

1. Dorpshuis 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in  
het dorpshuis:

maandag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Koor Viva La Musica: 20.00 – 22.00 uur
   Informatie over het koor: 
   PierK, tel.0235669565
   Contactpersoon: Liesbeth Welt 
   tel.: 0235581913

dinsdag:

– Senioren gym: 12:30 tot 13:30 uur
– Senioren soos: 13:00 tot 17:00 uur
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

woensdag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Bibliotheek 13:30 tot 17:00 uur
– Biljarten: 20.00 tot 22.00 uur 
   (indien gewenst)
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

donderdag:

– Bridge: 13:00 tot ca. 16:30 uur
– (Maandelijks) VDV vergadering:
   20.00 tot ca. 22.00 uur

vrijdag:

Geen vaste activiteiten 
Informatie: Roel Krijger 0653744117

Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg 
met de beheerder Dhr. R. Krijger. 
0653744117 of oudewaterwolf@maatvast.nl.

2. De Spiering

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Spiering:

maandag:

– Yoga 55+: 9.30 uur tot 10.30 uur.
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
– Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar) 
   19.00 tot 20.15 uur.
   Informatie/opgeven via www.despiering.nl. 

woensdag:

Callanetics (fitnesstraining op muziek):  
09.00 – 10.00 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

donderdag:

– Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar) 
   18:45 tot 19:45 uur

vrijdag: 

– Yoga 55+: 10.00 tot 11.00 uur 
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
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Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd 
voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het 
jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen 
knutselclubavond.
Gebruik van de locatie voor (sociaalculturele)  
activiteiten ten behoeve van Vijfhuizenaren is in  
overleg mogelijk. 
De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl.

3. De Poterne

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Poterne 
zijn vrijwel allemaal aan de kerk gerelateerd:

dinsdag:

– Bijbelleesgroep: 20.00 tot 22.00 uur
   september tot mei

woensdag:

– Ontspanningsmiddagen voor 55plussers:
   (maandelijks)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2wekelijks) 

donderdag:
– Medial bloedafname: 10.45 tot 11.30 uur 

vrijdag:

– Open Eettafel: 17.30 tot 20.00 uur 
   (iedere laatste vrijdag v.d. maand)

zondag:

Voor kinderen/jongeren tijdens kerkdiensten:
– Bagage of Ballast: 19.30 tot 21.30 uur;
    september tot mei. Tijd en datum wordt  

(in overleg) vastgesteld
– Catechisaties 
– Belijdenisgroep 
– Groep over Rouwverwerking

Daarnaast is de Poterne ook beschikbaar voor verhuur 
en te gebruiken voor condoleances. Dit dient dan 
besproken te worden in overleg met de beheerder: 
Mevr. I. van der Zaag.

4. De Oude Stal

maandag:

  Timmerclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral jongens van  
7 t/m 12 jaar.

dinsdag:

  Berenclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral meisjes van  
7 t/m 12 jaar. 

donderdag:

  Donderdagavondclub: 19.00 tot 21.00 uur 
Een hobby en knutselclub voor jongeren met een 
verstandelijke beperking

Activiteiten voor tieners en twintigers: Deze vinden 
veelal maandelijks op de vrijdagavond plaats.  
Houd de site in de gaten.

Daarnaast worden er nog extra activiteiten  
georganiseerd voor de clubleden. Hierbij kan je  
denken aan filmavond, sinterklaasavond, kien  
avonden, oliebollenactie en kamp.

Ons jeugdwerkgebouw is in 2014 gerenoveerd en 
staat er weer helemaal tip top bij. Het zou daarom 
mooi zijn als er meer structurele clubs deelnemen aan 
ons jeugdwerk. 
De locatie wordt alleen gebruikt door jeugdwerk  
‘De Oude Stal’ en eventuele kerkelijke activiteiten. 
Voor meer informatie over het jeugdwerk of over  
‘De Oude Stal’: info@deoudestal.nl
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5. De Luifel 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Luifel 
zijn vrijwel allemaal kerk gerelateerd:

maandag:

– (Bijna om de week) repetitie VOC koor:
   19.30 tot 22.00 uur 

dinsdag:

– Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 
  10.00 tot 11.30 uur

woensdag:

– Repetitie dameskoor: 16.00 tot 17.00 uur

donderdag:

– Repetitie gemengd koor: 19.45 tot 21.45u

vrijdag:

– (maandelijks) Herbergmaaltijd: 
   18.00 tot 20.00 uur 

zaterdag:

– (Bijna om de week) VOC koor: 
   09.30 tot 12.00 uur

zondag:

– koffie drinken na de vieringen

Daarnaast is de Luifel ook beschikbaar voor verhuur dit 
dient dan besproken te worden in overleg met  
de beheerder Mevr. A. de Koning. De luifel wordt  
ook regelmatig gebruikt voor condoleances bij  
begrafenissen en activiteiten van verscheidene  
werkgroepen van de kerk.

6. DSOV

Activiteiten die structureel plaatsvinden bij DSOV.

maandag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

dinsdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

donderdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

vrijdag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

Verder wordt de kantine als stembureau gebruikt en 
als verzamelpunt tijdens de avondvierdaagse.
Daarnaast is DSOV in principe niet beschikbaar 
voor verhuur heel zelden worden er uitzonderingen 
gemaakt voor sponsors en leden.

7. TVV

De locatie wordt alleen gebruikt door de TVV, er  
vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.
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8. De Jungle

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Jungle:

donderdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

vrijdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

– zaterdag (maandelijks):
– kinderdisco: 19.00 tot 20.30 uur
– tienerdisco: 21.00 tot 00.00 uur 
– themafeest: 20.00 tot 01.00 uur

Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan een  
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of 
organisaties in de Jungle.

9. Basisschool De Tweemaster

Er wordt 2x per week een zaal beschikbaar gesteld voor 
ballet en 1x per week voor yoga. 

woensdag: 

– Yoga 55+: 19.45 tot 20.45 uur                   
– Yoga volwassenen: 21.00 tot 22.00 uur
Informatie: Conny Hollander                    
0652663213 of conny.hollander@gmail.com           
Website: www.whyoga.nl

Callanetics (fitnesstraining op muziek):
Dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
Donderdagavond 19.30 – 20.30 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

Activiteiten voor de jeugd:
In de aula van De Tweemaster:
– schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks:
   donderdagavond van 19:0020:00 uur

Wil je een keertje komen kijken of je het ook leuk 
vindt? Kom dan gerust eens langs. 
Informatie: Rob Mulder (robmulde@gmail.com  
tel. 5580378

10. Basisschool De Waterwolf 

De locatie wordt alleen gebruikt door de Waterwolf, 
er vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.

11. Gymzaal Zijdewinde

maandagavond: 

– Gymnastiek: 
   van 19.30 tot 20.30 uur
   van september t/m mei 
   Informatie: eerdsum@gmail.com

dinsdagavond:

– ‘Badmintonclub Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur
   van september t/m april
   Informatie: tel.: 5583008 of
   ruud.ojevaar@planet.nl 
   
woensdagavond: 

– ‘Volleybal Vereniging Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   voor dames en heren 
   Informatie: Akke Pier
   tel.: 5583029 of
   ag.pier@quicknet.nl 

donderdagavond:

– ‘Badmintonclub De Baarsjes’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   van september tot april
   Informatie: Ton Overgaag 
   tel.: 5583178
   alm.overgaag@quicknet.nl  

12. Villa 533

Verhuur van zalen en/of praktijkruimte t.b.v.  
trainingen (geen feesten), gerelateerd aan  
activiteiten van Villa 533
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Medisch
Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen  tel. 023 - 558 0912

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis       Algemeen: 023-2242322 

             Spoed: 023-2242424 

Fysiotherapie: 

B.J.M. Berendes-van Dijk Liniewal 4 tel. 023 - 558 3106

Apotheek Vijfhuizen Liniewal 2a Vijfhuizen tel. 023 - 558 0895

Politie
Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer tel. 112

Politie (algemeen) tel. 0900 - 8844  

Gebiedsagent: Jeroen van den Bergh  tel. 0900 - 8844

Meld misdaad anoniem tel. 0800 - 7000

Dierenambulance tel. 06 - 5436 3000

Gemeente Haarlemmermeer (voor alle meldingen) tel. 0900 - 1852

E mail info@haarlemmermeer.nl

Internet: www.haarlemmermeer.nl

Gebiedsmanager noord:  Matthie Vermeulen                via tel. 0900 - 1852

Het Juridisch Loket (Haarlem) www.juridischloket.nl tel. 0900 - 8020

Richt zich op het verstrekken van gratis informatie en advies aan burgers in geval van juridische vragen. 

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas tel. 0800 - 9009

Kabel tel. 0800 - 5005

Water tel. 0800 - 023 2355

Riool tel. 0900 -1852

Waterleidingbedrijf storingen tel. 0800 - 023 2355

Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Meerlanden’ tel. 0297 - 381717

Dorpshuis ‘De Oude Waterwolf’ Vijfhuizen
Dorpshuis d’Oude Waterwolf te Vijfhuizen Tel. 023 - 5581084

Kromme Spieringweg 436

2141 AN Vijfhuizen

Beheerder Roel Krijger                                      tel. 023 - 558 1446 

 tel. 06 - 5374 4117

Vereniging dorp Vijfhuizen
Website www.dorpvijfhuizen.nl

Voorzitter C. de Ruijter

Distributie Samen Leven J. van Schie tel. 06 – 494 50 211

Info



Accomodatie
Autobanden
Autobedrijf
Autoreparatie
Administrateurs
Alarminstallatie
Airconditioning installatie
Autorijschool
Belastingadviseur
Benzine en Diesel
Bestrating
Bloemen
Bloemstukken
Boekhouder
Borduurwerk
Bouwbedrijf
Catering
Constructiebedrijf 
Computerhulp
Dakkapel reinigen

Dierenarts
Dierenvoeders 
Drukwerk 
Electricien
Elektrische installaties
Feestjes & Partijen
Fianciele adviezen
Fietsen
Fotografie
Garage
Gereedschappen 
Glazenzetter
Groenten
Hijswerkzaamheden
Hypotheken
Koelinstallaties
Kozijnen
Klusjesman
Logies
Loodgieter

Metselwerk
Meubelstoffering
Meubilair
Muziekles
Ongediertebestrijding
Opslagruimte
Oud IJzer
Partyservice
Pedicure
Pianoles
Reprografische diensten
Restaurant
Riooltechniek
Rijwielen
Schilder
Schoonheidsspecialiste
Schoonmaken
Schoorsteenveger
Sinterklaas
Sleutels en sloten

Sloepverhuur
Stukadoor
Taxi
Tegelwerken
Thuiskapster
Timmerman
Transporten
Tuinwerkzaamheden
Vaaractiviteiten
Verloskundige
Vertalingen
Verzekeringsadvies
Visitekaartjes ontwerp
Volkstuinen
Wassererij
Website
Zonweringen
En vele anderen mogelijk 

Vijfhuizer Bedrijvengids
Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl ........ uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie  ...............................  info@itgijmuiden.nl

Aannemer, Marco Olsthoorn, www.marcoolsthoorn.nl, .......nieuwbouw, verbouw en onderhoud .............................  info@marcoolsthoorn.nl

Accountant, Flynth, www.flynth.nl, ....adviseurs en accountants  ......................................................... 088-2367293, naud.janssen@flynth.nl 

Administratie, NHFS BV, www.nhfs.nl, ..... boekhouding en financieel/fiscaal advies voor ondernemers  .............. 023-8200 910, info@nhfs.nl

Badkamer, De Badkamer en Toilet Man, www.badkamertoilet.nl, ........Totaalinstallateur .......................06-47868094, info@badkamertoilet.nl

Bakkerij Dijkzeul, www.bakkerijdijkzeul.nl, ......Ambachtelijke Brood- &Banketbakkerij ................... bakkerijdijkzeul@gmail.com, 023-5581329

Bedrijfsuitje, http://www.varenmetdenooitvolmaakt.nl,.....Skûtsjesilen vlak bij Amsterdam,  ................................ rob.ligtenberg62@gmail.com

Beveiliging, 4-Locks, www.4-locks.nl, ..... sloten, (auto)sleutels, kluizen, beveiliging, PKVW,  ........................... 023-5370110, info@4-locks.nl 

Beveiliging, Visotek, www.visotek.nl, ................. inbraak/branddetectie, camerabewaking, toegang/intercom, info@visotek.nl, 023-5583900

Bloembollen, Van Haaster, www.vanhaastervijfhuizen.nl, .......... Tulpen – Narcissen – Hyacinten, ....................... info@vanhaastervijfhuizen.nl 

Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl, .... voor hulp wanneer je niet verder kunt  ................... contact@praktijkdalva.nl, 0623838574

Constructie & RVS, BLOM, www.Blombv.nl, ..... Constructies, Roestvrijstaal en Machinebouw ...............................................  info@blombv.nl 

Dakdekker, Snoeks, www.snoeksdakdekkers.nl, ....... ruim 20 jaar ervaring  ................. 023-359656, 06-51067806, info@snoekdakdekkers.nl 

Drukwerk, Divendal, www.DivendalRepro.nl, ....... Voor al uw zakelijk en familiedrukwerk in vijfhuizen e.o . ................  info@divendalrepro.nl 

Electra, GJK, www.GJKonline.nl, .......Bekabeling-Telefoon-Antenne-Internet-Satelliet-Beveiliging  ............... 06-53420101, info@GJKonline.nl

Grond- en straatwerk, De Wilde Infra- & Cultuurtechniek, www.dwgroep.nl, ....... Infra- & cultuurtechn. Wzh,  .................. info@ljdewilde.nl 

Hoveniers, Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, ........... Voor al uw tuinwerkzaamheden ............................06-40607897, info@maarltuinen.nl  

ICT Diensten, Dalo PC Service, www.dalopcservice.nl, ….........soft-  en hardware reparaties................., 06-33008697, info@dalopcservice.nl

Kapsalon, Haarsalon5Huizen, Waterlinie 79, ........... Haarstyliste voor Dames en Heren,  ........................................................... 06-51272636

Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl, ................................................ gewoon gezellig! ......................................................  023-5581436

Meubelatelier, Perida bv, www.perida.nl, ............... banken en fauteuils volledig op uw maat gemaakt  ................................... info@perida.nl

Openhaardhout, Haarlems Haardhout, www.haardhout.info, .......... de allerbeste kwaliteit  .................... info@haardhout.info, 06-53687943

Paardensport, Brigitta Willems, www.brigittawillems.nl, ............ dressuurtrainingen en pensionstal  ................................. brigittaw@hetnet.nl 

Pedicure, Sandra Hamelink, .............. bel of mail voor een voet-verwen afspraak .....................................  shamelink@ziggo.nl, 06-31920366

Rijwielen, Molenaar, ............ voor goede service en uw nieuwe aankopen van uw rijwielen . ............ dickmolenaar@kpnmail.nl, 023-5581639

Schoonheidssalon,  Ellezza, www.ellezza.nl, ......... Voor huidverbetering en ontspanning  .................................. 06-31951666, ellezza@live.nl 

Slagerij Melman, www.slagerijmelman.nl,  .......... Facebook: Uw Slager Melman  ................................ info@slagerijmelman.nl, 023-5583002

Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl, .................. grond,straatwerk, etc.,  ............................................. leosmit123@hotmail.com  

Vloerbedekking, Broersen Project en Woninginrichting, www.broersen.net, ............... S h o w r o o m,  Klugt 8 ................ info@broersen.net  

IJzerwaren, BMB Techniek, www.bmbtechniek.nl, ................ voor professioneel gereedschap ................ info@bmbtechniek.nl, 023-5581565

Yoga, Conny Hollander, www.whyoga.nl, .................. Kom eens langs voor een proefles  ...........  conny.hollander@gmail.com, 06-52663213

• Elke lijn kost EUR 15 per jaar en kan per nummer aangepast worden.

• U kunt meerdere lijnen in meerdere categorien nemen a EUR 15 per lijn.

• OVV leden en VDV leden krijgen gratis/optioneel een symbooltje achter de lijn: 

• De naam Vijfhuizer Bedrijvengids  staat nog niet vast. Als iemand een betere naam weet houden we ons aanbevolen.

• De gids wordt op de achterkant van Samenleven gedrukt zodat hij altijd opvalt.

•  De Vijfhuizer bedrijvengids wordt bij circa 1500 huishoudens in Vijfhuizen bezorgd.  Wij willen op deze manier ondernemers en 

bewoners dichter bij elkaar brengen.

• Kopij graag inleveren voor 28 november 2016

Ook in deze gids met uw product, 
dienst, of service?

Professioneel, amateur of  bijbaan?

Voor €15 p/jaar staat u 4x op de lijst

De VDV wil haar leden deze lijst graag aanbieden als een 
dienstengids. Er mag best wat concurrentie zijn dus kunnen 

meerdere bedrijven zich in dezelfde categorie profileren
Stuur uw regel naar Jan de Jong via: jandejong1948@gmail.com

STUUR DEZE PDF DOOR NAAR UW 

FAVORIETE BEDRIJF OF DIENSTVERLENER

ovvvdv


