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Jaarprijs 2016 voor bestuur en vrijwilligers DSOV
Afgelopen jaarvergadering is de jaarprijs 2016 toege-
kend aan bestuur en vrijwilligers van DSOV. De voet- en 
handbalvereniging neemt een belangrijke plaats in 
het dorp in, mede dankzij de inzet van bestuur en veel 
vrijwilligers. Vorig jaar is met veel enthousiasme het 
clubhuis gerenoveerd, het ziet er weer spic en span  
uit, en het hele complex wordt altijd heel goed bijge-
houden De VDV is van mening dat die inspanningen 
van bestuur en vrijwilligers in het zonnetje mogen 
worden gezet, reden om de jaarprijs 2016 aan hen  
toe te kennen. De prijs, een pentekening van Barend 
Klaassen van het clubhuis is uitgereikt aan de  
voorzitter van DSOV, Ton van der Aar.

Groei Schiphol
Jaap Kroon, oud wethouder van Haarlemmermeer en 
lid van de studiegroep lange termijn visie Schiphol gaf 
in zijn presentatie tijdens de jaarvergadering aan dat 
de huidige groei van de luchthaven zo niet door kan 
gaan. Er moeten alternatieve scenario’s komen voor 
de opvang van de groei van het luchtverkeer, en daar 
heeft hij er een paar van geschetst. De studiegroep 
heeft recent een rapport gepresenteerd waarin die  
scenario’s in de dringende aandacht van de rijks- 
overheid en politieke partijen worden aanbevolen.  
Het is nu al van belang een andere koers in te zetten 
om een niet verantwoorde groei van de luchthaven 
Schiphol tegen te gaan. De VDV steunt het rapport  
van de studiegroep.

Ringdijk
Het college heeft een kadernota uitgegeven, waarin 
een toekomstperspectief voor de aanpak van de Ring-
dijk is geschetst. Het concrete probleem, verwijdering 
van de bloembakken is naar ik mag hopen inmiddels 
gerealiseerd. (15 mei was de planningsdatum om te 

Voorwoord
beginnen) Maar in de nota is ook aangegeven dat men 
meer aandacht wil besteden aan de toeristische en 
recreatiemogelijkheden die de Ringdijk en Ringvaart 
bieden. Aanleg van openbare steigers, aandacht voor 
interessante historische gebouwen etc. De VDV steunt 
dat van harte, wij hebben in Vijfhuizen een mooi  
historisch dorpshart, het fort, de geniedijk,  
restaurants, kortom genoeg leuks om of met de boot 
of met de fiets eens aan te leggen.

Woningbouw
Zoals in het vorige nummer aangegeven zijn we aan 
het onderzoeken in hoeverre het mogelijk is in de vrije 
sector koop- of huurwoningen te realiseren.  
Op mijn oproep in hoeverre daar interesse voor is 
hebben inmiddels 6 mensen gereageerd. We gaan in 
gesprek met de gemeente om te kijken of er concrete 
mogelijkheden zijn om door te gaan.

Bestuurslid gezocht (herhaalde oproep)
We hebben een prima bestuur met zes leden, toch zou 
het omwille van een evenwichtige samenstelling mooi 
zijn als we nog een bestuurslid kunnen vinden uit  
Stellinghof, bij voorkeur een vrouw. Interesse?  
Neem contact op met ondergetekende of een van  
de andere bestuursleden.

Op naar de zomer, dat die maar wat warmer mag  
zijn dan dit voorjaar,
Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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Nadat de zaal van het dorpshuis was volgestroomd 
opent de voorzitter, Cok de Ruiter, de jaarvergadering 
heet een ieder van harte welkom. Hij opent door te 
stellen dat er veel gebeurt in ons dorp, waarvan hij het 
volgende wil noemen:

Woningbouw:
Poort5 is bijna gereed en worden de eerste huizen 
opgeleverd. Voor de woningbouw Spieringhof aan 
de Kromme Spieringweg is de omgevingsvergunning 
verleend. De beroepsprocedure loopt nog, maar de 
start is aanstaande. Voor nieuwe woningen aan de 
Woudweg / Groeneweg zal er door Ymere op 18 mei 
een informatieavond worden georganiseerd in de 
dorpshuis. Dit betreft sociale huur. 
De heer van Alphen vraagt of er nog woningen komen 
tussen de scholen en de woningen van de Mient.  
De voorzitter stelt, dat dit nog een optie is, maar dat 
de gemeente hier niet actief mee bezig is.

Problematiek rond de Ringdijk
Peter Blom stelt dat hij de gemeente in de afgelo-
pen jaren in overleg met de kernen aan de dijk een 
visie Ringdijk heeft voorbereid, die op 11 mei in de 
Gemeenteraad behandeld zal worden. Dit betreft 
niet alleen verkeer, maar ook recreatie, landschap 
en authenticiteit van de dijk zelf. Voor wat Vijfhuizen 
betreft dringen we al jaren erop aan dat de bakken  
op de Cruquiusdijk worden verwijderd. Dit gaat nu 
gebeuren, waarbij voorzien wordt in een drietal  
drempels als snelheid beperkende maatregel. 

Mysteryland
Ook over dit onderwerp neemt Peter het woord en 
stelt dat we min of meer eraan gewend zijn geraakt, 
dat jaarlijks dit 2 daags festival plaatsvindt. Om de 
2 dagen te accentueren wil Mysteryland in de loop 
der jaren tot een verdere uitbreiding van de camping 
komen tot 25.000 slaapplaatsen in 2021. Voor de 
campingbewoners is er weliswaar tot 2 uur s’ nachts 

Impressie Jaarvergadering  
VDV 20 april 2017

muziek, maar dat zal wel op het festivalterrein plaats-
vinden. Als VDV hebben we erop aangedrongen dit in 
overleg met de bewoners te brengen dat ook gebeurd 
is door middel van brieven en mails en een inloop-
avond in het dorpshuis. Tot slot is ook afgesproken 
dat ten aanzien van het geluid nu ook de lage tonen 
gemeten zullen worden. De voorzitter stelt nog dat 
ieder jaar er geëvalu-eerd zal worden en wat eruit 
geleerd kan worden. Wanneer er onoverkomelijke 
bezwaren zijn, zou het aantal kampeerders terug-
gebracht kunnen worden.

Vijfhuizerweg tussen Drie Merenweg en IJweg
De secretaris stelt dat dit het enige gedeelte weg in 
onze omgeving is, dat geen fietsstroken kent en niet 
verlicht is. In overleg met de bewoners aan de IJweg 
hebben we de gemeente gevraagd hier wat aan te 
doen. Daar kregen we steeds een negatieve reactie 
op, omdat dit gedeelte weg niet in de gemeentelijk 
vastgestelde fietsroute ligt. Uiteindelijk is de gemeente 
hierop terug gekomen en is dit gedeelte weg opgeno-
men in het UVP2017 van het Deltaplan Bereikbaarheid.
Verder komt vanuit de zaal de vraag, dat de verkeers-
lichten zo scherp zijn afgesteld, dat het nagenoeg 
onmogelijk in één keer met de fiets over te kunnen 
stelen.
De secretaris beaamt dit en tevens dat vaak gevaarlijke 
situaties ontstaan doordat men door het rode licht 
rijdt. Dit is via het beheeroverleg bij de Provincie  
aangekaart en heeft de aandacht.

Met betrekking tot het MH17 project stelt Danny van 
Teeffelen, dat 18 maart de bomen zijn geplant en 
vandaag, donderdag 20 april, de ijzeren wand van het 
monument is geplaatst. Als dorpsvereniging zijn we 
hier sterk bij betrokken. Ook is er een begeleidings-
groep gevormd. Op 17 juli (3 jaar na de ramp) zal 
de opening plaatsvinden, waarbij de bewoners van 
Vijfhuizen en met name de schooljeugd nauw wordt 
betrokken.
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The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

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

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
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Tot slot stelt Danny, dat de communicatie met de 
bewoners meer aandacht krijgt door vernieuwing van 
de website, dat we willen doortrekken naar Samen 
Leven om als één gezicht naar buiten te treden. Ook de 
overige sociaal media worden frequenter ingezet.

Hierna stelt de voorzitter de overige punten van de 
agenda aan de orde.
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt ongewij-
zigd goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag 
vraagt Ton van der Aar even in te gaan op de actuele 
punten bij de rondvraag.
De voorzitter gaat hierop in. Hij stelt dat de vraag 
gesteld is over de zetting van de D’IJserinckweg met 
de vele kuilen. Dit heeft nog niet de prioriteit bij de 
gemeente. Het verzoek om struiken langs de Drie 
Merenweg bij de inrichting van het Vijfhuizerpark 
wordt even aangehouden bij de ontwikkeling van het 
MH17 monument en is mogelijk deels achterhaald.  
Het verzoek van Henk Hoefsmit om een bestuurder 
aan te wijzen om blijvend nieuwe leden te werven is 
anders ingevuld door deze taak te verdelen over alle 
bestuursleden.

Hierna stelt de voorzitter het bestuursverslag en de 
jaarrekening 2016 aan de orde. Deze leiden niet tot 
het stellen van vragen en de jaarrekening wordt met 
applaus goedgekeurd. Wel is het verzoek om naast de 
heer van Alphen een 2e lid van de kascommissie aan 
te stellen. Ook het Jaarplan en begroting 2017 worden 
goedgekeurd.

Hierna nemen we afscheid van 2 bestuursleden:
-  Danielle de Blieck-Visser is helaas niet aanwezig. 

Maar de voorzitter stelt dat zij 2 jaar zitting had in 
het bestuur maar door drukke werkzaamheden dit 
niet meer kon combineren. Zij had met name de 

WMO in haar portefeuille. Op gepaste wijze zal wat 
later van haar afscheid genomen worden. 

-  Pieter Knibbe ook 2 jaar bestuurslid geweest.  
De voorzitter spreekt Pieter toe. Pieter heeft veel 
werk gemaakt van het opschonen van het leden-
bestand en een andere visie, meer commercieel, 
over het advertentiebeleid ingebracht. De voorzitter 
dankt hem hiervoor hartelijk met een cadeaubon en 
een bos bloemen. Pieter wil graag hier Linda Boon, 
oud bestuurslid, bij betrekken die hier ook veel werk 
voor heeft verricht.

 Om in de vacatures te kunnen voorzien wordt voor-
gesteld Danny van Teeffelen en Ingeborg Pronk-Stans 
in het bestuur te benoemen. Met applaus stemt de 
vergadering hiermee in.

Met betrekking tot de jaarprijs wil het bestuur dit jaar 
niet alleen het bestuur maar ook alle vrijwilligers van 
DSOV in het zonnetje zetten. Deze vereniging betekent 
veel voor de bewoners van Vijfhuizen.  
Ook heeft de club dit jaar met de inzet van vele vrijwil-
ligers een nieuw clubgebouw neergezet. Dit was voor 
het bestuur aanleiding om de jaarprijs toe te kennen 
aan DSOV en de voorzitter reikt hem uit aan de  
voorzitter van DSOV Ton van der Aar, die hem met 
dank aanvaardt en ook stelt dat de vrijwilligers het vele 
werk hebben verzet.

Na de Pauze geeft de heer Jaap kroon een presentatie 
over de ontwikkeling rond Schiphol nu onze lucht-
haven tegen zijn grenzen aanloopt. Jaap Kroon (oud-
burgemeester van Uitgeest en Urk en oud- wethouder 
Haarlemmermeer), is bewonersvertegenwoordiger  
in het Overlegorgaan Regio Schiphol en lid van de 
studiegroep “Langetermijn visie luchthaven Schiphol” 
De voorzitter geeft hem het woord.

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.
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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Het Nationaal Monument MH17 vordert gestaag, het 
grote grondwerk is afgerond, de watervoorzieningen 
zijn aangepast en de afwerking is gestart. In maart  
zijn 298 bomen op twee dagen aangeplant door de 
nabestaanden, verschillende hoogwaardigheidbekle-
ders en met hulp van veel vrijwilligers.

Het eerste deel van het monument is geplaatst en 
het lint is gesloten. In deze laatste fase worden ook 
de kinderen van de scholen in Vijfhuizen betrokken. 
Zij kweken zonnebloemen op school, maar ook thuis. 
In totaal worden er eind juni 20.000 zonnebloemen 
aangeplant, waarvan de laatste rand door de kinderen 
zelf wordt aangeplant. 

Het fietspad door het monument zal tijdens de  
avondvierdaagse speciaal voor de kinderen worden 
geopend om als eerste een beeld te krijgen van dit 
monument. 

Nationaal Monument MH17
De begeleidings-
groep, waarin 
een aantal 
Vijfhuizenaren 
deelnemen als 
vrienden van het 
monument, heeft 
de eerste vrij-
willigersbijeen-
komst gehouden.  
Deze is goed 
bezocht en een 
aantal inwo-
ners, maar ook 
mensen ver uit 
de buurt en 
nabestaanden, hebben de eerste ideeën met elkaar 
gedeeld. Eén van de agendapunten was het onder-
houd van het monument.  Het onderhoud van het 
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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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Kinderdagverblijf de Optimist
Baarsjesweg 3
2141 VJ Vijfhuizen

BuitenSchoolse Opvang
Kromme Spieringweg 396
2141 AM Vijfhuizen

www.robinson.nl

                        

monument wordt het eerste jaar verzorgd door de 
aannemer en de stichting, daarna wordt er een beroep 
gedaan op vrijwilligers. Het momument wordt dan 
gezamenlijk, zowel professioneel als met vrijwilligers, 
onderhouden. Bewoners die als vrijwilliger mee willen 
werken kunnen zich aanmelden via: herdenkings-
monumentmh17@haarlemmermeer.nl.
Eind juni wordt ook Vijfhuizenaren de gelegenheid 
geboden om het monument, voor de in gebruik name, 
te bekijken. De officiële datum hiervoor  
delen wij, zodra definitief, op de website en onze  
Facebook pagina.

Op 17 juli 2017 is de herdenking van de slachtoffers. 
Het monument wordt op deze dag, in beslotenheid, in 
gebruik genomen.

Danny van Teeffelen
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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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Visie ringdijk en ringvaart is onlangs gepresenteerd 
aan de gemeenteraad welke wel akkoord zal gaan 
met het 4.2 miljoen kostende project. De visie is een 
totale aanpak van de ringdijk met de bedoeling de 
veiligheid te vergroten, meer recreatie en toerisme 
trekken en te letten op het karakteristieke element van 
de dijk. Maar de veilig-
heid is het belangrijkste. 
Alle dorpen die aan de 
dijk liggen hebben hun 
zegje mogen doen over 
“hun” stukje dijk. Voor ons 
Vijfhuizen hadden we dat 
allang gedaan. En zijn we 
al jaren in strijd om de 
gevaarlijke en lelijke bak-
ken weg te krijgen.   
In September 2016 schre-
ven daar al over in Samen 
Leven dat de bakken al 
weg zullen gaan. Nu een 
half jaar later is dat dan 
toch gebeurt. De bewo-
ners aan de Cruquiusdijk 
hadden graag de hele 
weg gerenoveerd gezien, 

Visie ringdijk en ringvaart
met nette parkeervakken en uitstraling zoals bij de 
woonboten op de Vijfhuizerdijk. Nu de visie is aange-
nomen gaat dit plan ook uitgewerkt worden. Wel zal 
hier nog een tijd overheen gaan. Dit omdat Rijnland 
een planning heeft lopen voor werkzaamheden aan de 
dijk voor bijvoorbeeld verhogen van de dijk en  
versterken. Dit moet gecombineerd worden met dit 
soort werkzaamheden. Anders knap je de dijk op en 
gaat Rijnland over 2 jaar de dijk ook aanpakken.  
Wel zullen de overleggen tussen Rijnland en Gemeente 
aangescherpt worden over dit punt. De dorpsvereni-
ging zal daar ook zeker haar best voor doen om dit  
te voorspoedigen. Een ander punt zijn de wrakkige 
bootjes. Vele lagen er aan de Haarlem zijde. Maar 
door vele gesprekken zijn die gelukkig verdwenen. 
Nu liggen er nog wat oude verlaten bootjes aan de 
Haarlemmermeer zijde. Het zou de uitstraling een stuk 
verbeteren wanneer ook deze binnenkort verdwijnen. 
Verder zijn er voor Vijfhuizen geen veranderingen door 
de visie.
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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 

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

telefoon

mail

internet



15Samenleven VDV - juni 2017

Vroeger was Vijfhuizen nog een echt boerendorp 
met vele boerderijen.
Rond 1860 bepaalde de toenmalige burgemeester J.P. 
Amersfoordt dat alle boerderijen in Haarlemmermeer 
van een naam voorzien dienden te worden om de post-
bestelling te vereenvoudigen. In de gevallen dat geen 
gehoor zou worden gegeven aan zijn verzoek, zou hij 
de boerderijen zelf wel van een naam voorzien. 
De keuze van de namen werd veelal gebiedsbepalend: 
Meerhof, Meervrucht, Lyndenhof, Vennep. Ook dieren 
en planten werden genoemd: De Arend, Hoeve de Valk 
en verder familienamen zoals Catherina’s Hoeve, of 
godsdienstige: Vlijt en Zegen. 

Vijfhuizen heeft aan de Kromme Spieringweg de fraai 
gerestaureerde boerderij met de dag aanduiding  
De Dageraad. Aan de Vijfhuizerweg 506 was de boerde-
rij van veehandelaar C. Godvliet. Vanaf de Spieringweg 
had je rond 1930 zicht op de boerderijen in de verte 
met daarbij de molen “De jonge Landman”, die eigen-
dom was van de familie Middelkoop. De mooie molen 
is in 1945 echter door brand verwoest. Waar nu het 
dorpshart is lag de boerderij hoeve “Meer Oogst”  
van de familie Gehrels. 
Ook aan de Vijfhuizerweg, waar nu de pastorie staat 
met de kerk, stond de boerderij van Van Reeuwijk met 
de hooiberg ernaast. En dan ook nog de boerderij  
Veelust aan de Vijfhuizerdijk 73 van J. Ramp.
Vanaf de Ringvaart had men destijds nog een fraai 
uitzicht op de boerderij van de familie Elting aan de 
Cruquiusdijk 208. De boerderij moest echter wijken 

voor een diep gat van het tracé van de Zuidtangent. 
De woonwijk “De Baarsjes” dankt de naam aan de 
gelijknamige benaming van de boerderij van Schoorl, 
die aan de rand van de wijk stond. De boerderij werd 
in 1978 verkocht aan een projectontwikkelaar, die 
de boerderij liet afbreken om plaats te maken voor 
woningbouw. 
Wij boeren dus maar weinig meer in het dorp,  
misschien hooguit nog na een uitvoerige en heerlijke 
Chinese maaltijd. 
Maar het dorp is toch landelijk gebleven dankzij de 
boerderijen die er nog zijn in en ook naast het dorp, 
waar men zich nu vooral heeft toegelegd op bloemen-
teelt, zodat we in het voorjaar kunnen genieten van 
een fraaie blik op bollenvelden. We kunnen naast de 
bollen zelfs een maaltijd gebruiken. Verder in het jaar 
zien we dan nog velden met de laatbloeiers.  
Maar laatbloeiers, dat zijn wij ook. 
Destijds bij de ontwerpfase van de Floriade bestond 
het plan oude boerderijen die moesten wijken voor 
de uitbreiding van Schiphol voor zover mogelijk te 
verplaatsen of te herbouwen aan de rand van het 
Floriadeterrein met dan wel een nieuwe aangepaste 
bestemming. Het is bij een plan gebleven. 
In Vijfhuizen bleef na de Floriade de Expo Haarlem-
mermeer met het Zonnedak. In 2002 is het dak van 
de hal van de Floriade (bijna 30.000 m²) voorzien van 
semi-transparante zonnepanelen (PV-modules).  
Het geïnstalleerde opwekkingsvermogen van de ruim 
19.000 panelen is 2,3 MWp. Het zou nog steeds het 
grootste PV-dak van de wereld zijn. 
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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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Gezien het karakter van het dorp Vijfhuizen is vaak 
gepleit voor het vaststellen van een beschermd dorps-
gezicht ook voor Vijfhuizen. De gemeente meldde 
destijds een onderzoek, maar het is daarbij gebleven. 
Het plan verdween in de diepvries. Er zijn al veel karak-
teristieke panden uit het dorp verdwenen, en op wat 
er nog is, is zuinigheid geboden. 

Op het nu nog kale terrein van de vroegere Hervormde 
kerk wordt het woningbouw plan Spieringhof gereali-
seerd en bij de Vijfhuizerweg verrijst de wijk “Poort 5.” 
Een bouwplan ter vervanging van de in slechte staat 
zijnde woningen aan de Woudweg zal dan toch gerea-
liseerd worden? Het zijn bescheiden uitbreidingen van 
het dorp die ook goed passen in het dorpskarakter.

Overige activiteiten.
Aan het einde van het winterseizoen organiseert de 
Stichting Welzijn Ouderen voor de soosleden altijd een 
busreisje. Ditmaal in april met een bezoek aan Andijk. 
Het werd een dag met een lach, want er was een veel-
heid aan humoristische schilderijen te zien van de 
kunstschilder Marius van Dokkum speciaal gewijd aan 
ouderen. Een perfecte en zonnige dag met een etentje 
en een fraaie rit door het Noord-Hollandse landschap. 

 

Hangplek voor ouderen 

Aandacht voor Vijfhuizen.
In deze tijd deden inbrekers weer pogingen voor  
ongenode bezoeken aan de woningen in het dorp.  
Alle aanleiding weer goed attent te zijn in het dorp.   
Anderen probeerden in april in plaats van netjes te 
pinnen met een ramkraak geld te bemachtigen.  
Dat lukte gelukkig niet, maar het bezorgde weer veel 
overlast.
De bridgeclub sloot dit seizoen terecht feestelijk af 
want de actieve club bestaat dit jaar 25 jaar.
17 juli is een belangrijke datum ook voor Vijfhuizen, 
dan wordt het monument MH 17 aan de Vijfhuizer-
weg ter nagedachtenis aan de omgekomen passagiers 
onthuld. 

Reint Buser

N.B.
De feestelijke gebeurtenis 
van de bridgeclub Vijf-
huizen vond op 29 april 
plaats in het Fort van  
Vijfhuizen. Daar reikte 
burgemeester Wete-
rings aan dorpsgenoten 
Truus en Ton Henzen de 

gemeentelijke erespeld uit voor hun grote inzet 
voor de club gedurende zo vele  jaren.   De erespeld 
is bedoeld voor vrijwilligers die zich gedurende zeer 
lange tijd hebben ingezet voor de Haarlemmermeerse 
samenleving. Met deze erespeld laat het gemeente-
bestuur zien er trots op te zijn dat deze mensen  
inwoners zijn van Haarlemmermeer.
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Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl

 

Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar 
accommodaties de sociale samenleving en sociale cohesie te verbeteren en te versterken. Een van 

deze locaties is dorpshuis De Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Loop gerust eens binnen of benader beheerder Roel Krijger via 

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
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Graag wil ik me aan u 
voorstellen aangezien ik 
een huisartsenpraktijk ga 
vestigen aan de Kromme 
Spieringweg 533 in  
Vijfhuizen die opent op 
maandag 4 september.

Ik ben Sarah Terol, 42 jaar, 
geboren en getogen in Zandvoort.
Ik woon nog steeds met veel plezier in Zandvoort met 
mijn 2 zonen Olivier 10 jaar en Boris 11 jaar.
Ik heb kippen, een wilde moestuin, houd van koken 
en het vervolgens opeten, ben positief ingesteld en er 
moet elke dag gelachen worden.

Sinds 2009 ben ik werkzaam als waarnemend huisarts 
in de Haarlemmermeer, waarvan merendeel bij vaste 
solo praktijken en op de huisartsenpost.

Nieuwe huisarts Sarah Terol stelt zich voor
Nu is echter de tijd gekomen om op eigen benen te 
staan in het mooie Vijfhuizen.
Ik streef ernaar een ouderwetse dorpspraktijk op te 
zetten in een modern jasje.

Naast het huisartsen vak verdiep ik mij de laatste jaren 
steeds meer in voeding/leefstijl en natuurgenees-
kunde. Ik ga het beste uit beide werelden gebruiken 
om iedereen zo lang mogelijk gezond en van de medi-
cijnen/uit het ziekenhuis te houden. 

Op zaterdag 2 september is er een open dag waar  
u persoonlijk kennis met mij kunt maken.
Voor nadere informatie over het tijdstip kunt u de  
website raadplegen  www.huisarts-vijfhuizen.nl
Ik ben tot die tijd bereikbaar voor vragen middels 
e-mail info@huisarts-vijfhuizen.nl

Gezellige drukte op 
het DSOV-terrein 
aan de Zijdewinde 
in Vijfhuizen. Eerder 
die week bouwde de 
spanning goed op: 
“zijn er genoeg vrijwil-
ligers en houden wij 
het droog”? Vanwege 
het weer heeft de 
organisatie het een en 
moeten verschuiven 
en hier en daar zijn er 

wat activiteiten naar binnen verplaatst.
Na de feestelijke opening van de ‘vervangend burger-
meester’ van Vijfhuizen telde alle kinderen en ouders 
af naar nul. Daarna vlogen de kinderen in hun Konings-
dagoutfitje naar hun favoriete attractie. 

Koningsdag Vijfhuizen 2017
Het racen in een racesimulator was een nieuwe  
attracties dit jaar en enorm geliefd bij de kinderen.  
Vijf raceauto’s op een rij en kijkend naar een  
computerscherm racen om de snelste tijd.  
De stormbaan, rodeostier en het schminken waren 
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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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Het Oranjecomité Vijfhuizen zoek vrijwilligers die het leuk 
vinden dit evenement te organiseren en vorm te geven. 
Lijkt het u leuk? Neem dan contact op met Selma Vermin 
selmavermin@hotmail.com

ook dit jaar weer erg populair. De vijf dames van het 
schminken bleven rustig doorwerken ondanks er een 
grote wachtrij van kinderen zich had gevormd in de 
kantine. 
Ook voor de ouders is de Koningsdag Vijfhuizen een 
leuk evenement. Onder het genot van een hapje en 
een drankje was het genieten in de zon op het grote 
terras. De liveband ‘Street Seven’ bracht extra sfeer aan 
de middag door het spelen van vele bekende hits. 
Het is ook dit jaar weer gelukt het jaarlijks volksfeest 
te doen slagen. De organisatie wil dan ook iedereen 
bedanken die een bijdrage heeft geleverd om dit  
evenement tot een succes te maken. De tientallen  
vrijwilligers voor het op- en afbouwen en begelei-
den van de spelletjes en de sponsoren met hun gulle 
bijdrage of het leveren van een dienst: fijn dat wij op 
jullie konden rekenen!
Hopelijk tot volgend jaar.
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Morgen, dat betekent de toekomst. 

Wat zal die toekomst ons brengen? Klimaatonderzoe-
kers beloven ons niet veel goeds. Tenminste, als we 
onverminderd doorgaan met het leven van alle dag 
zoals we gewend zijn. Spitsbergen met het ruige  
klimaat kent nu zachte winters en op Antarctica werd 
op 24 maart 2015 een temperatuur gemeten van  
17.5 graden Celsius. 

De aarde kende in het verleden al meer koude en 
warme periodes, zullen we zeggen, geen probleem 
dus. Maar zo is het niet.   

Al honderden miljoenen jaren lang is koolstof opge-
slagen in de vorm van steenkool, olie en gas, en juist 
deze drie grondstoffen is men nu in hoog tempo aan 
het verstoken, waardoor het CO2-gehalte in de atmo-
sfeer nu extra snel aan het stijgen is. De invloed van 
de mens is nu zo groot dat we zelfs een nieuw tijdperk 
onderscheiden, het antropoceen, het tijdperk waarin 
de mens zelfs het klimaat ging beïnvloeden. 
Als we in het huidige tempo van uitputten doorgaan, 
kost het ons nog maar korte tijd om de totale ramp  
die het lange verleden trof weer mee te maken. .  
Er was toen sprake van een massaal uitsterven door 
een temperatuurstijging van vijf tot acht graden.   
De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer liet toen 
in een relatief korte tijd, een 
sterke stijging zien. 
Het gevolg 

was dat de aarde sterk opwarmde, met zo’n 5 tot  
8 graden in zeer korte tijd. 

Er volgde een massaal uitsterven van vooral zee dieren. 
De oceanen namen namelijk een flink deel van deze 
koolstof op en verzuurden hierdoor sterk. Daar was 
veel zeeleven niet tegen bestand. De oorzaak van 
deze plotselinge CO2-uitstoot is onbekend. Misschien 
dat een groot aantal vulkaanuitbarstingen de ramp 
in gang zette. Dit houdt een ernstige waarschuwing 
in van wat er nu, binnen een korte tijd zou kunnen 
gebeuren. Misschien is het nog niet te laat, maar de 
zaak is wel dringend. 
Het verder ontwikkelen van milieuvriendelijke  
opwekking van energie, is een kostbare zaak, maar wel 
noodzakelijk om een grotere ramp te vermijden.
 
Wat zijn de eventuele gevolgen als we niets doen?
De stijging van de zeespiegel is het meest bespro-
ken gevolg van de opwarming van de aarde. Steden 
aan de kust, zoals Bangkok krijgen nu te maken met 
steeds ergere overstromingen. Kleine eilanden kunnen 
helemaal in de golven verdwijnen; dat vindt al plaats 
bij laaggelegen eilanden in Polynesië. Nederland is 
terecht een “Nederland”, een laaggelegen gebied.  
Voor ons dus alle zaak alert te zijn. 
Hogere temperaturen, minder of minder voorspelbare 

neerslag en een snellere verdam-
ping kunnen de 

land-

Met het oog op morgen
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bouwproductie in veel landen doen verminderen met 
hongersnood als gevolg. 

Met name Afrika, het continent waar nu al honger 
heerst, zal het in de toekomst vermoedelijk nog zwaar-
der krijgen. Voor arme Aziatische landen ziet het er al 
niet veel beter uit. Wetenschappers waarschuwen dat 
de warmere aarde de opbrengst van basisgewassen als 
maïs en soja zal doen teruglopen. De dalende  
visvangst in tropische gebieden is voor nog meer  
mensen slecht nieuws.
Dit alles leidt zeker tot grote conflicten. Water- en 
voedseltekorten die veroorzaakt worden door extreme 
weersomstandigheden, kunnen gemeenschappen 
bedreigen met oorlogen tot gevolg. Grote groepen 
klimaatvluchtelingen kunnen de situatie nog explosie-
ver maken, want het aantal vluchtelingen zal nog veel 
meer stijgen dan nu al het geval is. 

Hogere temperaturen doen de ijsvoorraden op aarde 
wegsmelten. Gletsjers vormen een belangrijke zoetwa-
tervoorraad in tropische gebieden. De ijsmassa’s kun-
nen in de komende decennia vrijwel verdwenen zijn. 
Ook de ijskap van Groenland smelt, veel land daar is 
al groen in plaats van wit. Die ijskap bevat voldoende 
water om de zeespiegel wereldwijd met 7 meter te 
doen stijgen.

Oplossingen voor het broeikaseffect, zijn die er?
Het versterkt broeikaseffect is door de mens veroor-
zaakt en zal niet door de natuur opgelost worden.  
De mens zal zelf een oplossing voor de opwarming 
van de aarde moeten bedenken. Eigenlijk is er maar 
één echte oplossing: het beperken van de uitstoot 
van broeikasgassen zoals CO2. De mens is echter sterk 
afhankelijk van fossiele brandstoffen, dus deze  
oplossing voor klimaatsverandering is niet zo  
eenvoudig. 
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Beperking van de uitstoot van broeikasgassen kan op 
verschillende manieren bereikt worden. 
Een van de mogelijke maatregelen is het gebruiken 
van alternatieve energie, zoals bijv. kernenergie. Hier 
zitten echter weer andere nadelen aan. Greenpeace is 
een sterk tegenstander van nucleaire energie, omdat er 
grote gevaren voor het milieu zijn. Daarnaast ontstaat 
er nucleair (radioactief ) afval, met gevaarlijke lang-
durige straling, die voor duizenden jaren zal moeten 
worden opgeslagen. Er komt echter geen CO2 vrij bij 
de opwekking van deze energie, het zou dus een oplos-
sing voor het broeikaseffect kunnen zijn. Maar dan 
zitten we met het levensgevaarlijke afval. 
Maar we kunnen ook duurzame energie gebruiken.  
Dit ontstaat uit natuurlijke zaken zoals bijv. de wind 
en de zon. Hierbij ontstaan helemaal geen schadelijke 
bijproducten. Maar het zal nog een tijd duren voordat 
deze vormen van energieopwekking zover zijn ont-
wikkeld dat fossiele brandstoffen geheel overbodig 
zijn. Windenergie kan bijvoorbeeld alleen in windrijke 
gebieden worden opgewekt, niet midden in de stad. 

Daarnaast moeten we de natuur meer ruimte geven. 
Bomen en planten zetten koolstofdioxide om in zuur-
stof. Velen verzetten zich daarom terecht tegen het 
kappen van bomen. Voor elke gekapte boom moet er 
minstens een of meer geplant worden. Ondanks dit 
alles worden echter vele hectares regenwoud gekapt. 

Voorwaarde is dat we ook zuiniger met energie 
omgaan om er voor te zorgen dat er minder broeikas-
gassen in de atmosfeer komen. Dat kan bijvoorbeeld 
door spaarlampen te gebruiken. En door minder vaak 
de auto te gebruiken en minder te vliegen. Kortom,  
er is een totale aanpassing nodig.

Een belangrijke voorwaarde om het broeikaseffect op 
te lossen is dat de bovengenoemde maatregelen  
op grote schaal worden toegepast. Daarom moeten 
regeringen gezamenlijk meer maatregelen nemen. In 
1997 kwam het Kyoto- verdrag in werking, waarbij  
veel industrielanden afspraken om de uitstoot van 
broeikasgassen zoveel mogelijk te verminderen.
De gemaakte afspraken betekenen overigens nog wel 
een stijging van 2% maximaal. 
Op dit moment zijn onderhandelingen gaande voor 
een nieuw kabinet. Dat geeft misschien goede kansen 
voor een in ieder geval Nederlandse aanpak. Maar, als 
we het versterkte broeikaseffect succesvol  
willen bestrijden moeten er nu afdoende maatregelen 
genomen worden. De uitstoot van CO2 bij de opwek-
king en verbruik van energie kan gemakkelijk worden 
verminderd. Maar het heeft alleen zin als het op grote 
schaal toegepast wordt. Het broeikaseffect bedreigt 
alle mensen op de wereld. Daarom is samenwerking 
op grote schaal geboden. 
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Wat kunnen we zelf doen aan het broeikaseffect?
Regeringen dienen besluiten te nemen tot verminde-
ring van het broeikaseffect onder andere door  
wetten en beleid die het gebruik van duurzame  
energiebronnen uitbreiden en afhankelijkheid van olie 
en steenkool verminderen. 

Haarlemmermeer Groen. Van groot belang juist in deze 
regio. Hoe is het gesteld met het Haarlemmermeerse 
Bos? Het wordt steeds meer en steeds intensiever en 
massaler een evenemententerrein. Opvallend is de 
melding in de pers in april ``Nachtegaal obstakel voor 
modderloop``. Had die niet beter moeten luiden  
`Modderloop obstakel voor Nachtegaal?”

Zelf kunnen we bijdragen door eigen verontreiniging 
via CO2 zo veel mogelijk te verminderen.  
Dus verspilling zoveel mogelijk tegengaan, afval 

aanzienlijk beperken. En we kunnen inzetten op een 
aanzienlijke verhoging van de energie-efficiency via 
isolatie maatregelen van woningen, werkplaats, school,  
verenigingen. Vooral is een zuiniger gebruik van  
energie geboden. Verspilling is uit den boze.  
Wie goede voorstellen heeft ter oplossing van de  
problemen, laat die dan vooral horen. 

We leven nog steeds in de gedachte “alles moet 
maar kunnen.” Zowel overheid, gemeente en burgers 
moeten zich er steeds meer bewust van worden dat er 
grenzen zijn die we niet kunnen overschrijden. 
 We hebben ons zelf ermee.

”Alles moet maar kunnen.”, vergeet dat maar. 

Reint Buser 
 



27Samenleven VDV - juni 2017

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:

– 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
– Yoga 19:00 tot 22:00 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
– Inloopbiljart: 19:30 tot 22:00 uur
– Theatergroep: 20:00 tot 22:30 uur
– (Maandelijks) VDV vergadering:
   20.00 tot ca. 22.00 uur

vrijdag:

– 1e vrijdag van de maand: grootmoeders keuken

– Klaverjassen: 20:00 (om de 14 dagen)

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
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vrijdag: 

– Yoga 55+: 10.00 tot 11.00 uur 
   Informatie: Conny Hollander 06-52663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
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:
   (3e woensdag van de maand)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. 
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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

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:

–  (2e vrijdag van de maand, van oktober t/m mei)  
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

Buurtzorg Vijfhuizen e.o. Liniewal 2a, Vijfhuizen tel. 06 - 51500305

Email: vijfhuizen@buurtzorgnederland.com

Web: vijfhuizen.buurtzorg.net

Politie
Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer  tel. 112

Politie (algemeen)  tel. 0900 - 8844  

Gebiedsagent: John van der Hulst (John.f.van.der.hulst@politie.nl) 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:  Rik Rolleman                             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, 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

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 18 september 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


