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Het park Vijfhuizen gaat ingrijpend veranderen en de 
eerste tekenen daarvan zijn nu te zien. Er zijn hekken 
geplaatst en de aannemer is begonnen met de aanleg 
van het monument ter herdenking van de slachtoffers 
van de MH17 vlucht. Danny van Teeffelen geeft  
een uitleg verderop in dit blad. Er is een kleine  
bege leidingsgroep samengesteld uit dorpsbewoners, 
die met aannemer en gemeente regelmatig overleggen 
om zo tot een goed en praktisch gebruik van het park 
en monument en tot zo weinig mogelijk overlast  
tijdens de aanleg te komen. Een prima manier om 
Vijfhuizenaren te betrekken bij zaken die behoorlijke 
impact kunnen hebben; we hebben het bij de  
noodopvang vluchtelingen ook gezien.

Over de voortgang van de nieuwbouw aan de Woud-
weg – Groeneweg valt nu niet veel te melden. Er zijn, 
zoals eerder bekend gemaakt drie architecten  
uitgenodigd om een ontwerp te maken. Het worden 
sociale huurwoningen, er wordt gedacht aan een  
40 tal appartementen, die zowel voor starters als voor 
senioren geschikt zijn. Voor het complex komen  
alleen mensen in aanmerking die voor een sociale 
huur woning qua inkomen in aanmerking komen.  
We hopen binnenkort bericht van Ymere over de  
voortgang te krijgen.

Het dorpshuis ‘d Ouwe Waterwolf heeft de afgelopen 
tijd van binnen en van buiten een kleine metamor-
fose ondergaan, van binnen nieuwe keuken, nieuwe 
toiletgroep en nieuw meubilair en aan de buitenkant 
is de tuin opgeknapt. Roel Krijger, de alom bekende en 
actieve beheerder doet een oproep om het dorpshuis 
nog meer te gebruiken, kijk verderop in dit blad Hij 
heeft gelijk! Het is een mooie ontmoetingsplek  
voor wat je aan leuke activiteiten kunt bedenken, 
gebruik hem!

Met de feestdagen in het vooruitzicht hebben we twee 
feestelijke eet- en drinkaanwinsten voor het dorp  
kunnen noteren. Eten tussen de koeien bij Olsthoorn 
aan de Kromme Spieringweg, een nieuw initiatief, 

Voorwoord
zestig bezoekers, een groot succes en de nieuwe 
drankwinkel van onze “oude bakker” Dijkzeul, die het 
vroegere kruidenierspand van Kemp/Hoogvliet weer 
een nieuw mooi aanzicht geeft!
 
Tussendoor een vriendelijk maar wel dringend  
verzoek: we zijn een grote vereniging met een  
hele “kleine” contributie, 7,50 euro per jaar, bijna te 
verwaarlozen. En dat gebeurt dan ook soms.  
Dat vraagt veel werk van bestuur en vooral penning-
meester. Verzoek is: regel het overmaken van de  
contributie middels een machtiging. Als dat nog 
niet zo is en als u dat niet wilt, maak de contributie 
dan op tijd over. En geef adreswijzigingen of andere 
wijzigingen tijdig door, Liesbeth Welt wil de leden-
administratie up to date maken (waarvoor dank!),  
zie voor mailadres ledenadministratie weer voor in  
het blad!

Volgend jaar eind maart organiseert de VDV weer haar 
jaarvergadering, Afgelopen keer was de aanleg van 
het herdenkingspark voor de slachtoffers van MH17 
onderwerp van een lezing, mocht u een onderwerp 
hebben waarvan u vindt dat dat in Vijfhuizen breder 
aandacht moet hebben meld het aan, mogelijk is dat 
iets om een presentatie over te organiseren.  
Onze mailadressen en telefoonnummers staan in de 
colofon van dit blad. Daarnaast zijn we nog op zoek 
naar een nieuwe penningmeester en een bestuurslid. 
Mocht u daar meer over willen weten, gewoon even 
bellen!

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

Prettige feestdagen en een goed 2017,

Cok de Ruijter

Voorzitter VDV
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Graag stel ik mij even voor, ik 
ben Ingeborg Pronk en woon 
sinds mei 2015 in Vijfhuizen op 
de Waterlinie. Samen met mijn 
man Pepijn en onze twee zonen 
van 7 en 5 jaar wonen wij hier 
erg naar ons zin! 

Wij hebben hiervoor in Hoofddorp gewoond, 
zodoende is de omgeving ons zeer bekend.  
De sfeer hier in het dorp ervaren wij als erg prettig. 
 
Naast mijn werk als Pensioen en Employee Benefits 
adviseur bij Millenaar Adviesgroep in Hoofddorp, ben 
ik graag actief op diverse vlakken. Uiteraard met alle 

activiteiten binnen ons gezin, maar ook sportief en  
in het vrijwilligerswerk. In Hoofddorp ben ik jaren  
vrijwilliger geweest in het jeugdwerk van de  
protestantse kerk. 
 
Afgelopen zomer heb ik mij aangemeld als bestuurslid 
bij de dorpsvereniging. Het lijkt mij leuk en uitdagend 
om samen met de andere bestuursleden de belangen 
van ons allen, als bewoners van Vijfhuizen, te  
behartigen. 
De diversiteit aan zaken die hierbij aan  
de orde komen, maakt dat het zeer afwisselend is.  
 
Hartelijke groeten,
Ingeborg Pronk

Samen met ons gezin wonen wij 
nu ruim 3,5 jaar in Vijfhuizen.  
We wonen in het Jack Sharp  
park als een van de nieuwe 
bewoners aan het park. Voor ons 
een nieuwe start waar in wij al 
snel heel veel mensen binnen 
Vijfhuizen hebben mogen leren 

kennen en ontmoeten. Vanuit school, zwemles, buren-
dagen, DSOV, de zorgboerderij en niet te vergeten de 
feestweek kom je al snel iedereen binnen het dorp 
tegen. We vinden het een fijn dorp waar we ons al heel 
snel thuis voelen.
 
Naast het gezin en werk als projectmanager bij  
Siemens Nederland N.V. hou ik me graag bezig met 
de omgeving waarin wij wonen. Begin dit jaar ben ik 
daarom naar de algemene leden vergadering gegaan 
van de VDV i.v.m. de eerste presentatie van het MH17 
monument. Na een zeer interessante avond, sprak 
iemand mij aan of het wellicht iets voor mij zou zijn 
om te participeren binnen VDV. Van het één komt 

het ander en volgen er een aantal gesprekken met 
de bestaande bestuursleden. Na de eerste positieve 
ervaringen leek het mij een mooie taak om me toe te 
voegen aan deze groep enthousiaste bestuursleden. 
Vandaar uit ben ik gestart met twee onderwerpen 
communicatie en Park Vijfhuizen.
 
Dit laatste onderwerp is dan ook gelijk een mooi  
project waar dit jaar veel over is geïnformeerd en 
geschreven. Dit zowel op onze website, facebook 
pagina als in Samenleven. Gesprekken met de  
stichting, kunstenaar, architect, gemeente, beheerders, 
bewoners en de informatie avonden waren gelijk een 
goed begin om een kijkje te krijgen in wat de VDV 
allemaal doet. 
 
Ben zeer enthousiast over de zaken waar ik me mee 
mag bezighouden en hoop dit dan ook nog lang te 
mogen blijven doen.
 
Met vriendelijke groet,
Danny van Teeffelen  

Ingeborg Pronk stelt zich voor

Danny van Teeffelen  stelt zich voor
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Soendaplein 35 | 2023 TT Haarlem

The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

Kromme Spieringweg 561      2141 AL Vijfhuizen      T. 023 558 90 90      www.blombv.nl
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Symbolen

Het is heel gemakkelijk aan de Vijfhuizerweg de 

kapsalon van het dorp te vinden. Een zuiltje aan de 

gevel met rode en blauwe strepen geeft de locatie aan. 

Zo’n symbolisch zuiltje heeft al een lange geschiedenis. 

In het verre verleden had de kapper meer in zijn mars 

dan alleen het knippen en scheren. Hij bezat voldoende 

scharen en messen om behulpzaam te zijn bij medische 

ingrepen, waaronder ook het trekken van kiezen viel. 

Tot aan de 19e eeuw was bloed afnemen een veel 

toegepaste therapie bij ziekte. Men was van mening 

dat een mens vier lichaamsvochten had, namelijk bloed, 

slijm, zwarte gal (vandaar ons woord zwartgallig) en 

gele gal. Ziekten werden veroorzaakt als deze vochten 

niet in balans waren en als men van een van deze vier 

vochten te veel had. 

In de strenge middeleeuwse 

kloosters vonden meerdere 

malen per jaar een algemene 

aderlating plaats. Met een 

aderlating werd, naar men dacht, 

het evenwicht hersteld. 

 

Hier is de chirurgijn afgebeeld samen met een patiënt, 

terwijl de ander een schietgebedje doet. Dat is zeker 

wel nodig in dat geval.

 

Heel wat mensen zijn, zoals tegenwoordig wordt 

aangenomen, door veelvuldig aderlaten eerder  

overleden dan anders het geval zou zijn geweest.

Men gebruikte zeker niet steriele instrumenten.  

De mensen die dit overleefden konden zeker van geluk 

spreken. Aderlaten was niet alleen het werk van de 

chirurgijn, maar ook van de barbier, de kapper.  

De korte, rood witte paal aan de gevel van de barbier 

symboliseert de ingreep. Bij de operatie heeft de patiënt 

zich wellicht vastgeklampt aan de paal. 

Bloedafname vindt tegenwoordig gelukkig in het 

ziekenhuis plaats en dan onder zorgvuldige 

behandeling.

 

Maar wie heden ten dage de Kapsalon Ingrid in het 

dorp Vijfhuizen binnentreedt, behoeft zeker niet bang 

te zijn voor een medische ingreep, die tijd is voorbij, de 

kapsters zijn alleen maar aardig en bovendien als 

kapster zeer vakkundig.

 

Een ander bekend symbool is de esculaap. 

Een esculaap is een symbool van een staf met  

daaromheen een gekronkelde slang dat staat voor  

het embleem van geneeskundigen.

 

De esculaap of aesculaap is een oud Grieks symbool 

geassocieerd met de Griekse halfgod Asclepios.  

De esculaap bestaat uit een slang die zich rond een  

staf draait.

 

De slang staat in de esculaap symbool voor de  

genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen,  

wat staat voor herboren worden en genezing, maar  

die ook door zijn beet de dood kan brengen.

Het esculaapteken is het internationale symbool van  

de geneeskunde. Een slang wordt terecht gezien als 

een gevaarlijk en verraderlijk reptiel. Het dier kan al  

kronkelend opeens opduiken en dodelijke zijn.
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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Gaat u verhuizen?

Bij verhuizing kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan onze ledenadministratie:

Liesbeth Welt, e-mail: ewelt@quicknet.nl

Bij opzegging van het lidmaatschap, bijv. bij vertrek uit het dorp, kunt u dit haar  
ook melden.

de Gapers gemeen hebben is 

dat ze allemaal op overdreven 

wijze het achterste van hun 

tong laten zien. Van hun 

oorsprong is weinig bekend.  

Er zijn verschillende typen in 

te onderscheiden, veel 

oosterlingen met oorbellen en 

een kralensnoer.  

Ook narren figuren. Een gaper deed dienst als  

uithangbord van apothekers, om klanten te trekken, 

maar tevens als kwaliteitsaanduiding voor de winkel.  

De mond van de gaper staat echter niet open om te 

gapen, maar om een medicijn in te nemen. De grimas 

van veel gapers is te verklaren doordat het medicijn  

vies smaakt.

De zuidelijke of exotische afkomst van de gaper staat 

symbool voor de herkomst van de ingrediënten van de 

medicijnen. Er werd met landen in Azië en Afrika veel 

handel gedreven door West-Europeanen, die daar 

allerlei tot dan toe onbekende specerijen ontdekten en 

mee naar huis namen. Daar werden de specerijen 

gedroogd en verkocht door een drogist.

 De exotische herkomst, waarvan de tulband getuigt, 

suggereert wellicht de werkzaamheid van de Oosterse 

geneeskunst.

De Gapers waren heel decoratief aan de gevels.  

Helaas zijn ze in de steden verdwenen. 

Alleen aan de Zaanse Schans en in het Zuiderzee 

museum in Enkhuizen zijn nog interessante collecties  

te bezichtigen. 

Reint Buser 

Vandaar dat het dier al eeuwenlang schrik aanjaagt.

 

Een legende vertelt dat de Grieken naar Epidaurus 

gingen als men ziek was. In de klassieke oudheid 

genoot Epidaurus een grote vermaardheid dankzij een 

aan de god Asklepios gewijde heiligdom, waar men 

geneeskunde bedreef door middel van dromen.

 

Wanneer men in een droom een slang zag, was men 

genezen. Daarom wordt Asklepios meestal afgebeeld 

met een staf waar een slang omheen kronkelt, de 

asklepiosstaf of esculaap. Het is al sinds eeuwen het 

symbool voor artsen. 

Ook bij apothekers wordt dit symbool gebruikt, met 

bovenaan de asklepiosstaf een schaal, waar de slang  

uit gevoed wordt.  

Deze schaal is het symbool van Hygieia, de godin van 

de gezondheid en dochter van Asklepios.

Asklepios werd altijd afgebeeld met een staf waar-

omheen een slang was gekronkeld en een hond aan 

zijn voeten. Beide dieren hoorden bij de god van de 

geneeskunde want de hond was het symbool van de 

waakzaamheid en de slang van de levenskracht, omdat 

hij jaarlijks door vervelling een nieuwe huid kreeg. 

Drogisterijen
De drogist was als vanouds te herkennen door de 

Gaper. Deze afbeelding van de gaper hing vroeger op 

het pand van de firma Van der Pigge in Haarlem. Wat 
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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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Door Rob Ligtenberg
Schipper van de Nooit Volmaakt

Niet veel inwoners zullen het gemerkt hebben, maar tijdens de herfstvakantie was Vijfhuizen onderdeel 
van de route van de 43e Strontrace. En, daarmee stond het dorp ineens op de kaart bij een groot aantal 
volgers van deze wedstrijd voor traditionele zeilende vrachtschepen. 10 schepen deden er aan mee,  
waaronder de Nooit Volmaakt, het schip van Annie Ligtenberg uit Vijfhuizen.

Niet via Vijfhuizen; of toch wel?
Een week voor de start werd bekend dat de alter -
natieve route tóch niet doorging. De aannemer wilde 
op verzoek van de organisatie de werkzaamheden 
wel een week uitstellen, waardoor alles bij het oude 
zou blijven. Op de ochtend van de start echter, was er 
nieuws: in het weekend was er brand geweest in de 
aandrijfmotor van de brug bij Hillegom. En, zo werd 
ons verteld, als de brug al zou gaan draaien, dan was 
het in ieder geval niet bekend vanaf wanneer dat  
zou zijn.

Met die boodschap en de mededeling dat om  
18.00 uur aan de deelnemers per sms de definitieve 
route bekend gemaakt ging worden, werden we om 
13.00 uur het IJsselmeer op gestuurd. Dat starten 
gebeurt door initiatiefnemer Reid met een korte 
toespraak, traditioneel afgesloten met de woorden 
“Oprotten jullie”.

Ik begon aan mijn 14e Strontrace; het zou er één  
worden om nooit te vergeten. Om 18.00 uur - we  
voeren op dat moment in de buurt van Lelystad -  
kregen we uitsluitsel: de route zou via Vijfhuizen gaan.

Wat is de Strontrace?
In het begin van de vorige eeuw vervoerden zo’n 
150 tjalken en klippers van 100  tot 160 ton koemest 
(stront) van de Friese Zuidwesthoek naar de geest-
gronden achter de duinen bij Warmond en Hillegom. 
De snelste zeilers konden als eerste weer een nieuwe 
reis aanvangen en daardoor meer verdienen.
Dit historische gegeven is in 1974 door Reid de Jong 
uit Workum opgepakt met het organiseren van de 
Strontrace. Bij deze zeilwedstrijd voor traditionele 
platbodems van Workum naar Warmond en weer 
terug, is het gebruik van de motor niet is toegestaan. 
De schepen moeten verplicht door de sluis bij Lelystad 
en Enkhuizen. En, ze moeten Amsterdam en Haarlem 
passeren. De volgorde waarin dit gebeurt staat vrij.

De route over Vijfhuizen
Enige weken voor de start werd bekend dat de brug bij 
Hillegom wegens groot onderhoud gestremd zou zijn. 
De normale route langs de westzijde van de Haarlem-
mermeer zou daardoor niet mogelijk zijn. Besloten 
werd dat de alternatieve route via de Noordzijde van 
de Haarlemmermeer zou gaan.

Toen ik drie weken voor de start hoorde dat de  
Strontrace via mijn geboortedorp Vijfhuizen zou gaan, 
besloot ik om in te schrijven. Deze route over de Noord 
was nog nooit eerder gevaren en daar wilde ik sowieso 
bij zijn. Deelname aan de Strontrace vereist weken, zo 
niet maanden van voorbereiding. Maar, het lukte toch 
om een goede ploeg samen te stellen en het schip  
binnen 3 weken startklaar te hebben.

Vijfhuizense tjalk Nooit Volmaakt  
4e in loodzware Strontrace
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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

Hellemeerstraat 3 
2141XE Vijfhuizen

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
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De wedstrijd
Aanvankelijk was het prima zeilweer voor op het IJssel-
meer: niet te veel wind, een heerlijk najaarszonnetje en 
behoorlijk goed zicht. We besloten om op de heenreis 
na Lelystad de route over Haarlem te nemen.

Langzaam maar heel zeker verslechterde de omstan-
digheden: de wind draaide naar het zuidoosten, nam 
toe en het begon te regenen. Die windrichting was er 
de oorzaak van dat we grote delen vanaf Buitenhuizen 
richting Cruquius niet konden zeilen. Er moest veel 
gejaagd1 en geboomd2 worden. En vooral op het  
laatste stuk voor de Cruquius, was dat heel zwaar.

Maar gelukkig, op de Ringvaart bij de Cruquius  
stond de wind veel gunstiger en konden we met een 
behoorlijke snelheid richting Vijfhuizen zeilen.
 

Het was voor mij wel heel bijzonder om met zo’n groot 
schip van bijna 17 meter over de Molenplas te varen; 
de plek waar ik bijna 50 jaar geleden heb leren zeilen. 
Eenmaal in Vijfhuizen hebben we de mast een stuk 
laten zakken en heel voorzichtig, maar vooral schade-
vrij kwamen we door de toch wel smalle brug.
 
Nadat de mast weer overeind stond – er zit zo’n  
1200 kg contragewicht aan, waardoor dat vrij gemak-
kelijk gaat – voeren we verder richting Nieuwe Brug. 
Net voorbij de molen, kregen we een enorme hoosbui 
op ons dak. En, er zat heel veel wind in die bui. Maar, 
we hadden het schip goed onder controle en na zo’n  

10 bruggen en zo’n 7 keer de mast strijken bereikten 
we de Nieuwe Meer bij Amsterdam. Van daaruit gingen 
we verder via het oostelijk deel van de Ringvaart  
richting Warmond.

1 Jagen: de bemanningsleden lopen op de wal en trekken aan een dunnen (jaag)lijn het schip tegen wind in
2 Bomen: Met lange stokken (vaarbomen) duwen de bemanningsleden het schip voort.
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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

H
ee

ft
 u

 e
en

 feestje of iets te v
ier

en
 b

el Z
ier

e

06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

06 11325648
info@ziere-partyservice.nl
ziere-partyservice.nl
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internet
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ons uiteindelijk toch om als 4e Warmond aan te doen. 
De Dankbaarheid uit het Friese Nijesyl (met schipper 
Sjoerd Hobma aan het roer) volgde zo’n 3 kwartier 
later. Na een uur verplichte rust in Warmond,  
vertrokken beide schepen via de oostelijke Ringvaart 
naar Amsterdam en aansluitend richting Workum.

Roeien
Woensdagavond om een uur of 6 voeren we op het 
Nieuwe Meer, bij Amsterdam. Daar kwam de Dankbaar-
heid langszij. Na zo’n 59 uur varen was het ze eindelijk 
gelukt om de Nooit Volmaakt niet meer van achteren, 
maar vanaf de zijkant te bekijken. Dat was echter van 
korte duur. Het Nieuwe Meer is heel diep en de wind 
was gaan liggen. Om toch vooruit te komen hebben 
wij roeiriemen geïnstalleerd en zijn we gaan roeien.  
De Dankbaarheid had geen roeiriemen aan boord  
en bleef dus stil liggen. Binnen 2 minuten hadden  
we 3 scheepslengtes voorsprong. Uiteindelijk  
bouwden we weer zo’n 10 minuten voorsprong op  
en konden we een schutting eerder de Nieuwe  
Meersluis door.

Vanaf de draaibrug bij Schiphol hebben we het schip 
tot aan de Westeinderplassen moeten trekken.  
Daar konden we gelukkig weer zeilen en zo rond een 
uur of half drie ’s nachts konden we een paar uur  
slapen bij de brug bij Nieuwe Wetering.

De kopgroep
De eerste 3 deelnemers waren er in geslaagd om op 
dinsdagavond vóór 22.00 uur de brug bij Nieuwe 
Wetering te halen en hun symbolische vracht (5 zakken 
gedroogde koemest) in Warmond af te leveren. Op de 
terugweg naar Workum konden zij profiteren van de 
harde wind van achteren. Het eerste schip, de Verwis-
seling, finishte al op woensdagavond om 23.23 uur.

De achtervolgers
Hoe anders was dat voor de schepen die op dinsdag-
avond / woensdagochtend de brug bij Nieuwe  
Wetering nog niet gepasseerd hadden (zoals wij dus). 
De harde zuidwestenwind zorgde er voor dat het bijna 
onmogelijk was om in Warmond te komen.  
Na een enorm gevecht tegen de elementen lukte het 
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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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De finale
De Dankbaarheid had de Nooit Volmaakt in de  
Kost verlorenvaart in Amsterdam uiteindelijk toch  
ingehaald. Na een lange tocht over het Markermeer, 
passeerden ze op donderdagochtend om kwart  
voor acht de sluis bij Enkhuizen. Een uur later volgden 
wij met de Nooit Volmaakt. Maar, het venijn zat ‘m in  
de staart. 
Zo rond een uur of 11 op donderdagochtend ging het 
zo hard waaien dat de schipper van de Dankbaarheid 
besloot om bij Stavoren tijdelijk voor anker te gaan om 
beter weer af te wachten. Ondanks de hoge golven en 
de harde wind konden wij doorzeilen richting de finish 
in Workum, waarmee wij de 4e plek wisten op te eisen.

Na meer dan 74 uur strijd tegen de elementen kwam 
hiermee voor schipper en bemanning het einde aan 
één van de zwaarste Strontraces ooit. De laatste  
deelnemer finishte pas op vrijdagmiddag.  

Van de 10 deelnemende schepen zijn er uiteindelijk 
maar 7 reglementair gefinisht. Of de Strontrace ooit 
nog een keer over Vijfhuizen zal gaan, is zeer de vraag.  
De meeste collega-schippers en hun bemanningen 
vinden de normale route meer dan zwaar genoeg.  
Hoe dan ook, velen van hen zullen hun kennismaking 
met Vijfhuizen niet snel vergeten.

Meer weten?
•  Op www.varenmetdenooitvolmaakt.nl staat  

een verslag en een uitgebreide fotoreportage.
•  Informatie over de strontrace staat op  

www.zeilvracht.nl
•  Track en trace: op http://ttsr.zeilvaartwarmond.nl/ 

kunt u de precieze route volgen die elk van de  
schepen heeft afgelegd.

•  Op youtube staan staan veel fimpjes van  
de Strontrace.
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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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Als we het televisieprogramma moeten geloven, bakt 

heel Holland. Er zullen ongetwijfeld heerlijke hapjes op 

tafel komen. Maar vroeger kwam men aan het berei-

den van heerlijke maaltijden nauwelijks toe. Er moest 

hard gewerkt worden, de lonen waren laag. De maal-

tijden waren vaak karig. Men kookte vaak maar 

eenmaal per week. De rest van de dagen at men 

kliekjes die steeds weer konden worden opgewarmd. 

Driemaal per dag eten was er niet bij, het bleef bij 

tweemaal per dag. Zout werd gebruikt om het eten 

goed te bewaren. Snijbonen werden bestrooid met 

flinke lagen zout met een grote steen er bovenop, en 

dan kon men het maandenlang bewaren. Maar zout 

was duur. Er werd belasting op geheven. Soldaten 

werden vaak in zout (Salz) uitbetaald. Vandaar het 

bekende woord salaris.  Vis en vlees werden vaak met 

groenten gekookt in een grote pot, en dan werd het 

met brood gegeten. Steeds werd iets aan de ketel 

toegevoegd waardoor de maaltijd en de smaak steeds 

veranderde. Men sprak in dit geval van ketelkost. 

Rijke mensen konden op jacht gaan, en die aten 

hertenbout. Maar de eenvoudige burger moest het 

doen met klein gedierte, zoals vogels (spreeuwen  

met name). Boeren aten armeluisvoedsel, zoals  

aardappelen. Het schilderij van Vincent van Gogh  

“De aardappeleters” geeft hiervan een treffend beeld.

Heel Holland bakt 

Pauwen werden in de middeleeuwen door rijken 

gegeten. In die tijd gebruikte men zeer veel kruiden. 

Bij het middagmaal gebruikte men ook salade. Salade 

kwam uit Italië. Dat was met zout aangemaakt, 

vandaar de naam. Aan het eind van de 17e eeuw 

maakte men kennis met koffie en dat werd veel 

gedronken. Ook thee uit China werd geïmporteerd,  

dat werd gedronken met zeer veel suiker.

Een oud gerecht is ook balkenbrij, het was destijds 

typisch een gerecht voor armen. Het werd vooral in het 

najaar en in de winter gegeten. Traditioneel wordt het 

gemaakt van in bouillon (en soms bloed), gekookt 

slachtafval van het varken. Het is van oorsprong een 

goedkoop boerengerecht, dat in grote hoeveelheden 

tegelijk gemaakt kon worden. Het woord balkenbrij is 

waarschijnlijk afgeleid van brij van gebalchte, dat wil 

zeggen de buikresten van een geslacht dier, zoals 

darmen en pens. ‘Balk’ en ‘balg’ betekenen ‘buik’  

in dialecten van het Nederlands.

Reint Buser
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Er gebeurt veel bij de entree van Vijfhuizen dit jaar. 

Naast de aanleg van de 380kV en het nieuwbouw-

project Poort 5 is in november dit jaar gestart met de 

aanleg van het Nationaal Monument MH17.

 

Er hebben twee informatieavonden plaatsgevonden 

voor alle Vijfhuizenaren waar de architect, kunstenaar, 

stichting, gemeente en beheerder van het park de 

plannen hebben gepresenteerd. Na de presentatie is 

Nationaal Monument MH17

een begeleidingsgroep opgericht waarin een aantal 

Vijfhuizenaren deelnemen en signalen uit het dorp 

meenemen in de gesprekken.

Stichting Nationaal Monument MH17 heeft in  

november opdracht gegeven voor de aanleg van het 

monument ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers 

van vlucht MH17. Vanaf dat moment is er direct gestart 

met de werkzaamheden. Het park is deels afgezet  
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voor de werkzaamheden aan het monument.  

De werkzaamheden worden naar verwachting eind  

juni 2017 afgerond.

In het voorjaar van 2017 zullen de bomen worden 

geplant door nabestaanden en medewerkers van  

de stichting. 

Op 17 juli 2017 zal het monument op de dag van  

de herdenking in gebruik worden genomen.

Voor de aanleg en het monument heeft de stichting 

inmiddels voldoende donaties ontvangen. Met dank 

aan verschillende overheden, bedrijven, fondsen en 

particulieren kan het monument gerealiseerd worden. 

Er is wel nog een aanzienlijk bedrag benodigd voor het 

het onderhoud en beheer van het monument.  

Het stichtingsbestuur verwacht dit de komende  

maanden bijeen te brengen, door middel van donaties 

van bedrijven en particulieren. Wanneer er meer 

gedoneerd wordt, zal dit worden aangewend voor het 

verder verduurzamen van het monument en het 

mogelijk maken van herdenkingsbijeenkomsten. 

Uw gift is zeer welkom, mocht u willen doneren dan 

kan dat via de website: www.monumentmh17.nl 

 

Danny van Teeffelen
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De traditionele Kerstsamenzang in 

Vijfhuizen – met als decor een levende 

kerststal - wordt dit jaar gehouden op 

zondag 18 december en begint om 

16.30 uur op het feestelijk ingerichte 

kerstplein naast het dorpshuis aan de 

Kromme Spieringweg 436. Bij onver-

hoopt slecht weer wordt uitgeweken 

naar het dorpshuis.

 

Het VOC (B)engelenkoor onder  

leiding van Ingrid Prins en koperblazers 

begeleiden de samenzang. Nadruk 

kelijk komen ook de kinderen aan 

bod.

Tegen een kleine vergoeding is het programma - 

boekje inclusief een kaars verkrijgbaar.  

Voor de inwendige mens is er kerstbrood, gloeiwijn  

en warme chocolademelk. Na afloop van de samenzang 

Kerstsamenzang in Vijfhuizen

Afsluiten van Cruquiusdijk
We denken natuurlijk dat de dijk is afgesloten om 

“onze” bloembakken weg te halen. Helaas dit is nog 

niet het geval. De dijk wordt bij de woningen voor 

Cruquius groots opgeknapt. Het trottoir wordt  

verhoogd, de weg vernieuwd en er worden parkeer-

vakken aangelegd. Er komen overigens geen drempels 

en de max snelheid blijft 50 km per uur. De werkzaam-

heden duren zeker tot de kerst, maar als het tegenzit 

dan iets langer. Zelfs voor fietsers is het vaak onmoge-

lijk om door de bouwwerkzaamheden te komen en dus 

is de weg ook voor hun afgesloten. In het weekend 

gaat het met wat klunen nog wel. De werkzaamheden 

vielen door de gemeente helaas niet te combineren 

met de bloembakken. Dus deze moeten wachten tot 

project Cruquius volbracht is.

is in het dorpshuis dampende erwtensoep met  

roggebrood verkrijgbaar.

Vanaf half vier kan de levende kerststal bewonderd 

worden.
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Het ligt zo’n beetje in het midden van de Kromme 

Spieringweg, op nummer 436, Dorpshuis d’ Ouwe 

Waterwolf. Waar het eerst wat verscholen lag achter 

een woeste tuin kun je het nu niet missen, het beeld 

van Prikker en de twee nieuwe banken staan  

prominent in de tuin. Het is de ontmoetingsplek van 

het dorp, waar al veel gebeurt, maar Roel Krijger, 

beheerder sinds 2007 vindt dat er nog veel meer kan.

“Het dorpshuis kun je gebruiken voor alle activiteiten 

die je binnen het dorp op poten wil zetten. Het is 

inderdaad een ontmoetingsplek, we hebben een grote 

zaal met bar en keuken, een kleinere achterzaal en daar 

tussen een bibliotheek annex biljartruimte. En er 

gebeurt al veel: het koor Viva la Musica oefent hier,  

er wordt gebridged, geklaverjast, gebiljart, er is een 

yogaclub, er oefent een theatergroepje en er is een 

groep bewoners van het Vliegersplein die hier regel-

matig met elkaar komen koken. Hartstikke leuk ,  

ze gebruiken onze nieuwe keuken, staan hier te bakken 

en te koken en daarna gaan ze gezellig eten.  

Dorpshuis d’ Ouwe Waterwolf  
biedt kansen!

En op culinair gebied komt er nog wat nieuws bij, vanaf 

januari gaan twee vrouwen 1 x per maand koken in  

het Dorpshuis, waarbij ze vergeten recepten nieuw 

leven inblazen.  

Ze gaan wat nu ouderwetse groenten worden 

genoemd gebruiken. Tegen een kleine vergoeding kun 

je dan lekker komen eten. We hebben sinds vorig jaar 

nieuw meubilair, een nieuwe toiletgroep en ook een 

nieuwe keuken, de tuin is ook opgeknapt, dus het 

dorpshuis staat er goed bij. 

En daarom vind ik ook dat er meer gebruik van 

gemaakt moet worden. En voor de kosten hoef je het 

niet te laten; als het gaat om sociale activiteiten zijn de 

tarieven laag,  dan wel is het kosteloos. Het zou 

misschien wat zijn om, net als in andere dorpshuizen, 

hier een repair café te beginnen. Simpele reparaties 

uitvoeren voor mensen die dat niet zelf kunnen, 

apparatuur een tweede leven gunnen en het is meteen 

een ontmoetingsplek. Of voor de jeugd wat meer op 

poten zetten als een filmclub of theatermiddag. 

 

Daar moeten zich dan wel vrijwilligers voor melden, 

daar ben ik dan ook naar op zoek, net als naar mensen 

die hand- en spandiensten in het dorpshuis willen 

verlenen. Het gaat dan om assisteren bij activiteiten, 

lichte schoonmaakwerkzaamheden en/of het bijhouden 

van de parkeerplaats en de tuin van het dorpshuis.”

Mocht je meer willen weten over wat er in het  

dorpshuis allemaal kan of wil je je melden om Roel  

zo nu en dan te assisteren loop dan even binnen als 

Roel er is (let op de gele bus van Roel, als die er staat  

is hij binnen), bel hem (0653744117) of stuur hem  

een mailtje (roel.krijger@maatvast.nl.)

Cok de Ruijter
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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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Oorlogsrumoer in Vijfhuizen
Op een dinsdagmiddag veranderde het dorp  
Vijfhuizen plotseling van een rustig plaatsje aan de 
Ringvaart in een dorp in de vuurlinie. Het gebeurde in 
1953. De oorzaak van de gevechten was het vliegveld. 
Opeens werd het dorp verstoord onder het geratel 
van tanks en het lawaai van vele militaire voertuigen 
en vliegtuigen. Grote transportvliegtuigen van een 
vreemde mogendheid zouden parachutisten hebben 
afgeworpen ter verovering van het vliegveld. Zwaar 
bewapende infanteristen slopen met het geweer in 
de aanslag langs de sloten in het dorp. Eindelijk, na 
een gevecht van 23 uur zonder onderbreking was het 
gevaar voor het dorp geweken, de vijand had zich 
teruggetrokken. Vriend en vijand kwamen samen met 
de dorpelingen bijeen bij de kantinewagens voor een 
drankje. Het werd een gezellig gebeuren.  
Geen wonder, het betrof slechts een oefening. 

Oranjevereniging Vijfhuizen
Bij de viering op zaterdag 1 mei 1954 konden de leer-
lingen van de basisschool genieten van een voorstel-
ling van het kindertoneelstuk “Pummeltje” door het 
cabaretgezelschap “Luna”uit Haarlem. Voor de oudere 
inwoners traden Kees Set en Nico Akkerman op met 
Westfriese humor. 

Haarlem lustte wel een groen blaadje
In 1957 werd vanuit Haarlem het voorstel gelanceerd 
om de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
op te heffen. Zuid Schalkwijk en een gedeelte van 
Spaarnwoude zouden bij Haarlem gevoegd worden,  

de rest (het overgrote deel) bij Haarlemmermeer.  
De toenmalige burgemeester J.M. Vissser van Haarlem-
merliede kwam hiertegen in het geweer. De plannen 
gingen niet door, ook latere plannen niet. Daarna had 
Haarlem een oogje op Vijfhuizen. De Ringvaart had het 
karakter van een slotgracht, zo stelde men. Aan de  
ene kant de mooie huizen van het dorp Vijfhuizen, 
daarnaast het laatste stukje agrarisch Haarlem met 
slechts enkele boerderijen in de groenstrook die zich 
wankel in leven houden. Haarlem kreeg echter het 
groene blaadje niet.

Woningbouw
In 1980 schreef de pers: ”De bewoners van Vijfhuizen 
hielden zich bezig met het behoud van het dorps-
karakter van hun woonplaats. Zoals bekend hebben de 
Vijfhuizenaren een aangeboren aversie tegen nieuw-
bouw op grote schaal. Maar als er dan toch gebouwd 
moest worden dan voor de jongere generatie  
Vijfhuizenaren, die noodgedwongen uit het dorp 
vertrokken. Goedkope woningen. Een meer gehoorde 
wens.” 

Wijze woorden 
In 1955 is de dan 95-jarige opa Ophem aan het woord. 
Hij vertelt in een interview over zijn leven en de 
omstandigheden in het dorp vroeger. Op de vraag 
wat zijn oordeel is over toen en nu, zegt de bejaarde 
Vijfhuizenaar: “Och, de mensen hebben eigenlijk de 
laatste vijftig jaar de hemel op aarde gekregen.  
Als ze ziek zijn gaat het loon door, er is kinderbijslag, 
ze werken veel korter en hebben vakantie.  
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Maar ze maken zich dik om kleinigheden en klagen 
over alles en als ze terug willen naar de oude tijd dan 
weten ze niet wat ze willen.”

2016
De woorden van Opa Ophem hebben hun betekenis 
ook in deze tijd zeker niet verloren. We kunnen in het 
kleine dorp Vijfhuizen inderdaad tevreden zijn; we  
ontmoeten en kennen elkaar. De feestweek was  
voortreffelijk georganiseerd en het was een groots 
gebeuren het enthousiasme te zien van de fietsende 

kinderen in de meest fantastische uitrusting.  
Maar de wereld is groter dan het dorp Vijfhuizen.
Het dorp weet hulp en inzet te bieden waar nodig, zij 
het dat de opvang van vluchtelingen slechts van korte 
duur was. In 2017 verwachten we de realisering van 
een monument betreffende de vlucht MH 17, het dorp 
is vereerd dat we dit in ons dorp tegemoet kunnen 
zien. Wij zijn een klein dorp, maar de internationale 
ontwikkelingen gaan aan ons dorp niet voorbij.
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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: 
   Pier-K, tel.023-5669565
   Contactpersoon: Liesbeth Welt 
   tel.: 023-5581913

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 06-53744117

Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg 
met de beheerder Dhr. R. Krijger. 
06-53744117 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 06-52663213
   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 023-5581594

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 06-52663213
   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 (sociaal-culturele)  
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 55-plussers:
   (maandelijks)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2-wekelijks) 

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@de-oude-stal.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                    
06-52663213 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 023-5581594

Activiteiten voor de jeugd:
In de aula van De Tweemaster:
– schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks:
   donderdagavond van 19:00-20:00 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
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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

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

Volkstuinen, Schoorl, www.parktuinendebaarsjes.nl,…recreatief tuinieren aan de Stevensweg 31… debaarsjes@schoorlbeheer.nl 0523-682161  

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 27 februari 2017.

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


