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Een nieuwe lente, een nieuw geluid… 
Aan het voorblad is het al te zien, SamenLeven is 
anders dan anders. We willen het blad van de dorps-
vereniging een aansprekend magazine laten zijn voor 
alle Vijfhuizenaren. Waar is wat over te vertellen, welke 
Vijfhuize-naren hebben een bijzonder verhaal of ver-
dienen het in het zonnetje te worden gezet: het komt 
hier allemaal aan de orde. 

Wat is er in dit eerste nieuwe nummer ‘nieuwe stijl’ zoal 
te vinden?

Peter Blom doet verslag van de barre schaatstocht  
over de Weissensee, waar ieder jaar een vaste club  
dappere schaatsdoordouwers uit ons dorp naar toe 
gaat om 200 kilometers onder de schaatsen door te 
laten gaan. Tineke Krikke geeft als vrijwilliger voor  
het MH17 monument de lezer een kijkje achter de 
schermen.  
Ook in dit nummer: Joris van der Kleij als initiatiefne-
mer van Vijfhuizen Culinair en wijkagent John van der 
Hulst over zijn ervaringen in Vijfhuizen waarbij hij ook 
ingaat op de recente woninginbraken in het dorp.  
En Roel Krijger, beheerder van het Dorpshuis wordt 
in het zonnetje gezet. Wat is er met de klok van de 
Hervormde Kerk gedaan en waarom zijn de populie-
ren langs de Geniedijk vervangen? Vragen waar in dit 
nummer een antwoord op komt. En dan hebben we 
ook nog een columnist die onder het pseudoniem Bark 
blaft waar dat nodig is. Kortom, genoeg voor  
een magazine van formaat, dat deze keer bij iedere 
Vijfhuizenaar in de bus valt.

Waarom nu bij iedereen in de bus? Om bij nieuwe 
inwoners bekendheid te geven aan Vereniging Dorp 
Vijfhuizen ( VDV), om leden te werven – voor 7,50 per 
jaar kun je dat toch niet laten lopen? –  , bestaande 
eventuele wijzigingen te laten doorgeven en om de 
aandacht te vestigen op onze nieuwe site, ga naar

www.dorpvijfhuizen.nl

Voorwoord
En ook om actuele nieuwtjes op te halen en de agenda 
van het dorp te bekijken. Wil je zelf iets opgeven dat je 
belangrijk voor het dorp vindt, dan kan dat op de site. 
De mailadressen van de bestuursleden zijn in Samen-
Leven te vinden.

En natuurlijk staat er ook verenigingsnieuws in  
SamenLeven. De jaarvergadering is wat later dan 
gebruikelijk, deze keer is het woensdag 16 mei,  
aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. 

De uitnodiging staat in dit blad, de bijbehorende stuk-
ken vindt u op de site, voor diegenen die niet op de 
site terecht kunnen, stellen we de stukken een week 
van tevoren ter beschikking in het Dorpshuis.
We gaan het officiële deel zo kort mogelijk houden.  
Na de pauze hebben we een presentatie van Nina 
Groot , een echte Vijfhuizense, maar ook student 
Sociale Geografie en Planologie. Ze heeft een scriptie 
geschreven over de rol van Vijfhuizen in het dagelijks 
leven van bewoners en de binding van bewoners van 
het oude gedeelte van Vijfhuizen en Stellinghof met 
het dorp. Dat is al de moeite waard om te komen, nog 
los van de kans om daarna gezellig een drankje te 
drinken. Komen dus!

En natuurlijk is de vernieuwing van SamenLeven niet 
het belangrijkst. Het bestuur blijft vooral actief in de 
behartiging van de dorpsbelangen. Daar zijn we voor. 
Toegangsweg naar de Expo, nieuwbouw Woudweg- 
Groeneweg in goede samenspraak met de omwonen-
den, veiligheid Ringdijk, mogelijke verkeersoverlast 
van plan Wickevoort voor Vijfhuizen, allemaal onder-
werpen die de aandacht verdienen. Maar hoe groter 
de club, hoe beter het is. Nog geen lid nu? Vul dan het 
formulier in! Welkom!

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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Naast Vijfhuizen Culinair wil Joris van der Kleij ook een dorpsstrand en foodfestival opzetten 

Joris van der Kleij (24), initiatiefnemer van Vijfhuizen Culinair, is een kookgek zo zegt hij zelf. Komende 
zomer  - noteer alvast 16 juni! - vindt maar liefst voor de vierde keer het culinaire festijn in het dorpshart 
plaats. Hoe is deze succesformule begonnen en van welke plannen bruist Joris nog meer? Een kijkje in de 
keuken. 

Het begon met vijf klanten, maar nu heb ik er tussen 
de dertig en vijftig.”

Kook je in een speciale keuken om dat te kunnen 
doen? 
“Eigenlijk is het heel simpel. Ik kook bij mijn ouders in 
de keuken, die vinden het prima. Ze eten ook lekker 
mee op de dagen dat ik kook. We hebben een 4-pits 
gasfornuis en een oven, dus je moet het een beetje 
handig uitkiezen met je gerechten.”

Hoe kwam je op het idee van Vijfhuizen Culinair? 
“Je hebt hier in de omgeving veel food-gebeurtenissen 
zoals in Haarlem en Hoofddorp. Ik ben ondernemend 
en dacht ‘dat moet hier ook kunnen’. In eerste instantie 
dacht ik voor de plek aan het nieuwe park Vijfhuizen. 
Daarna heb ik het er met vrienden en vriendinnen over 
gehad die ik al ken vanaf de basisschool:  Stijn van den 
Boogaert, Deborah den Butter en Bo Blankert. Sjaak, 
de vader van Stijn zou ons helpen. En zo is het gaan 
lopen, uiteindelijk hebben we toch voor het dorpshart 
als locatie gekozen.”

Het is heel veel werk, jullie verdienen er niks aan, 
waarom gaan jullie door?
 “Het is een geweldig succes, we kunnen en willen ook 
niet meer terug. Het past heel goed in het dorp.  
Het is een evenement voor iedereen we krijgen heel 
veel waardering en daar doen we het voor. Ik had nooit 
verwacht dat het zo goed zou uitpakken. Nee, we  
verdienen er niks aan, Vijfhuizen Culinair is een  
stichting, onze beloning is gezellig een keer met zijn 
allen uit eten, haha.”

‘Vijfhuizen is een hartstikke leuk dorp 
om plannen uit te proberen’

Wat heb jij met koken? 
“Op mijn vijftiende ben ik twee dagen per week in een 
restaurant gaan werken, omdat ik koken echt heel leuk 
vond”, gaat Joris terug in de tijd. “Het was een bijbaan-
tje, maar dat werd geen succes. Ik werd gek van de 
drukte daar. Dat was na drie weken dus al over, maar ik 
wilde wel door met mijn kookwerk. Ik ben bij mensen 
in de buurt op het Vliegersplein gaan aanbieden om 
voor vijf euro per maaltijd eens per week voor ze te 
koken. Simpel door een blaadje in de bus te gooien. 
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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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Regelmatig krijgen we de vraag of we in SamenLeven aandacht willen vragen voor iets wat bij  
Vijfhuizenaren (lichte) ergernis oproept. Dat doen we onder de titel:

Wie de schoen past… 
Het betreft de verzamelbakken ( papier, flessen en plastic). Als de bakken uit veiligheids- overwegingen 
worden afgesloten of vol zijn is het niet de bedoeling je afval naast de bakken te deponeren. Zijn de bakken 
vol, dan staan er op diverse andere plekken in het dorp ook nog bakken waar vaak nog wel ruimte is.  
Kleine moeite even verder te kijken en het dorp schoon te houden!

Hondenbezitters moeten overal hondenpoep opruimen, niet alleen in de bebouwde kom, ook in het  
Vijfhuizerpark. Te constateren valt dat dat bepaald niet altijd gebeurt. Daarom een vriendelijk maar dringend 
verzoek bij het uitlaten van je hond de hondenpoep op te ruimen, er staan overal in het dorp hondenpoep-  
en vuilnisbakken.

Je wilt verder in de horeca, wat ga je de komende 
tijd doen? 
“Ik heb vorig jaar mijn opleiding commerciële econo-
mie afgerond aan Hogeschool InHolland en daarna 
een eigen bedrijfje opgericht, Jorevents. En daarmee 
bezorg ik maaltijden, regel hapjes en drankjes, maar 
ik verzorg ook een heel feest. Dat gaat op aanvraag, 
maar ik doe het ook op eigen initiatief. Eten tussen de 
koeien, een maaltijd voor zestig mensen in een koeien-
stal was daar een voorbeeld van. Ik wil niet afhankelijk 
zijn, dus ik regel het allemaal zelf en op afroep kan ik 
mensen bellen die mij willen helpen. Ik woon al vanaf 
mijn tweede in het dorp. Ik heb op de lagere school 
Tweemaster gezeten, tennis bij TVV, en ik voetbal bij 
DSOV, dus ik ken genoeg mensen in het dorp.”

Heb je nog concrete plannen? 
“Jazeker. Een droom van mij is een dorpsstrand inrich-
ten in juli. Daar ben ik nu echt mee bezig.  Je hebt al 
stadsstranden en nu wil ik op het evenemententerrein 
aan de Zijdewinde een strandje maken. Met een paar 
foodtrucks, die ik zelf gemaakt heb en een bar en dan 
van pallets en oliedrums zelf meubilair maken. Een 
strandje, dat op vrijdag, zaterdag en zondag open is 
van begin van de middag tot 23.00 uur. En in oktober 
wil ik in het dorp nog een apart foodfestival opzetten, 
met allemaal foodtrucks, dat is helemaal in tegenwoor-
dig. Vijfhuizen is een hartstikke leuk dorp om alles uit 
te proberen. Ik ken de omgeving goed en ik ken veel 
mensen, het is lekker bij huis, allemaal voordelen!”

Cok de Ruijter

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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De Elfstedentocht van 1963 staat bekend om de extreme weersomstandigheden die het schaatsers  
moeilijk, zo niet onmogelijk, maakten om het felbegeerde kruisje binnen te halen. Anno 2018 kwamen 
de mannen en vrouwen van Vijfhuizen Schaatst in ‘de hel van 2018’ terecht, maar dan op de Weissensee. 
Gelukkig blijken ze doorzetters, was daar Nico’s koek-en-zopie en natuurlijk het traditionele ‘Blarenbal’. 
Peter Blom blikt terug. 

De hel van 2018 op de Weissensee

De afgelopen winter eindigde mooi met natuurijs in 
Nederland. Maar daar kan helaas niet op gerekend 
worden, dus gaat er al zo’n vijftien jaar een groep uit 
Vijfhuizen op zoek naar natuurijs buiten Nederland.  
Dit jaar werd het de Weissensee in het Oostenrijkse 
Karinthië, een meer waar een ronde van 25 km moge-
lijk is met uitzicht op de Dolomieten. Bijzonder mooi. 
Helaas liet het ijs dit jaar een kleinere ronde op het 
‘kleine’ meer toe. 

De groep bestond uit 26 schaatsers en 2 verzorgers. 
Deze mannen en vrouwen hadden vanaf oktober  
braaf getraind op de ijsbaan in Haarlem waar we als 
Vijfhuizen Schaatst onze rondjes draaien. Met een 
touringcar vol schaatsers en ons koek-en-zopietentje 
word er naar Oostenrijk gereden. Want het gaat om 
het schaatsen, maarrrrr de gezelligheid is zeker net zo 
belangrijk. 

Nico’s koek-en-zopie 
De heenweg is ’s nachts en als we dan rond twaalf 
uur bij het meer aankomen, word eerst gezamenlijk 
de koek-en-zopie in orde gemaakt. Dan worden daar 
de pannenkoeken, snert, warme choco klaargemaakt. 
De schaatsen aantrekken en even een uurtje warm 
draaien. Het was prachtig winterweer. Drie graden 
onder nul en een zonnetje. En dat terwijl de ver-
wachtingen voor komende dagen slecht zijn. Het zal 
gaan regenen en boven nul worden. Dus was door 
de organisatie besloten om de tocht van 200 km, de 
alternatieve Elfstedentocht, te vervroegen met een dag. 
Wij moesten dus meteen de dag daarna aan de gang. 
Maar eerst nu nog genieten van zon en natuurlijk van 
de snert en pannenkoeken bij dé koek-en-zopie van 
Nico van Opzeeland en Ed. 

‘Schaatsen werd meer klunen’
’s Avonds slechts een klein biertje, want de wekker 
staat om vier uur. Om vijf uur vertrek vanaf het hotel 
en om zes uur de start voor 200 km bikkelen. Het is 
dan de eerste twee uur donker wat het best spannend 
maakt. Maar het ijs was nog goed en het was nog 
droog. Ook René Dijkzeul – je weet wel, onze bakker 
– schaatste dit jaar mee. In oktober net leren schaat-
sen wilde hij een doel: de Weissensee, maar dan voor 
100 km. Met twee vrienden dit bedacht én gedaan. 
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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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Het werd tien uur en de regen kwam, de tempera-
tuur steeg samen met een rare ‘warme’ wind. Het ijs 
zag je elk uur verslechteren. En dat voelde je dan ook. 
Schaatsen werd meer klunen. ‘Maar we zullen door-
gaan’,  denk je het eerste uur. Steeds meer schaatsers 
moesten stoppen omdat het te zwaar werd. Nog maar 
een extra pannenkoek bij Nico om nog maar een extra 
rondje te doen. 

Eindstreep 
De vrienden van de bakker, wij noemde ze krenten-
bollen, waren leeg en op en hadden zin in bier.   
Maar René onze bakker bikkelde moedig verder. De tijd 
was nog niet op en het doel nog niet bereikt. Het ijs 
was eigenlijk niet meer schaatsbaar en er kwam steeds 
meer water op het meer. Dus vallen werd zwemmen. 
Ook Peter en John, die ingezet hadden om de 200 in 
een snelle tijd te schaatsen, waren nog onderweg  
en bereikte na veel afzien de eindstreep.  

Waar Frank Olsthoorn ze met een biertje binnenhaalde 
in de stromende regen. Ondertussen ging het bakker-
tje nog als eenling door. Na vele uren bikkelen heeft 
ook hij zijn doel bereikt. ’s Avonds tijdens het blarenbal 
in de tent zijn we alles weer snel vergeten. En een ding 
is zeker, volgend jaar zal het beter zijn!

P.eter Blom

Dé startplek om de Haarlemmermeer vanaf het water 
te ontdekken is de steiger van Kano Vereniging Water-
wolf op de hoek van de Spieringweg en Kruisweg.  
De Kanovereniging start met kanocursussen voor  
volwassenen en voor jongeren vanaf tien jaar.  
Voor de sportieve Vijfhuizenaren bestaat er ook de 
mogelijkheid om mee te trainen met kanopolo, een 
soort handbal op het water.

Vanaf april is er elke woensdagavond (19.00-21.00 uur) 
een instructeur aanwezig om les te geven. Deelnemers 

Een buitensport voor alle Vijfhuizenaren
kunnen een ‘Summerschool’ volgen: acht lesavonden 
voor vijftig euro met gebruik van materiaal zoals een 
kano, peddel en zwemvest

Voor jongeren vanaf tien jaar die met leeftijdsgenoten 
willen kanovaren, is van juni tot september voor vijftig 
euro op de vrijdagavond een cursus kanovaren met de 
jeugdgroep. Door verschillende spelvormen leert de 
jeugd steeds meer technieken en veiligheidsaspecten 
van het kanovaren. Ook voor de jeugd is al het mate-
riaal aanwezig, de deelnemers hoeven zelf alleen te 
zorgen voor makkelijk zittende kleding.
De sportieve Vijfhuizenaren, die tijdens de zomerstop 
van hun sport toch actief willen blijven met een  
balspel, kunnen kanopolotraining volgen.  
Op de woensdagavonden van 19.00- 21.00 uur zijn er 
‘open trainingen’ voor iedereen die interesse heeft, 
voor jong en oud. 

Zie voor meer informatie: 
www.kvwaterwolf.nl  of mail bij vragen naar:  
secretaris@kvwaterwolf.nl
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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

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

 

Wij nemen nog patiënten aan 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol 
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en als wijkagent in Hoofddorp gewerkt. Hij kijkt 
terug op een jaar Vijfhuizen waarbij ook de storm 
aan inbraken aan bod komt. 

Wat vind je van je nieuwe werkgebied?
“Ik kende het dorp natuurlijk al lang, omdat ik al zo’n 
tijd in de Haarlemmermeer werk. Ik vind Vijfhuizen 
echt een dorp in de goede zin van het woord. Het is 
een eigen gemeenschap. Een mooi dorp, waar mensen 
gewend zijn zaken zelf op te lossen. Ze zijn open in  
het contact, er wordt hier niet snel geklaagd. Qua  
criminaliteit en overlast valt het hier echt mee.”

Hoe zit het met woninginbraken, daar hoorde je de 
laatste tijd nogal wat over in het dorp? 
“Ja, dat is heel vervelend. Er is sprake van een hausse in 
de hele regio de laatste maanden, dat klopt. Dat zie je 
ook in de cijfers van Vijfhuizen. 
In 2016 waren er hier zestien inbraken, in 2017  

Walking Football is een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen 
zijn. Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op 
een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen 
geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen.

Walking Football wint steeds meer harten waar het voetbalvlammetje eeuwig brand. Met Walking Football  
weten oude en nieuwe voetbalvrienden elkaar te vinden. Overigens, ook voor 60-plussers die niet per se een 
voetbal verleden hebben, is Walking Football een leuke manier om in beweging te blijven of op latere leeftijd te 
starten met voetballen want je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. 

Naast het voetballen zelf is het sociaal samenzijn een net zo belangrijk onderdeel van Walking Football.  
Lekker een bakje koffie vooraf en natuurlijk de derde helft.

DSOV onderzoekt nu de belangstelling naar Walking Football om dit ook in Vijfhuizen mogelijk te maken.  
Hebt u belangstelling, maak dat dan vrijblijvend kenbaar door een mail te sturen naar Ton van der Aar  
via voorzitter@dsov.nl. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we hopelijk al na de zomer starten. 

Walking Football bij DSOV?

John van der Hulst is nu een jaar wijkagent in  
Vijfhuizen

John van der 
Hulst (56) is nu 
een klein jaar 
wijkagent in ons 
dorp en heeft 
daarnaast ook 
De Liede onder 
zijn hoede. 
Na drie jaar 
bij de Rijks-
poltie te hebben 
gewerkt, begon 
hij in 1985 al in 

de Haarlemmermeer. Ondertussen heeft hij heel 
wat ervaring op zak: vijftien jaar werkervaring in 
Nieuw-Vennep, actief in de milieupolitie geweest 

‘Qua criminaliteit en overlast valt  
het in Vijfhuizen echt mee’
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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
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veertien en de eerste drie maanden van 2018 staat 
de teller al op achttien. En die zijn voornamelijk in 
het oude dorp gepleegd. Begin maart dit jaar is het 
weer helemaal stil op dat gebied. Er zijn wel recent 
aanhoudingen geweest, maar het is niet duidelijk of 
dat daardoor komt. We hebben er geen eenduidige 
verklaring voor.”

Wat kunnen mensen zelf tegen woninginbraak doen? 
“De inbraken worden bijna altijd in de donkere uren 
gepleegd. Dus in de winterperiode slaan inbrekers hun 
slag. Niet alleen vroeg in de avond, maar ook al aan het 
eind van de middag. We komen nu in het voorjaar, dat 
scheelt natuurlijk. Advies is altijd om deuren goed af 
te sluiten en licht te laten branden bij afwezigheid. En 
alert zijn, bij onraad 112 bellen. Beter een keer teveel 
dan een keer te weinig gebeld. Veel inbraken werden 
nu gepleegd door sloten als het ware stuk te trekken. 
Goed hang en sluitwerk is heel belangrijk. Het is ver-
standig een zogenoemde ‘kerntrekbeveiliging’ op  

je deurslot te zetten of laten zetten. De politie heeft 
geen eigen preventieadviseur meer, maar er zijn 
natuurlijk voldoende gerenommeerde bedrijven die  
goed kunnen adviseren over inbraakbeveiliging en 
hang- en sluitwerk.”

We zouden het prettig vinden je wat vaker in het 
dorp te zien, gaat dat lukken in de toekomst? 
”Ik begrijp je opmerking, ik wil dat zelf ook graag.  
Maar omdat we met personeelskrapte te maken  
hebben worden wijkagenten heel regelmatig ook 
voor de noodhulp ingezet. Dat gebeurt mij ook vaak. 
En daarnaast heb ik De Liede ook nog. Maar ik wil zo 
ongeveer 1 x in de  twee weken een spreekuur in het 
Dorpshuis houden, dat helpt vast al een beetje.  
Bij het Dorpshuis en op de website van de VDV zal ik 
bekendmaken wanneer ik er ben. Dat kan door mijn 
wisselende diensten niet altijd op een vast moment.”

Cok de Ruijter

Nieuwe leden zijn van harte 
welkom bij Vijfhuizen Ons Chanty-
koor (VOC). VOC is een informeel 
mannenkoor met gemengde 
muzikanten. Opgericht in oktober 
1998 worden shanty’s, seasongs 

en andere liederen van maritieme aard zo authentiek 
mogelijk ten gehore gebracht. 
Het koor zoekt mannelijke zangers die van zingen, 
muziek en gezelligheid houden en het leuk vinden 
regelmatig op te treden. Ook instrumentalisten  
(man/vrouw) zijn welkom en graag kijken we of 
iemands instrument bij het koor past. 

Wie geïnteresseerd is, kan vrijblijvend langskomen 
tijdens een repetities in de Luifel die vijf keer per twee 
maanden wisselend op de zaterdagochtend en maan-
dagavond worden gehouden. Vooraf aanmelden is 
wenselijk bij Floormanager Fred Boon (06-42527641). 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 

Vijfhuizen Ons Chantykoor (VOC) 
zoekt nieuwe leden

met de koorleider dirigent Ingrid Prins  
(ingriddirigent@gmail.com / 06-30775861). Nieuwe 
aspirant leden worden opgevangen en begeleid door 
de dirigent.

Lidmaatschap kost tachtig euro per jaar waarvoor  
je het volgende krijgt: alle repetities; zo’n twintig 
optredens per jaar en een draagtas en repertoire 
muziekboek in bruikleen. 
Leden moeten zelf in bezit zijn van een informeel 
zeemansoutfit (blauwe spijkerbroek,  zeemansshirt/
streepjesblouse en een zeemanspet. Zie voor meer 
informatie: www.shantykoorvoc.nl of mail naar 
info@shantykoorvoc.nl
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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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Een columnist van een gerenommeerd landelijk - niet het grootste, wel het beste - dagblad is nog niet zo lang 
geleden vanuit de Haarlemmermeer naar Rotterdam verhuisd. Daar heeft hij een cultuurschok ondergaan:  
‘Had ik voorheen geen flauw idee wat er in mijn gemeente speelde (dat was dan ook de zielloze Haarlemmer-
meer), nu waait de lokale politiek vanzelf naar binnen’. 

Domweg gelukkig inVijfhuizen 

Is de Haarlemmermeer zielloos? Nee! 
Dorpskernen in de Haarlemmermeer hebben wel 
degelijk een ziel. Als ik mij beperk tot mijn Vijfhuizen, 
dan heeft die zelfs een heel bloeiende ziel. Inwoners 
zijn er zeer actief, zetten iets op, helpen anderen en 
denken bovenal mee in het ordenen van de ruimte 
in en om hun leefomgeving. Dat gaat gepaard met 
doorgaans zeer constructieve ideeën zoals kort gele-
den nog over naderende verkeersonveiligheid op de 
Spieringweg tussen Cruquius en Vijfhuizen. Aanleiding: 
het bouwplan Wickevoort. Het voorstel: realisering 
van een vrij liggend fietspad met financiële steun van 
de projectontwikkelaar. Een mooi en zeer constructief 
meedenkend voorstel, zou je denken. De verantwoor-
delijke wethouder (hoe heet hij ook al weer?) is echter 
mordicus tegen. 

Wáárom? Het scenario is bekend. Benedendeks bang 
voor schadevergoedingsdreigementen van de project-
ontwikkelaar. Bovendeks verwijzing naar een ‘gel-

dende’ norm die niet zou worden overschreden. Hoe 
mooi kun je het maken? Bovendien baseert hij zich in 
dit geval op een onderzoeksrapport van het bureau 
Goudappel Coffeng (wiens brood men eet …) waarvan 
naar verluid de gammele onderbouwing is gekraakt 
door verkeersdeskundigen van de universiteiten Delft 
en Wageningen. Een kniesoor die daarop let.

Is het Haarlemmermeerse bestuur zielloos? Ja!
Vijfhuizen is voor Haarlemmermeerbestuurders heel 
ver weg. Bij de golfbaan houdt het voor hen op. Met 
uitzondering van verkiezingstijd. Dan kan het ineens 
druk worden. Gemeentelijke informatie, uitbesteed 
aan de Hoofddorpse Courant, kan het dorp niet op 
reguliere wijze bereiken. Weet althans tijdenlang mijn 
brievenbus niet te vinden. Desondanks ben ik (met 
dank aan de dichter J.C. Bloem) domweg gelukkig in 
Vijfhuizen.
 
BARK
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Woensdag 16 mei
20.00 uur Dorpshuis

Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen nodigt haar leden en belangstellenden uit voor het bijwonen  
van de jaarvergadering op woensdag 16 mei 2018 aanvang 20.00 uur in dorpshuis d ’Oude Waterwolf, Kromme 
Spieringweg 436 te Vijfhuizen.

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

1.   Opening
2.   Mededelingen/actuele ontwikkelingen (communicatie, woningbouw Woudweg/Groeneweg, Mysteryland)
3.   Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering van 20 april 2017
4.   Bestuursverslag van de vereniging
5.   Jaarrekening 2017
6.   Verslag Kascommissie
7.   Benoeming Kascommissie
8.   Jaarplan 2018
9.   Begroting 2018
10. Bestuurssamenstelling
      • Voorstel benoeming tot lid: Raymond Icke
      • Ingeborg Pronk-Stans is aftredend en niet herkiesbaar

Evt. andere kandidaten voor het bestuur kunnen worden gemeld door middel van een aan het bestuur gericht 
schrijven, dat door ten minste tien stemgerechtigde leden en de kandidaten ondertekend dient te zijn.  
De namenlijst dient uiterlijk een week voor de vergadering bij de secretaris te zijn.

11. Uitreiking van de jaarprijs 2017
12. Rondvraag
13. Pauze

De stukken voor de vergadering zijn terug te vinden op de website van de VDV: www.dorpvijfhuizen.nl.  
Voor belangstellenden die geen gebruik maken van de site zullen de stukken vanaf een week voor de vergadering 
ter inzage liggen in het Dorpshuis.

Na de pauze: Wat bindt Vijfhuizenaren aan Vijfhuizen?

Nina Groot is een echte Vijfhuizense en student Sociale Geografie en Planologie. Ze heeft een scriptie geschreven 
over de rol van Vijfhuizen in het dagelijks leven van bewoners en de binding van bewoners van het oude gedeelte 
van Vijfhuizen en Stellinghof met het dorp. Ze geeft een korte presentatie van de bevindingen uit haar onderzoek.

Al met al de moeite waard om te komen, nog los van de mogelijkheid om daarna gezellig een drankje te drinken 
met andere Vijfhuizenaren. Komen dus! 

Uitnodiging jaarvergadering VDV
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Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) behartigt de belangen van het dorp en de inwoners in regelmatig overleg met 
het gemeentebestuur, provincie en recreatieschap. De VDV geeft daarover vier keer per jaar het blad SamenLeven 
uit, heeft een eigen website en een eigen Facebookpagina. Daarnaast geven we een nieuwsbrief uit  waarvoor u 
zich kunt aanmelden.

Vijfhuizen telt 1724 adressen.  De VDV telt bijna 1300 leden. Dat is landelijk gezien een van de hoogste percenta-
ges en daar zijn wij heel trots op. Het toont dat we een hechte gemeenschap zijn.  

Nieuwe leden kunnen eenvoudig lid worden middels een mailtje naar Liesbeth Welt (ledenadministratie),  
e-mailadres ewelt@quicknet.nl en een betaling van 7,50 euro op de ING rekening NL70 INGB 0004 6749 36 op 
naam van VERENIGING DORP VIJFHUIZEN. In uw e-mail verzoeken wij u het volgende aan te geven:

Lidmaatschap Aanmeld/Mutatie formulier

Roepnaam:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Voorletters:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Achternaam:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:   ...................................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Banknr / IBAN:  .....................................................................................................................................................................................................................................

Ik machtig hierbij de penningmeester van de Vereniging Dorp Vijfhuizen de jaarlijkse contributie ad 7,50 euro 
middels incasso te innen.

Datum:  .................................................  Handtekening:  ....................................................................  (niet nodig indien per e-mail)

Indien u NIET per incasso wenst te betalen dient u dit expliciet te vermelden.
Beschikt u niet over een e-mailadres, dan kunt u dit formulier met de pen invullen en in de brievenbus deponeren 
bij of opsturen naar het adres: Baarsjesweg 2, 2141VJ, Vijfhuizen. 

VDV Lidmaatschap: 
contributie € 7,50 per jaar, wat let u!
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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 
 

VOEL JE GOED MET
EEN GEZONDE HUID!
Ik kan je veel mogel� kheden bieden 
op het gebied van uiterl� ke verzorging 
en anti-aging.

Een professionele schoonheidssalon in 
V� fhuizen. Je kr� gt b�  m�  de aandacht 
die je verdient!

www.helenbeautycare.nl | 06-1466 8891 | Fuikweg 17 - V� fhuizen

helen |  B E A U T Y  C A R E
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Eindelijk is het zover als dominee Marjolijn de Waal van de Vijfhuizense Verbondskerk 20 januari met een 
druk op de knop de vier klokken in de kerktoren inschakelt. Het kan niet anders of vele Vijfhuizenaren  
hebben een paar maanden lang tevergeefs een blik geworpen naar de kerktoren. Nu is het dorp weer  
helemaal bij de tijd. De kerkklokken worden digitaal aangestuurd, waardoor ze exact de juiste tijd  
aangeven en volautomatisch verspringen van zomer- naar wintertijd en weer terug. De wijzerplaten zijn 
fraai verlicht met warme ledverlichting. Ook het kruis en de gouden haan zijn weer als nieuw en hebben 
hun vertrouwde plek hoog boven het dorp terug.

Vijfhuizen is weer bij de tijd

Voor de druk op de knop wijdde dominee Marjolijn de 
Waal de nieuwe toren in met enkele wijze woorden. 
Zo sprak zij dat wij in de afgelopen maanden zonder 
de ons vertrouwde tijd geleefd hebben. Ook voor haar 
wende het niet. Telkens keek zij hoopvol uit gewoonte 
omhoog, maar de tijd ontbrak. Maar nu kunnen we de 
tijd weer zien en de klok horen slaan die ons herinnert 
dat er (alweer) een uur voorbij is. Zij sloot de inwijding 
af met de woorden van de kerkvader Augustinus: ‘Wij 
zijn de tijden, zoals wij zijn, zijn de tijden. Laten we 
liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed’.

Voor de officiële handeling verhaalde de voorzitter van 
het College van Kerkrentmeesters, Hans van Alphen, 
hoe de renovatie verlopen was en sprak zijn dank uit 
naar de sponsoren die de vernieuwing van de klokken 
mogelijk gemaakt hebben. De renovatie kon geheel 
en al bekostigd worden door giften van kerkleden, 
door de opbrengst van kaarsen en door bijdragen van 
externe fondsen.  Ook de vrijwilligers die veel werk 
hebben verzet werden hartelijk bedankt.

Hierna werd door de genodigden en belangstellende 
Vijfhuizenaren het glas geheven en werd er getoost op 
de geslaagde renovatie van de kerktoren.

Jan van de Kuip
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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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Maak kennis met de kracht van Lockforce: Kennis, Kwaliteit en 

Klanttevredenheid.

Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
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Zoals het menig Vijfhuizenaar vergaan is, groeide ook 
ik tijdens de aanleg van het MH17-monument toe naar 
het moment dat ik dacht ‘ik kan daar ook wel  
een handje helpen’. Ik, Tineke Krikke, gaf me op als 
vrijwilliger voor onderhoud (dat onder deskundige 
begeleiding plaatsvindt) en desgewenst hulp bij 
het gastheerschap. Gastheer- of vrouw zijn leek mij 
een gewenst hulpaanbod bij de vele (internationale) 
nabestaanden, enkelingen of groepen bezoekers die 
behoefte hebben aan een rondleiding, uitleg en  
toelichting en desgewenst fysieke hulp bij het bezoek 
aan het monument.

Een grote vrijwilligersbijeenkomst afgelopen najaar 
in het dorpshuis gaf velen de ruimte om hun ideeën 
te uiten. En voordat je het weet, zit je in het nieuw te 
vormen bestuur. 

Waterbestendige kaplaarzen
Een enthousiaste ploeg van vier mannen en een vrouw 
heeft de stoute schoenen – of beter gezegd water-
bestendige kaplaarzen – aangetrokken en een  
stichting opgericht. Vele contacten werden gelegd, 
plannen gemaakt en ondersteuning geboden aan 
praktische zaken op het monument.
Een groep van ruim zestig vrijwilligers, waaronder 
niet alleen Vijfhuizenaren, is inzetbaar voor hulp bij 
onderhoud zoals assistentie bij het snoeien, schoffelen 
en herplanten. Maar denk ook aan beheer en toezicht 
zoals het verwijderen van zwerfafval en signaleren 
van beschadigingen. Een website wordt bijgehouden, 

‘Het MH17-monument, daar kan ik 
wel een handje helpen dacht ik’

(digitale) communicatie gedaan en er is hulp bij het 
gastheerschap en catering bij grote acties. Kortom, er 
komt veel bij kijken. 
Ondertussen is er al een aantal grote klussen geklaard. 
Bergen snoeiafval zijn bijeengebracht en weggewerkt, 
er is meegeholpen met de aanplant van maar liefst 
170.714 bolletjes sneeuwroem en 39 bomen zijn  
herplant. Hierbij werd een grote saamhorigheid 
ervaren, maar wat niet vergeten moet worden is de 
dagelijkse waakzaamheid voor het behoud van het 
monument!

De volgende bijeenkomst voor de vrijwilligers, waarbij 
ook de bestuursleden van de stichting Vliegramp  
(vertegenwoordigers van de nabestaanden) aanwezig 
zullen zijn, is gepland.
Geagendeerd zijn dan: het jaarplan van de stichting 
Vrienden van en de wensen van de nabestaanden 
hierin. Want wij kunnen wel van alles bedenken en  
willen organiseren: allereerst dienen we af te stemmen 
of dat passend is bij het doel van het monument.
In een volgende uitgave van “SamenLeven” zullen wij 
lezers verder op de hoogte brengen.
En wie dat nog niet was: meld u aan als vrijwilliger, 
want vele handen maken licht werk.  U kunt mailen 
naar het adres vriendenvan@monumentmh17.nl

Tineke Krikke, 
mede namens Simon Groot, Pieter van Zutphen,  
Martin Hollander en Dick de Waal Malefijt 



26 SamenLeven VDV - mei 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen SamenLeven



27SamenLeven VDV - mei 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen

Roel Krijger (61) is ruim tien jaar beheerder van dorpshuis d’ Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg. 
Daarnaast heeft hij een eigen timmer- en onderhoudsbedrijf. Als vrijwilliger werkt hij in de Oude Stal met 
verstandelijk gehandicapten, regelt aan het eind van het seizoen een dag uit voor ze, heeft een jeu de  
boulesbaan aangelegd bij het Dorpshuis en werkt en denkt mee over allerlei activiteiten in d ‘Oude Water-
wolf. Reden genoeg hem in het zonnetje te zetten! 

In het zonnetje gezet: Roel Krijger

Wie is Roel Krijger?
“Ik ben een echte Haarlemmermeerder, geboren in 
Weteringbrug, maar in 1964 al in de richting van  
Vijfhuizen gekomen. Mijn vader ging toen op een 
boerderij aan het eind van de Kromme Spieringweg 
werken, tegenwoordig het stukje Kromme Spiering-
weg ten noorden van de Drie Merenweg. Dat stukje 
heette toen de Bokkeweg. Boer de Bok woonde op die 
boerderij. In 1980 ben ik met mijn vrouw Anneke op  
de hoek van de Vijfhuizerweg en de IJweg gaan 
wonen., daar zijn ook onze kinderen Kim, Sanne 
en Thom geboren. Ik werkte toen als elektricien bij 
Elzenga. Na twee herniaoperaties ben ik afgekeurd 
voor zwaar werk. In 2007 ben ik als beheerder van het 
Dorpshuis begonnen.”

Wat vind je leuk in je werk als beheerder?
“Vijfhuizen is een heel leuk dorp en als beheerder 
heb je veel contacten in het dorp. Er zit van alles 
in het Dorpshuis waar het de laatste jaren drukker 
is geworden. Een theatergroep, een zangkoor, een 
hardloopgroep, het repaircafé en een yogagroep. Er 
wordt geklaverjast, gebridget, gebiljart, er is een seni-
orengroep en we hebben een vrijwilligersbibliotheek. 
Kortom: veel afwisseling. Eens per maand wordt op 
vrijdagavond gekookt uit grootmoeders keuken. Dan 
worden oude recepten klaargemaakt en kunnen men-
sen tegen een kleine vergoeding gezellig komen eten. 
En de jeu de boulesbaan gaat binnenkort open. We 
willen een clubje voor de woensdagmiddag opstarten.”

Heb je nog wensen?
“Het Dorpshuis is de oude openbare lagere school  
met een heel eigen stijl die me erg aanspreekt. Maar 
zo’n oud gebouw heeft ook nadelen. Zo is het slecht 
geïsoleerd. Daar wordt aan gewerkt. En ik wil er nog 
graag een aparte vergaderkamer in en een berging, 
dat moet nog gaan gebeuren. En voor wat betreft  
de activiteiten zou ik het heel leuk vinden als er vrij- 
willigers opstaan die wat willen gaan doen voor de 
jeugd in de leeftijd van vier tot acht of van acht tot 
twaalf. Mensen kunnen me altijd bellen!”

Cok de Ruijter
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Kinderdagverblijf de Optimist
Baarsjesweg 3
2141 VJ Vijfhuizen

BuitenSchoolse Opvang
Kromme Spieringweg 396
2141 AM Vijfhuizen

www.robinson.nl

                        

kennis en advies in bouwtechniek

GESPECIALISEERD IN O.A.: GEREEDSCHAPPEN ■ BEDRIJFS- EN PROMOTIE-
KLEDING ■ IJZERWAREN ■ LIJMEN EN KITTEN ■ BEVESTIGINGSMATERIALEN ■ 
HECHTTECHNIEK ■ DIAMANT GEREEDSCHAPPEN ■ KLIMMATERIEEL ■ GRAFFITI 
COATINGS WWW.BMBSHOP.NL

Voor bedrijven
èn particulieren!
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De Geniedijk is de trots van Haarlemmermeer en vormt met het fort aan de Spieringweg een markant stuk 
geschiedenis bij Vijfhuizen. Hij staat zelfs als grootste monument van de polder op de werelderfgoedlijst 
van Unesco. Nu is er alleen wel wat aan het veranderen, want de vertrouwde populieren worden door  
iepen vervangen. Waarom? Peter Blom zocht het uit. En stuitte daarbij op meer bomen die barsten van  
de verhalen. 

Karakteristiek beeld Geniedijk blijft

Hoge bomen vangen veel wind en dat hebben we 
gezien. Bomen van veertig meter hoog en vijftig  jaar 
oud braken af als luciferhoutjes. De populieren langs 
de Geniedijk hadden het zwaar. Maar het was bekend 
en er liep al een vervangingsplan. De stoere bomen 
worden vervangen voor iepen. Deze taaie rakkers zijn 
beter bestand tegen storm doordat het hout taaier is. 
Ze hebben ook een langere levensduur dan populie-
ren, maar liefst tweehonderd jaar, en groeien lang-
zamer. Dus het zal nog wel even duren voordat het 
karakteristieke beeld van de Geniedijk terug is. 

De veiligheid van wandelaar en fietser staat echter 
voorop. En dat kon niet meer gewaarborgd worden. 
Uiteindelijk worden alle bomen langs de Geniedijk 
vervangen. Bijkomend voordeel: iepen vangen door 

de ruwheid van de stam en het blad veel fijnstof op. 
Daardoor word de leefomgeving schoner.

Trotse bomen 
Naast de bomenrijke Geniedijk, kent ons dorp wel 
meer trotse bomen, boomrijen en bebossingen.  
Wat dacht je van de dikste en honderd jaar oude mos-
eik op ons dorpshart, of de Julianaboom bij het oude 
stationshuis?  Maar ook hebben we het Bulderbos 
waar in 1994 met zesduizend mensen bomen werden 
geplant als protest tegen uitbreiding van Schiphol. 
Dan hebben we natuurlijk het MH17-monument met 
298 bomen, een voor ieder slachtoffer. Maar ook  
hebben we het herdenkingsbos in de Groene Weelde, 
waar je een plek met een boom naar keuze kunt  
krijgen, zodat nabestaanden daar kunnen herdenken. 
Of aan de andere kant, in de Eendenkooi, daar staan  
de oudste essen van wel 320 jaar oud!

En dan de populieren langs de Kromme Spieringweg 
welke ook slecht zijn. De slechte bomen  
worden gekapt en in het najaar vervangen voor 
nieuwe zodat onze Kromme Spieringweg de uitstraling 
blijft be houden. Net als de Geniedijk, die haar eigen  
uitstraling straks weer terug heeft. 

Peter Blom
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Webdes ign

MitZ.nl

GRAFISCH ONTWERP

WEBSITELOGO

ANTWOORDEN!

VRAGEN?

HUISSTIJL

Nieuw bij MitZ

WEBSITE HUREN!

Vanaf €29,95 p.m.

Meer informatie?
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 In het dorpshuis “De Oude Waterwolf” 
is veel bedrijvigheid. Daar herinnert 
de naam “De Oude Waterwolf”, nog 
aan het destijds dreigende water van  

het grote, maar nu ingepolderde Haar-
lemmermeer. In het gebouw zwaait Roel 

Krijger als beheerder al vele jaren de scepter, en dat 
doet hij met verve. Wat gebeurt er in het dorpshuis 
bijvoorbeeld op de dinsdagen: 

Tegen de klok van half 1 in de middag treedt een 
bescheiden groepje ouderen aan voor een uurtje  
fitness onder deskundige leiding. Het is er heel gezel-
lig en nodigt uit tot meerdere deelname. Kom maar 
eens langs, dan is blijven vast zeker.

En dan om 2 uur loopt het dorpshuis vol met ouderen 
die deelnemen aan de soos. Het biedt een middag vol 
gezelligheid met spelletjes, een praatje, met drank en 
eventueel hapjes, verzorgd door de gastdames en ook 
heer. Die doen dat inmiddels al heel veel jaren.

Het blijft niet bij alleen een middag, de gastdames 
en heer zijn heel ondernemend, zij organiseren ook 
een busreis, zo eenmaal per jaar. Afgelopen jaar, op 
11 april, ging de reis met veel belangstellenden naar 
Andijk waar de humoristische schilderijen van Marius 
van Dokkum werden bekeken, 
 

Het jaar 2017 werd 
afgesloten met een 
perfecte maaltijd 
in restaurant “De 
Koperen Hemel”, waar 
de dames en heren 
bij aankomst al bij de 
buitendeur met een 
bord “van harte wel-
kom” werden geheten. 
Tijdens de maaltijd 
kon men nog eens 
terugzien op een ple-

zierig afgelopen soos jaar en misschien alvast vooruit 
kijken naar het jaar 2019. 

Dat belooft dan een interessant soosjaar te worden. 
Want in 2019 is de soos van de Stichting Ouderenwerk 
Vijfhuizen helemaal jarig. De soos heeft dan de  
respectabele leeftijd bereikt van 50 jaar.  Dat gaat 
zeker niet ongemerkt voorbij.  

En wat gebeurt er nog meer op zo’n dinsdag?
In de avond om 19.30 uur treedt de bridgeclub aan. 
Men bestrijdt elkaar in een plezierig samenzijn en 
neemt ondertussen een drankje aan de bar. 

Een fitness “goed bewegen”, een drukbezochte  
soosmiddag en een gezellige bridgeavond. 
En dat alles binnen één enkele dag. 

Reint Buser

Tussen fort en eendenkooi
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Activiteitenlijst in Vijfhuizen
In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad SamenLeven 

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.  

Maandag 

Koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur,  

info: Pier-K, 023-5669565, Liesbeth Welt 023-5581913 

(Dorpshuis)

Yoga: 20:00-21:00 uur (Dorpshuis)
Yoga 55+: 9.30-10.30 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com  
(De Spiering)
Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar)  
19.00-20.15 uur, info: www.despiering.nl (De Spiering)
Timmerclub:19.00-20.15 uur, een hobby- en knutsel-
club voor, 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie VOC koor: (bijna om de week)  
19.30 tot 22.00 uur (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
Gymnastiek: 19.30-20.30 uur (sept t/m mei),  
info: eerdsum@gmail.com (Gymzaal Zijdewinde)

Dinsdag

Senioren gym: 12:30-13:30 uur (Dorpshuis)
Senioren soos:13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Bridge: 19:30- ca. 22:30 uur (Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 20:00-22:00 (september tot mei)  
(De Poterne)
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur  
(De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
Batmintonclub “Vijfhuizen”: 20:00-22:00 uur  
(sep t/m apr) ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal  
Zijdewinde)

Callanetics: 19:30-20:30 uur, Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek  
(De Tweemaster)

Woensdag

Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien 
gewenst (Dorpshuis)
Bibliotheek:13:30-17:00 uur (Dorpshuis)
Yoga: 19:00-22:00 uur (Dorpshuis)
Bridge: 19:30- ca. 22:30 uur (Dorpshuis)
Callanetics: 19:30-20:30 uur, info: Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek (De Spiering)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers:  
3e woe. vd maand, 14.30-16.30u sept tot mei  
(De Poterne)
Zangkoor Hosanna & Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 
2-wekelijks (De Poterne)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub 
voor 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur (De Luifel)
Yoga 55+: 19.45-20.45 uur, 06-52663213 of  
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
Yoga volwassenen: 21.00-22.00 uur, 06-52663213 of 
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en 
heren), Akke Pier: 5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

Donderdag

Callanetics: 19:30-20:30 uur, info: Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek  
(De Tweemaster)
Bridge: 13:00- ca. 16:30 uur (Dorpshuis)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
Theatergroep: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
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Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar)  
18:45-19:45 uur (De Spiering)
Medial bloedafname: 10.45-11.30 uur (De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub 
jongeren met verstandelijke beperking (De Oude Stal)
Repetitie gemengd koor: 19.30-21.30 uur (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
De Jungle, reguliere openstelling: 20:30-01:00 uur 
(De Jungle)
Badmintonclub “De Baarsjes”: 20.00-22.00 uur  
sep-mei, Ton Overgaag 023-5583178  
(Gymzaal Zijdewinde)
Schaken: 19:00-20:00 uur, info: Rob Mulder,  
023-5580378, robmulde@gmail.com (De Tweemaster)

Vrijdag

Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand 
(Dorpshuis)
Klaverjassen:  20:00 (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
Yoga 55+: 10.00-11.00 uur, 06-52663213,  
conny.hollander@gmail.com, www.whyoga.nl  
(De Spiering)

Open Eettafel:  17.30 - 20.00 uur, iedere laatste vrijdag 
v.d. maand (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00 - 20.00 uur, 2e vrijdag van de 
maand, oktober t/m mei (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
De Jungle, reguliere openstelling 20:30 - 01:00 uur 
(De Jungle)

Zaterdag

VOC koor: 09.30 - 12.00 uur, bijna om de week  
(De Luifel)
Koffie drinken: na de vieringen (De Luifel)
Kinderdisco: 19.00-20.30 uur (maandelijks)  
(De Jungle)
Tienerdisco: 21.00-00.00 uur (maandelijks) (De Jungle)
Themafeest: 20.00-01.00 uur (maandelijks) (De Jungle)
Dans- en balletlessen: ochtend, dans- en balletlessen 
2 t/m 7 jaar, info@balletstudiojolein.nl (Villa 533)

Zondag

Bagage of Ballast:19.30-21.30 uur; sept tot mei,  
tijd en datum wordt -in overleg- vastgesteld  
(De Poterne)
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Algemene Info:

Dorpshuis 

Het dorpshuis is ook beschikbaar voor verhuur.  
Dit dient dan besproken te worden in overleg met 
de beheerder Dhr. R. Krijger - 06-53744117 of  
oudewaterwolf@maatvast.nl.”

De Spiering 

Er worden ook 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.

De Oude Stal 

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

DSOV 

De kantine wordt 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.

De Poterne: 

De Poterne is 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. 
Ook vinden catechisaties, belijdenisgroep, groep voor 
rouwverwerking plaats. 

De Luifel 

De Luifel is 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. 

De Jungle

In de Jungle wordt er ook deelgenomen aan een  
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door ander groepen, 
clubs of organisaties in de Jungle. 
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Informatie Vijfhuizen
Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Meerlanden’ 0297 - 381717

Alarmnummer 112

Apotheek Vijfhuizen, Liniewal 2a, 023-5580895

Buurtzorg Vijfhuizen e.o., Liniewal 2a, 06-51500305, vijfhuizen@buurtzorgnederland.com

Dierenambulance, 06-54363000

Dorpshuis ‘De Oude Waterwolf’, Kr. Spieringweg 436, 023 5581084, Roel Krijger: 06 - 5374 4117

Fysiotherapie B.J.M. Berendes-van Dijk, Liniewal 4, 023-5583106

Gebiedsmanager, Rik Rolleman, 0900-1852

Gem Haarlemmermeer alle meldingen, 0900-1852, info@haarlemmermeer.nl, 

 www.haarlemmermeer.nl

Huisarts Mw. R.W. Elfrink, Liniewal 2B, 023-5580912

Huisarts Mw. S. Terol, Kr. Spieringweg 533, 023-3033626

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242322 (Algemeen)

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242424 (SPOED)

Juridisch loket,  0900-8020, gratis informatie en advies aan burgers  

in geval van juridische vragen

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000

Politie algemeen, 0900-8844

SamenLeven distributie, J. van Schie, 06-49450211

Storingsdienst Elektriciteit/gas, 0800 - 9009

Storingsdienst Kabel, 0800 - 5005

Storingsdienst Riool, 0900 -1852

Storingsdienst Water, 0800 - 023 2355

Storingsdienst Waterleidingbedrijf, 0800 - 023 2355

Vereniging Dorp Vijfhuizen, Cok de Ruijter (voorzitter), www.dorpvijfhuizen.nl

Wijkagent Vijfhuizen, John van der Hulst, 0900-8844, john.f.van.der.hulst@politie.nl
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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

Beautysalon, Yen-Ai, http://www.beautysalonyenai.nl, Al meer dan 12 jaar een begrip in Vijfhuizen info@beautysalonyenai.nl, 06-51078211

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 

Dans & Balletstudio Jolein, www.balletstudiojolein.nl ..........  Breed lesaanbod voor de allerkleinste t/m volwassen ... info@balletstudiojolein.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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bewoners dichter bij elkaar brengen.

•	 Kopij	graag	inleveren	voor	31	augustus	2018.

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


