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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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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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De vrouwen hebben in dit nummer de overhand. 
Allereerst kunnen we een nieuwe medewerkster bij 
de redactie verwelkomen, Fieke Kalkman. Zij maakt 
haar debuut in Samenleven met twee artikelen. 
Fieke heeft Betty Nieuweweg, beeldend kunstenaar 
opgezocht en daarnaast een stukje geschiedenis 
van het oude station in Vijfhuizen beschreven. Naast 
Betty Nieuweweg worden twee andere vrouwen voor 
het voetlicht gehaald. Beryl van Straten is sinds kort 
fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. 
Waarom is het leuk als raadslid actief te zijn in 
Haarlemmermeer? Beryl vertelt er over. Binnenkort 
is het afscheid van Marjolein de Waal, sinds vier jaar 
dominee in het dorp. Agnes Weber zocht haar op om 
haar te vragen naar haar ervaringen in Vijfhuizen. 

Ook besteden we aandacht aan diverse activiteiten die 
in het dorp speelden of nog gaan spelen. Wat heeft 
de Kerstbomenactie van de ondernemersvereniging 
opgebracht en waarom kwam Sinterklaas in november 
wat te laat aan bij de Oude Meerpaal? Verder komt 
het Keltfest er aan en viert het koor Viva la Musica 
haar eerste lustrum. Peter Blom vraagt zich af wat 
de nieuwbouwwijk Wickevoort bij Cruquius voor 

Voorwoord
Vijfhuizen gaat betekenen. Maar Peter keek niet 
alleen naar nieuwe ontwikkelingen, ook heeft hij met 
Harry de Koning rondgelopen bij de Beestenboel 
aan de Geniedijk, een eyeopener voor iedereen die 
zich afvraagt wat er toch voor dierenspul zit bij de 
doorsteek van de Spieringweg over de Geniedijk. En 
natuurlijk weer een stukje historie van ons dorp door 
Reint Buser. Kortom, weer een gevarieerd magazine 
over het dorp. 

Met dit nummer nemen we afscheid van Jan de 
Jong en Willem-Jan Vroom. Samen met de bezorgers 
hebben zij er jarenlang voor gezorgd dat Samenleven 
vier x per jaar bij de leden in de bus viel. Jan stopt 
na vijftien jaar als bestuurslid en geeft dan ook het 
redactielidmaatschap op, Willem-Jan neemt gelijk 
met zijn trouwe kompaan afscheid van de redactie. 
Gelukkig staat er een enthousiast redactieteam klaar 
om aan het blad verder vorm te geven. Jan en Willem-
Jan, bedankt!

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV

De afscheid nemende redacteuren Jan de Jong (l) en Willem-Jan Vroom
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Kunstenares Betty Nieuwenweg schildert en beeldhouwt

Behalve de kunstenaars van het Fort Vijfhuizen bezit ons dorp nog meer creatievelingen die prachtige 
kunst maken. Een van hen is Betty Nieuwenweg die zich zowel laat inspireren door de wereld dichtbij als 
ver weg. Stukgeslagen glas van het Zuidtangent-bushokje of het Afrikaanse peulmannetjes-volk: het leidt 
allemaal tot beeldende creaties. 

Ook glasscherven bushokje leiden  
tot kunst

Wie Betty’s atelier aan huis aan het Vliegersplein 
bezoekt, ziet overal schilderijen en beelden. Betty 
Nieuwenweg, autodidact en al jaren werkzaam als 
beeldend kunstenaar, won in 1996 de Cultuurprijs 
Haarlemmermeer. Enthousiast vertelt ze over haar 
werk, inspiratiebronnen en waarom ze sommige 
beeldjes heeft gemaakt. 

Gereisd
Jarenlang hebben Betty en haar man elke winter een 
paar maanden met de rugzak door Azië, Zuid Amerika 
en Zuid Afrika gereisd. Daar zie je ook zeker dingen 
van terug in haar beelden: bootjes in de mangroves en 
peulmannetjes (volk uit Afrika). Maar ook abstractere 
beelden over de inpoldering van de Haarlemmermeer. 
Overal spreekt liefde voor de natuur uit. 
De meeste beelden die Betty maakt, zijn van brons 
en het maken van een bronzen beeld is nog een 
heel procedé, zo legt ze uit. Het hele proces van 
bronsgieten kun je niet thuis doen, dus daarvoor 
gaat Betty naar een werkplaats in Eindhoven waar 

kunstenaars gebruik kunnen maken van de ruimte, de 
spullen en van de technische kennis van degene die 
daar aanwezig is. 
Omdat het proces zo’n zware klus is, maakt Betty 
maakt momenteel geen bronzen werken meer. 
Gelukkig heeft ze nog genoeg beelden staan voor 
zichzelf, maar ook voor de verkoop. Zowel abstract als 
figuratief. 

Gewoon beginnen 
Momenteel schildert Betty vooral. Abstracte 
schilderijen. Soms olieverf, soms acryl, soms 
gecombineerd.

Als ik vraag hoe dat gaat zo’n schilderij maken, ben ik 
verbaasd als Betty antwoordt dat daar geen plan aan 
vooraf gaat. Ze begint gewoon. Soms gaat het als een 
speer, maar soms duurt het lang voor een schilderij af 
is. Dan blijft ze ontevreden en laat het dan maar even 
staan en ineens weet ze dat er nog een kleur ontbreekt 
of dat er een kleur veranderd moet worden. En dan is 
het daarna wel naar haar zin en dus af. Bijna al haar 
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van een bushokje! Dat laat maar weer zien dat een 
kunstenares overal ideeën en mogelijkheden ziet om 
iets moois van te maken. Voor haar heel gewoon, maar 
ik ben jaloers! 

Voor wie interesse heeft gekregen in het werk van 
Betty, zie haar website: https://nieuwenweg.nl of mail 
haar (kunst@nieuwenweg.nl) of bel (06-10377029) om 
een afspraak te maken om even te komen kijken naar 
al haar beelden en schilderijen. 

Fieke Kalkman

schilderijen zijn kleurrijk en stralen energie uit.  Fijn 
om naar te kijken!
Uiteraard wil een kunstenaar ook graag dat zijn/haar 
werken gezien worden en Betty heeft  dan ook veel 
geëxposeerd. Momenteel hangen er in het Spaarne 
Gasthuis (locatie Zuid) een aantal van haar schilderijen.

Glasscherven
Als ik wegga toont Betty me nog even een voorwerp 
dat ze gemaakt heeft van de glasscherven die ze zag 
liggen bij het bushokje van de ZuidTangent toen daar 
door vandalen een ruit was ingeslagen. Een deel van 
die glasscherven heeft ze mee naar huis genomen 
en rondom een stuk marmer geplakt en dat geheel 
weer op een spiegel gelegd, waardoor er een prachtig 
object is ontstaan. Gewoon van de glasscherven 
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Hartveilig wonen
Op 29 januari 2019 heeft de gemeente 
Haarlemmermeer samen met de landelijke 
projectorganisatie STAN, ook bekend onder de naam 
Hartveilig wonen of Hartslag.nu een project gestart 
om in Haarlemmermeer de dekking van AED’s (simpel 
gezegd hartreanimatie apparaten) en beschikbaarheid 
van burgerhulpverleners te verbeteren. 

De Vereniging Dorp Vijfhuizen steunt dit initiatief van 
de gemeente van harte! De afgelopen weken heeft 
u wellicht via de website en onze Facebookpagina al 
gezien dat wij ook in ons dorp willen naar Vijfhuizen 
Hartveilig Wonen. 

Dit kunnen we niet alleen, hiervoor hebben we 
elkaar nodig!
Rode draad in dit project is dat bewoners en dorps-
vereniging het gaan realiseren.  STAN gaat ons 
hierbij projectmatig ondersteunen. Wij hebben de 
afgelopen weken geïnventariseerd hoeveel mensen 
er zijn opgeleid, wie eventueel een opleiding zou 
willen volgen en wie zich ook wil aanmelden als 
burgerhulpverlener. Aanmelden kan nog steeds. 
Hiervoor kunt u mailen naar  
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl.

In welke fase van het project zijn we nu?
De eerste fase loopt momenteel. We inventariseren 
welke bedrijven, organisaties of bewoners in het bezit 
zijn van een AED. Gekeken wordt of men bereid is die 
ook aan te melden bij Hartveilig wonen. Zodra dit 
beeld compleet is zullen we starten met een overzicht 
op welke locaties een AED beschikbaar dient te zijn 
om de kern van ons mooie dorp 100% af te dekken. 
De eerst ideeën hiervoor zijn zichtbaar in onderstaand 
kaartmateriaal. Daarnaast is er, naast een bijdrage 
van de gemeente ook extra geld nodig om minimaal 
twee AED’s aan te schaffen en de opleidingskosten te 
betalen. De VDV zal ook een bijdrage leveren, maar dat 
is niet voldoende om de kosten te dekken. 

Momenteel hebben we alleen op het dorpshuis een 
24/7 beschikbare AED. Die enige 24/7 AED dekt het 
dorp onvoldoende af om te kunnen voldoen aan de 
zes minuten norm waarbinnen je met een AED echt 
het verschil kunt maken.

Wat hebben we nog nodig?
We hopen op uw medewerking. Denk daarbij aan 
aanmelding als burgerhulpverlener, financiële 
ondersteuning, ideeën of mogelijkheden voor een 

locatie. Alle hulp is welkom, 
met dit project kunnen we 
levens redden. Vandaar ook 
dat we dit project letterlijk 
en figuurlijk een warm hart 
toedragen als VDV.

Wij staan klaar om dit project 
te laten slagen en hopen op 
uw steun we doen dit voor 
elkaar

Alvast hartelijk dank 
voor uw hulp, namens het 
bestuur van de VDV,
Raymond Icke en Danny 
van Teeffelen

Hierboven vindt u de huidige (groene cirkel) en beoogde dekkingskaart (rode cirkels) van het AED project.
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Beryl van Straten maakt een bliksemstart 
in de lokale politiek

De gemeenteraadsverkiezing voor gemeente Haarlem-mermeer leidde niet tot grote verschuivingen 
tussen de partijen, maar wél tot een forse daling van het vijftal in Vijfhuizen woonachtige raadsleden. 
Steffe Bak (CDA), Pablo Meegdes (D66), Kees van der Linden (Onafhankelijk Liberaal) en Arie Noomen (CDA) 
keerden niet terug in de nieuwe gemeenteraad. De 48-jarige Beryl van Straten (VVD) is nu nog het enige in 
Vijfhuizen wonende raadslid. Na drie jaar raadslid te zijn geweest, is zij nu fractievoorzitter van de grootste 
partij in de raad. Een bliksemcarrière in de lokale politiek nadat zij een jaar lid was van het bestuur van 
onze eigen dorpsvereniging. 

Hoe raakte je bij de lokale politiek betrokken? 
Beryl: “Ik ben geen stilzitter en vind het prettig om 
samen met anderen betrokken te zijn bij het inrichten 
van mijn eigen leefomgeving. Het is een combinatie 
van iets voor anderen willen doen, veel mensen 
spreken en zelf invloed hebben.Die combinatie vind 
ik leuk. Dat was ook de reden om me aan te melden 
voor het bestuur van de dorpsvereniging. In 2014 had 
ik me ook al opgegeven als kandidaat-raadslid voor de 
VVD en werd toen als tiende op de lijst geplaatst. Net 
niet hoog genoeg om in de raad te komen en ik werd 
eerste reserve. Door vertrek van een raadslid kwam ik 
in 2016 in de raad.”

Kennelijk bevalt het je goed, wat is er leuk aan 
het raadswerk? “Haarlemmermeer is een aparte 
gemeente door de vele kernen, nu nog meer met 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude erbij. En het 
mooie is dat de betrokkenheid van de inwoners van 
die kernen bij hun eigen woonplek groot is, dat zie je 
ook in Vijfhuizen. Ik leer er ook veel nieuwe mensen 
door kennen, dat is voor mijzelf ook erg verrijkend. 
Haarlemmermeer is een heel dynamische gemeente.  
Er gebeurt veel. Er wordt veel ontwikkeld. Maar het 
is ook een complexe gemeente en dat betekent veel 
leeswerk als raadslid. Door mijn opleiding en werk was 
ik al gewend veel te lezen, dus dat gaat mij goed af.”
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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!

Wat heb je voor werk gedaan en doe je nu nog 
wat naast je raadslidmaatschap? “Ik heb een 
rechtenopleiding in Leiden gevolgd en ben daarna 
voor een bank in Brussel gaan werken. Daar heb ik 
mijn man leren kennen. Toen hij voor zijn werk in Zuid 
Afrika, in Johannesburg, werd gestationeerd hebben 
we daar ruim drie jaar gewoond , de jongste van onze 
twee kinderen is daar geboren. Ongeveer twaalf jaar 
geleden zijn we teruggekomen en in Stellinghof gaan 
wonen. In Zuid-Afrika heb ik vrijwilligerswerk in het 
onderwijs gedaan. Dat beviel zo goed dat ik hier een 
eerstegraadsbevoegdheid behaalde. Ik geef nu drie 
dagen maatschappijwetenschappen, sociologie en 
antropologie aan 4 HAVO en 5 VWO op het Fioretti 
College in Lisse. Alles bij elkaar lukt het wel. Aan het 
raadswerk ben ik zo’n twee dagen per week kwijt en er 
zit ook veel avondwerk aan vast.”

Je woont nu twaalf jaar in Vijfhuizen, wat vind je 
van het dorp en waar maak je je sterk voor? “We 
hebben het hier geweldig naar onze zin. Ik vind het 
echt een dorp in de goede zin van het woord. Mensen 

zijn betrokken, er gebeurt veel. Dat zag je al bij de 
opvang van asielzoekers en je ziet het weer bij het 
MH17-monument waar veel vrijwilligers uit het dorp 
aan meewerken. Waar ik nu concreet naar kijk is de 
verkeersveiligheid rond grote evenementen bij de 
Expo en de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de 
Spieringweg in verband met de aanleg van de nieuwe 
wijk Wickevoort bij Cruquius.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst? Ambitie om 
ergens wethouder of burgemeester te worden? 
“Ik heb geen geen uitgestippeld plan. Ik zie wel wat 
er op mijn pad komt. Wat ik nu doe, raadslid zijn in 
combinatie met het onderwijs, vind ik heel leuk.  
Als mensen mij willen bellen of mailen zijn ze van 
harte welkom, mijn tel. nummer is 06 49922411 en 
mijn mailadres is berylvanstraten@gmail.com ”

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

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
 

 

 

 

 

wij drukken letters...

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

www.divendalrepro.nl 

...al een tijdje

 

  

 
 

Pedicure Ria kenter 
Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten 

  Bezoek adres: 
               Arsenaal 55 
               Tel 0235581353 

 

Toegankelijke, betaalbare lessen. 

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

in de Tweemaster. Een proefles is gratis! 

Info: Conny Hollander, 06-5266 3213 

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

Yoga                       
volwassenen en 55+ 

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

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
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Nieuwbouw Ymere aan de Woudweg – Groeneweg
Ymere heeft wel een bouwplan ingediend, dat is nog 
steeds het plan waar de omwonenden bezwaren tegen 
hebben. Het college van B en W moeten op het plan 
van Ymere een besluit nemen. Als dat besluit er is 
kunnen VDV en omwonenden hun zienswijze daarop 
bekend maken. Dat zullen we ook zeker doen. De 
omwonenden hebben daarnaast een alternatief plan 
ontwikkeld dat ze ook aan de gemeente en Ymere 
zullen voorleggen.

Toegangsweg naar de Expo
Inmiddels is de aannemer begonnen met de aanleg 
van een nieuwe toegangsweg naar de Expo, waarmee 
de wijk Poort 5 ontlast zal worden van alle door de wijk 
rijdend vracht- en bezoekend verkeer. Hoera!

Bezwaar tegen vestiging van bedrijf de Koker aan 
de Kr. Spieringweg
De gemeente heeft tot op heden nog steeds geen 
definitief besluit genomen. Zowel de omwonenden als 
de VDV heeft middels een brief sterk aangedrongen op 
besluitvorming. Dit duurt veel te lang.

Nieuwbouw terrein Gehrels en Wickevoort
De VDV volgt de ontwikkeling op het terrein van 
Gehrels en zal met omwonenden kijken welke 
mogelijke gevolgen dit heeft voor parkeerdruk en 
verkeersafwikkeling in de directe omgeving.  
Dat laatste geldt ook voor de consequenties van 
de bouw van Wickevoort. Daarbij zullen we overleg 
voeren met de dorpsvertegenwoordigers uit Cruquius.

Waar is het bestuur van de 
dorpsvereniging mee bezig?

Verbetering Vijfhuizerweg tussen Drie Merenweg 
en IJweg
De gebiedsmanager gaf aan dat er een plan wordt 
gemaakt voor verbetering van de verlichting en het 
aanleggen van plateaus. Een exacte startdatum kon 
niet worden genoemd, misschien net voor de zomer, 
anders later in het jaar.

Facebook en website communicatie
We zoeken nog een enthousiaste en communicatieve 
Vijfhuizenaarse of Vijfhuizenaar die het leuk vindt 
om onze website en Facebookpagina up to date 
te houden. Interesse? Stuur een berichtje naar 
ondergetekende (cok.de.ruijter@kpnplanet.nl) of bel 
even (06-27892794)

Jaarvergadering
15 april a.s. in het Dorpshuis, kom gewoon, gezellig en 
ook informatief. Vestigingsmanager Frank Duller van 
de Expo komt vertellen wat er in de Expo in 2019 en 
2020 te gebeuren staat. 

Heb je vragen of opmerkingen, laat het een van de 
bestuursleden weten, namen etc. staan voor in dit 
blad!

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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De bouw van Wickevoort vlakbij Vijfhuizen is nabij, maar er zijn bij de dorpsvereniging nog wel wat zorgen 
over de verkeerssituatie die gaat ontstaan met grote gevolgen voor ons dorp. Peter Blom zoomt in op het 
nieuwbouwplan dat maar liefst ruimte biedt aan duizend woningen.  

Vraagtekens rond verkeerssituatie 
Wickevoort

Plan Wickevoort is gemaakt in samenwerking met 
Sein, het epileptisch centrum aan de Spieringweg, 
ook wel bekend als de Cruquiushoeve. De bedoeling 
was om de bewoners te integreren in de nieuw te 
komen woningen. Dit plan is nu losgelaten, maar de 
nieuwe bewoners mogen wel gebruik maken van de 
faciliteiten van Sein zoals het zwembad, de sporthal en 
kinderboerderij. De naam Wickevoort komt overigens 
van de eerste bewoners van boerderij  
De Cruquiushoeve. De hoeve en de stallen staan er 
nog steeds. Die zijn inmiddels een monument. 

Stadsboeren
Op Wickevoort komen stadsboeren. Die komen dus 
niet in de oude hoeve, maar krijgen een eigen plek met 
drie hectare grond ergens tussen de woningen.  
Het wordt allemaal biologisch en het idee erachter 
is dat de bewoners hier hun verse producten 
kunnen kopen. Het idee is aantrekkelijk, maar of het 
levensvatbaar is, dat zal de toekomst laten zien. Het zal 
in ieder geval zeker bijdragen aan de sfeer in de wijk.

De circa 250 koop- en huurwoningen uit de eerste fase 
komen het dichtst bij Vijfhuizen te liggen. Deze fase 

zou volgens plan eind 2020 gereed moeten zijn.  
In totaal kunnen er duizend woningen gebouwd 
worden. Maar tot nu toe zijn er plannen voor 100 vrije 
sector huurwoningen, 225 sociale huurwoningen en 
425 koopwoningen. De prijs varieert van €300.000 tot  
€ 700.000 voor een vrijstaande woning. Het totale plan 
zou in 2025 klaar moeten zijn.

Overlast
Alle vergunningen zijn inmiddels rond. De omgeving 
heeft best aan de rem getrokken. Logisch, want 
duizend woningen erbij is niet weinig als we dat 
vergelijken met 1800 woningen in Vijfhuizen of 360 
woningen in Cruquius. Dat geeft ergens overlast.  
Zeker als sommige zaken gewoon niet of niet goed 
geregeld zijn. 
Zo is de afwikkeling van het verkeer volgens 
ons boerenverstand echt een probleem. Het 
verkeerskundig onderzoek van de provincie laat 
echter een positieve uitkomst zien. Maar als de 
Spieringweg de Spieringweg blijft en dit de enige 
uitgang is vanaf Wickevoort met gemiddeld 1.5 auto 
per huishouden dan word dat een heel druk straatje. 
Dan komen daar nog visites bij, de pakjesbezorgers, 
de maaltijdbezorgers enzovoorts. Normaal gedacht 
moet er een uitrit op de Kruisweg komen om zulke 
verkeerstromen in goede banen te leiden, maar dat 
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is nog wat te duur. Ook komen er bijna geen auto’s 
naar Vijfhuizen volgens het onderzoek. Toch valt te 
vermoeden dat de Hoogvliet wat meer assortiment in 
huis heeft dan de Stadsboerderij en nieuwe klanten 
trekt. 

Fietsers
Ook zullen er kinderen naar de scholen willen.  
Dat is het meest gevaarlijke onderdeel. Het fietsverkeer 
op de Spieringweg wordt riskant. Het onderzoek 
wijst dan dat de fietser over de dijk naar Vijfhuizen 
moet gaan. Dit lijkt ons een grote omweg. En de 
fietsers uit Vijfhuizen zullen dan ook over de dijk 
naar bijvoorbeeld het Spaarne Ziekenhuis moeten. 
Hier heeft het recht tot nu toe gesproken, maar we 

hopen dat de gemeente hier toch ook nog haar 
verantwoordelijkheid voor gaat nemen.  
De dorpsvereniging zal hier haar best voor blijven 
doen.
 
Kortom, Wickevoort is een mooi plan en zal best 
een fijn woongevoel geven. Ook lijkt het beter dan 
woningen in een dorp te proppen waardoor er geen 
ruimte meer over zou blijven. Maar wat betreft de 
verkeersinfrastructuur rond Wickevoort is er niet goed 
over nagedacht en is het niet op orde als de bouw gaat 
beginnen. We vertrouwen er als dorpsvereniging op 
dat onze wethouders dit nog op tijd zullen inzien.

Peter Blom 
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 Atelier 32 
Frank Drost/Anja de Zanger 

Schilderijen 
Beeldhouwwerk 

Glaskunst 

Kunstfort Vijfhuizen 
(Spieringweg 609) 

Open: zondagmiddag van 13.00 – 17.00 
    en atelierbezoek op afspraak 

www.anjadezanger.nl 
0614742856 

HELDER IN 
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl
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06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

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

telefoon

mail

internet
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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.

Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen nodigt 
haar leden en belangstellenden uit voor het bijwonen 
van de jaarvergadering op maandag 15 april 2019 
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 
3.  Vaststelling verslag van de Algemene 

Vergadering van 16 mei 2018
4. Bestuursverslag van de vereniging
5. Jaarrekening 2018
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming Kascommissie
8. Jaarplan 2019
9. Begroting 2019
10. Bestuurssamenstelling
	 •		Voorstel	benoeming	tot	nieuwe	leden:	 

Else Huijsmans en Krijn de Graaf
	 •		Danny	van	Teeffelen	is	aftredend	en	 

niet herkiesbaar
	 •	Jan	de	Jong	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 

Uitnodiging jaarvergadering VDV
Maandag 15 april

20.00 uur Dorpshuis, inloop vanaf 19.30

ondertekend dient te zijn. De namenlijst dient 
uiterlijk een week voor de vergadering bij de 
secretaris te zijn.

11. Uitreiking van de jaarprijs 2018
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: Frank Duller, locatiemanager van  
de EXPO hal.
Hij zal een korte uiteenzetting geven over wat er 
in 2019 en 2020 te gebeuren staat in de  
EXPO hal.  
Een voorbeeld: De UEFA heeft EXPO Haarlem-
mermeer gekozen als locatie voor het 
International Broadcast Centre (IBC) tijdens de 
Europese kampioenschappen 2020. Wat gaat  
dat betekenen? 

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! 
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Wie kent de plek niet als je op de Spieringweg het dorp uitrijdt en bij de Geniedijk naar links kijkt. Allerlei 
beesten als kippen, ganzen, geiten, zwanen en een koe zijn te zien. De toerit is afgesloten met een mooi 
hekwerk waarop ‘Beestenboel’ staat. Maar wel in spiegelbeeld, omdat Harry de Koning het hek gekregen 
had en de scharnieren nu eenmaal zaten waar ze zaten. Peter Blom kreeg een rondleiding over de 
Beestenboel en doet verslag. 

Beestenboel

Als de verslaggever naar beneden fietst, treft hij daar 
Adrie en Rick de Koning, de zonen van Harry, aan. 
Druk bezig met het verharden van het terrein en 
het zetten van een pracht van een omheining. Sta je 
daar beneden, dan voel je even een andere wereld. 
Langs de Geniedijk kijk je maar liefst twee kilometer 
ver, langsrijdende auto’s hoor je niet en de kippen en 
geiten lopen om je voeten. 
Het land is al meer dan honderd jaar van familie De 
Koning en liep in het begin helemaal tot aan de eerste 
tocht, zeg maar tot aan de Drie Merenweg. Maar voor 
degenen die het weten is het Harry de Koning (senior) 
zijn land waar hij altijd te vinden was. Tot de laatste 
dag was het zijn leven en op weg naar zijn laatste 
rustplaats is hier ook afscheid genomen. Harry’s vader 
begon met een groentetuintje en had daar ook een 
werkpaard lopen, een groot Fries paard. 

Liefhebberij
Harry zelf begon met kleinvee wat zijn zonen Adrie 
en Rick met de paplepel is ingegoten en nu ook 
voortzetten. Adrie loopt naar de schuur waar een 
Lakenvelder ligt, een oeroud Nederlands ras. Hier op 

de Beestenboel gaat het niet altijd om vlees of geld, 
maar zit er veel hobby en liefhebberij in. Zo is deze koe 
al acht jaar oud en is kortgeleden een koe van Harry 
van wel vijftien jaar weggegaan. 
In de stal staat ook een pracht van een landgeitbok. 
Die heeft al heel wat gedekt. En ook de lammetjes zijn 
er al. Vandaag, een vroege zomerdag, gaan ze lekker 
naar buiten. De rondleiding gaat verder langs het 
bierbostel dat bij Jopen Bier en Uiltje Bier vandaan 
komt. Grappig om te horen dat een energierijk 
restproduct van de bierbrouwers naar de beesten gaat. 
Ook het brood komt bij bakkers uit de buurt vandaan. 
Leon, de zoon van Adrie, loopt gezellig met ons mee 
en knuffelt alle beesten. 
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Zwarte zwanen
Dan gaan we over een mooi verhard deel naar de 
vogels. Daar kijk je wel even je ogen uit. Wat een 
bijzondere eenden zitten daar. Er worden paradijselijke 
namen genoemd van tafeleend, rode casarca en 
nonnetje. Maar ik herken gemakkelijker de zwarte 
zwanen die er rond zwemmen. Dan komt Rick erbij 
en gaan we aan de rand van de tocht zitten langs de 
Geniedijk. Rick gaat helemaal los in zijn liefhebberij. 
Er worden eenden gefokt om meerdere redenen, zo 
legt hij uit. Soms omdat ze graag gewild zijn en dus 
voor de verkoop. En soms om te ruilen met andere 
liefhebbers. En niet onbelangrijk: er wordt ook gefokt 
om een uitstervend ras te beschermen. Zo zijn ze lid 
van Aviornis, een internationale vogelvereniging voor 
sierwatervogels. Rick zit daar in het bestuur. 
Hij wijst enthousiast naar een klein, druk eendje: de 
rosse stekelstaart of ruddy duck genoemd. Daarnaast 
de Afrikaanse knobbelpronkeend. En aan elke eend zit 
weer een eigen verhaal vast. Zo worden de eenden en 
ganzen gehouden voor de hobby omdat ze zo’n mooie 
kleurenpracht hebben. Het landgoed wordt steeds 
netter en verzorgder. 

Honing van De Koning
Na de rondgang langs de vogels loop ik met Rick nog 
verderop het land in.   Daar staan bijenkasten. Ook dat 

hoort bij de liefhebberij. Vorig jaar op de jaarmarkt 
heeft Ans, de moeder van de mannen, de honing 
verkocht. Honing van De Koning, hoe mooi wil je het 
hebben. En verstand heb ik niet van honing, maar 
lekker is het zeker wel! Ans is overigens niet alleen van 
de honing, maar verzorgt de paplammetjes, voert de 
beesten en is er ook altijd met hart en ziel mee bezig. 
Voordat we een foto maken van het hele stel, eten we 
eerst nog een burger. Op de BBQ klaargemaakt. Het is 
tenslotte lunchtijd. Wat een hartelijke mensen hier.
Ik moet zeggen dat wanneer ik langsreed altijd dacht: 
“wat gebeurt hier nu allemaal?” en had een rommelig 
spulletje in gedachten. Maar nu ik op de Beestenboel 

ben geweest, weet ik 
beter. Het ziet er netjes 
uit en wordt steeds 
netter. En dat allemaal 
na werktijd. Er staan 
verzorgde beesten 
welke met liefde 
behandeld worden. 
Dit door de familie 
De Koning, geholpen 
door vrienden en 
buurtgenoten. 

Peter Blom 

Rick, Leon, Ans, Adrie, Roy en Ursula. (Carolien en Jolanda waren aan het werk)
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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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Op 25 en 26 mei 2019 vindt de 12de editie van Keltfest plaats op de Groene Weelde. Met jaarlijks zo’n 10.000 
bezoekers is dit het grootste Keltische/Schotse/Ierse evenement van Nederland. Op het Keltfest worden onder 
andere een officiële doedelzakcompetitie en de Highland Games gehouden. Verder kan de bezoeker genieten 
van Ierse en Schotse dans, een uitgebreide Keltische markt, allerlei ambachten, boogschieten, authentiek eten 

en drinken en optredens van folk bands, waaronder Rapalje, CelKilt, Mumfords Calling en 
The Royal Spuds. Keltfest is voor het hele 

gezin: er zijn veel 
kinderactiviteiten 
en zelfs de hond 
mag (aangelijnd) 
mee! 

De toegang tot 
het terrein is naast 
de Expo, verdere 
bijzonderheden zijn 
te vinden op de site
www.keltfest.nl

Keltfest
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Dominee Marjolijn de Waal verlaat na vier jaar de kerk in Vijfhuizen om vol enthousiasme als straatpastor 
voor Stem in de Stad te beginnen. Een terugblik op mooie jaren in het dorp én vooruitblik op haar  
nieuwe baan. 

Dominee De Waal: Ik heb me altijd 
geliefd gevoeld en zal dat zeker  
missen
Dominee Marjolijn de Waal wordt straatpastor bij Stem in de Stad

Wat trok je aan om vier jaar geleden in Vijfhuizen  
te beginnen?
“Ik liep stage in de ontmoetingskerk in Haarlem-
Schalwijk en bij Stem in de Stad in Haarlem. Op een 
herfstige dag ben ik eens door Vijfhuizen gefietst. 
Eerlijk gezegd kreeg ik er toen geen warme gevoelens 
bij. Maar later kwam hier in het dorp een vacature 
vrij. Ik ben nogmaals door het dorp gefietst op een 
zonnige dag waardoor het er allemaal zoveel leuker 
uit zag. Ook was het een wens van mij om eens in 
een dorp te werken. Dus 1 en 1 is 2 en zo kwam het 

dat ik solliciteerde op de functie in Vijfhuizen. Ik werd 
aangenomen en kwam in een warm bad terecht.  
De gemeente is een ontzettend warme deken en ik 
heb me altijd heel welkom gevoeld.”

Waar heb je de meest waardevolle herinnering aan?
“Ik heb heel veel warme en waardevolle herinneringen. 
Ik kan wel zeggen dat ik de uitvaarten altijd erg 
bijzonder heb gevonden. Je staat op een heel 
verdrietig en intiem moment heel dichtbij de mensen. 
Dat ik dat mag doen en de mensen je toelaten op een 
kwetsbaar moment vind ik erg mooi en fijn. Het feit dat 
je ze mag bijstaan is ook voor mij waardevol.  
Ook niet-kerkelijke mensen mocht ik bijstaan en dit 
was zeker niet bedoeld om ze te overtuigen, maar om 
er puur voor hen te zijn.”

“Daarnaast heb ik hele goede herinneringen aan 
de periode dat ik betrokken was bij de opvang 
van vluchtelingen in het dorp. Dat heeft veel leuke 
contacten tot stand gebracht. Het bracht verschillende 
mensen samen en er zijn mooie verbindingen gelegd. 
De vluchtelingenopvang heeft niet lang geduurd, maar 
is daardoor niet minder goed geweest.  
Ook nu heb ik nog wel eens contact met vluchtelingen 
die in Vijfhuizen hebben verbleven. Zij hebben ook 
nog steeds hele goede herinneringen aan hun verblijf 
in Vijfhuizen.”

Wedding Chapel
“Wat ik ook ontzettend leuk vond om te doen was 
de Wedding Chapel tijdens de afgelopen feestweek 
samen met mijn katholieke collega Fons Litjens. 
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Mensen konden daar hun liefde aan elkaar vertellen/
beloven etc. de Chapel was voor iedereen toegankelijk. 
Het was ontzettend leuk om te horen wat de mensen 
tegen elkaar zeiden. Wat ze leuk aan elkaar vinden, 
hoeveel ze van elkaar houden enzovoorts.  
Het laagdrempelige was het doel en dat is zeker gelukt 
op die dag. 
Verder was het erg waardevol dat ik een inkijkje heb 
mogen krijgen in vele levens. En de liefde die ik heb 
mogen ervaren in mijn tijd hier in het dorp is ook 
enorm waardevol.”

Je hebt een andere baan gevonden en zal 
Vijfhuizen verlaten, wat ga je precies doen?
Ik ga werken bij Stem in de Stad in Haarlem.  
Ik heb daar stage gelopen en ken de organisatie. 
Het is een organisatie die een aantal programma’s 
aanbiedt aan mensen die het nodig hebben zoals 
een aanloopcentrum, een eetvoorziening, het 
schuldhulpmaatjesproject, hulp aan vluchtelingen en 
nog meer andere programma’s. De straatpastor is daar 
één van. De vacature voor straatpastor kwam vrij en  
ik werd daar meteen heel enthousiast van.”
“Vooropgesteld blijf ik predikant. Maar ik word voor 
een groot deel straatpastor voor de dak- en thuislozen 
in Haarlem. Het zal niet mijn doel zijn mensen te 

bekeren, maar er te zijn voor de mensen. Dat houdt 
in dat ik de mensen bij naam zal kennen en ze een 
luisterend oor ga bieden. Ook zal ik hun stem zijn naar 
andere instanties, maar vooral zal ik hen helpen in het 
‘mee-uithouden/volhouden’ van hun huidige situatie. 
Ik zal ze altijd bij blijven staan.”

Je blijft waarschijnlijk niet hier wonen, waar ga  
je wonen?
“We gaan in Haarlem op zoek naar een woning en 
hopen die snel te vinden.”

Wat ga je het meest missen in Vijfhuizen?
“Ik ga absoluut de warme gemeenschap hier in 
Vijfhuizen missen. Ik heb me altijd geliefd gevoeld en 
zal ook dat zeker gaan missen. Het is ook altijd zo leuk 
dat alle kinderen van school je herkennen waar je 
ook bent.”

Kom je straks nog wel eens in Vijfhuizen of ga je 
hier nog wel eens een dienst houden? 
“Ik zal nog weleens in Vijfhuizen komen, al is het om 
eens een dienst te leiden.”

Agnes Weber
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Wie kent niet het prachtige witte pand aan de Geniedijk dat vroeger het station van Vijfhuizen was? De 
huidige eigenaresse Ada Blok (sinds 2001) heeft er een prachtig woonhuis van gemaakt. Het huis heeft 
veel authentieke details en is een Rijksmonument. Maar dat is niet altijd zo geweest. Een duik in een stukje 
geschiedenis en in gesprek met oud-bewoner Cor Verschoor. 

Wonen in Station Vijfhuizen

Een klein dorp met een eigen station, hoe zit dat 
precies? Het is 1911 als station Vijfhuizen wordt 
gebouwd als een van de 27 stationsgebouwen langs 
de Haarlemmermeerlijn. De Haarlemmermeerlijn 
moest een verbinding vormen tussen Amsterdam, 
Haarlem, Leiden en Utrecht en was 110 kilometer lang.

Spoorhuizen
Ondanks de naam HESM (Hollandsche Electrische 
Spoorweg-Maatschappij) reden er uitsluitend 
stoomtreinen. Vanaf het begin was de lijn niet 
rendabel en hij is dan ook maar van 1912 tot 1936 in 
gebruik geweest. Van de spoorlijn zijn hier en daar nog 
wel resten te vinden in de polder en de stations zijn 
gelukkig voor het grootste deel bewaard gebleven. 
Ook zijn er nog de nodige spoorhuizen te vinden langs 
alle delen van de voormalige spoorlijn. Vijfhuizen heeft 
er twee, vlak naast het station. Bij het Fort Vijfhuizen 
staat ook een militaire woning die door de HESM is 
gebouwd, maar niets met de spoorlijn te maken heeft. 

Uit oude papieren blijkt dat de oorspronkelijke woning 
voor de Fortwachter door de aanleg van de spoorlijn 
verplaatst moest worden. Dat heeft de HESM toen 
keurig gedaan. 

Woning van de stationschef 
En gelukkig is ook het station van Vijfhuizen bewaard 
gebleven. Na de opheffing van de Haarlemmermeerlijn 
is het station op een gegeven moment in particuliere 
handen gekomen en werd het verhuurd als 
woning(en). Hoe was dat in die tijd? 
We spraken met een bewoner van toen. In 1956 is 
Vijfhuizenaar Cor Verschoor er direct na zijn huwelijk 
met zijn vrouw gaan wonen. Zij betrokken de Chefs 
woning. Die bevond zich op de eerste verdieping en 
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de zolder die al waren ingericht als woning omdat de 
stationschef er gewoond had in de tijd dat het station 
echt een station was. 
In de wachtruimte op de begane grond woonde een 
ander gezin. Die familie moest de ruimte nog wel 
als woning inrichten door wanden te plaatsen en 
een keuken en badkamer aan te leggen. Met twee 
gezinnen daar wonen, zonder last van elkaar te 
hebben, kon prima. Ruimte genoeg!

Woningnood
Omdat er in die tijd woningnood heerste en het station 
natuurlijk een prachtige plek was om te wonen, waren 
er best wel wat mensen jaloers op Cor en zijn vrouw. 
Maar het was niet alleen maar geluk, want het pand 
was oud en niet zo goed onderhouden, dus echt warm 
kreeg je het niet in de winter. Het vaatdoekje in de 
keuken was ’s morgens stijf bevroren!
Ook leek het nog even dubieus of er telefoon 
aangelegd kon worden want de PTT deed dat alleen 
als je minder dan honderd meter van de straat af 
woonde. Gelukkig, het ging om exact 99 meter en een 
telefoonlijn werd aangelegd.

Toch wogen de voordelen op tegen de nadelen, want 
Cor en zijn vrouw zijn er tien jaar blijven wonen. Alle 
drie hun kinderen zijn er geboren. Cor vertelde dat zij 
op zolder hun tweepersoonsbed, de bedden voor de 
kinderen én de wieg hadden staan. De twee oudste 
kinderen konden daar met hun driewielers zelfs 
tussendoor crossen, zoveel ruimte was er.
Onder het hele gebouw bevindt zich ook nog een 
kelder met stahoogte. Die was volledig betegeld en 
daar kon je dus prima je etenswaren opslaan, want het 
werd er niet te warm en het vroor er ook niet.
De mooie tuin die Ada Blok heeft aangelegd was er 
in de jaren dat de familie Verschoor in het station 
woonde niet, maar het uitzicht vanuit het station was 
prachtig en de Wilhelminaboom stond er natuurlijk 
al wel. Als eerbetoon na 25 jaar koningin schap van 
Wilhelmina markeerde hij de inrit naar het station. 
Als je nu langs het oude station loopt of rijdt kijk je 
er misschien iets anders naar. Altijd leuk om meer te 
weten over zo’n markant gebouw in ons dorp. 

Fieke Kalkman 

De penningmeester is belast met het beheer van 
de gelden van de Vereniging en met het opstellen 
van de jaarlijkse resultatenrekening en de balans. 
Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar. Elk jaar 
in april wordt een Algemene Ledenvergadering 
belegd.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie 
contact opnemen met de voorzitter, Hans 
Pluckel (telefoon 06 2297 5764) of met de 
huidige penningmeester , Andries van de Ridder 
(telefoon 06 5327 1621) e-mail berichten kunnen 
worden gezonden aan de secretaris Hein Jansen 
(cruquiusvrienden@gmail.com)

Binnen het Bestuur van de Vereniging  

Vrienden van Haarlemmermeermuseum 

de Cruquius is per april 2019 plaats 

voor een penningmeester m/v. 
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Vijfhuizen bestond al voor de inpoldering van het 
Haarlemmermeer. Al in de middeleeuwen bestond een 
dorp Vijfhuizen, gesitueerd langs de hoofdroute van 
Haarlem naar Amsterdam. Oude kaarten vermelden 
nog de naam Vijfhuysen. Maar het Haarlemmermeer, 
de “waterwolf”, vrat steeds meer land weg en in 1605 
verdween de kerktoren van het toenmalige dorp onder 
water.

Schalkwijk, ouder dan je denkt
Het dorp Schalkwijk heeft een lange historie, de 
naam wordt voor het eerst vermeld in 1310 in het 
cartularium van Sint Jan. Hierin wordt beschreven dat 
voor twee stukken land in het ambacht Schalkwijk aan 
een geestelijke een jaarlijkse rente van 10 Hollandse 
ponden werd gelegateerd door Hugo, zoon van 
Bartradis, en zijn echtgenote Katharina. Schalkwijk 

Vijfhuizen en Schalkwijk

bestond toen waarschijnlijk al lang, het dorp zou rond 
de 10e eeuw gesticht zijn. 
Zuid-Schalkwijk vormde in de middeleeuwen een 
bestuurlijk verband met andere dorpen. Dat was nodig 
ook door de voortdurende dreiging van het water. 
Heemstede heeft in het archief een verklaring (nr.395) 
waarin de vrouwe van Heemstede gunstig beschikt 
over het verzoek van de schout en schepenen van 
Vijfhuizen en Schalkwijk om hun doden in Heemstede 
te mogen begraven “daar zij door overstroming van de 
Meir (het meer) van hun begraafplaats in Nieuwerkerck 
zijjn beroofd”. 

Beruchte storm
De gevaren werden steeds groter. De beruchte storm 
van 1747 gaf de doorslag. Er moest nu toch echt wat 
gebeuren, het grote meer moest worden ingepolderd.  
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   Zondag 14 april 2019  
 Tijd: 15.30-17.00 uur 
 Zaal open: 15.15 uur 
 Verbondskerk Vijfhuizerweg 969 Vijfhuizen 
       Dirigent: Deborah de Liever 

         Pianiste: Jacqueline Leijting 

     Kaarten à €4,- (incl. pauzedrankje) zijn te bestellen via Mieke Erkelens   aml.erkelens@kpnmail.nl 
     Bij de kerk op 14 april €5,- 

Plannen werd gemaakt er weer verworpen, maar 
uiteindelijk was het zover. 

In 1839 is begonnen met graven van de Ringvaart 
door duizenden arbeidskrachten. De vaart is met 
handkracht gegraven door het oude land, langs 
het toenmalige meer. Er werd zo veel mogelijk de 
bestaande kustlijn gevolgd, maar op drie plaatsen, 
Vijfhuizen, Lisserbroek en Huigsloot werden bestaande 
landtongen doorgraven. Dat betekende voor 
Schalkwijk dat al eeuwen lang de strijd tegen het water 
kende, nu verlies van nog een groot stuk van het oude 
land (het gebied met de eendenkooi van Vijfhuizen, 
viel nu binnen de polder.) 

Koning Juliana
In de Franse tijd in Nederland werden de 
ambachtsheerlijkheden, zoals Schalkwijk, opgeheven. 
Zuid-Schalkwijk werd in 1812 toegevoegd aan 

de gemeente Spaarnwoude. Nadat in 1855 de 
gemeente Haarlemmermeer was gevormd, met de 
Ringvaart als grens, zodat Zuid-Schalkwijk kleiner 
was geworden, ging het restant op 27 juni 1863 op in 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een eeuw later, 
op 1 oktober 1963 tekende koningin Juliana de wet 
waarbij Schalkwijk werd toegevoegd aan de gemeente 
Haarlem. 

Haarlemmermeer was droog, maar bestuurlijk was 
alles nog niet geregeld. Voorlopig werd daarom 
de registratie van nieuw ingezetenen in de polder 
overgelaten aan de gemeente Heemstede. Die 
registratie vond plaats van 1856 tot 1862. In het archief 
van gemeente Haarlem (Jansstraat) zijn die lijsten te 
raadplegen. Men vindt er voor Vijfhuizen bekende 
namen. 

Reint Buser
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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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Op zaterdag  
24 november 
stonden de 
kinderen met 
hun ouders op 
de Vijfhuizerdijk, 
vol spanning 
te wachten op 
de komst van 
Sinterklaas en 
zijn pieten.  
Het Pieten 
Shantikoor 
zong zich de 
longen uit het 
lijf. “De Oude 

Meerpaal” had zijn deuren geopend voor een lekkere 
versnapering. En de voorzitter van de dorpsvereniging, 
Cok de Ruijter stond klaar om de Sint welkom te heten.

De iets vertraagde intocht  
van Sinterklaas

Elk jaar is het weer spannend, maar nu leek het even of 
het Sint niet lukte om Vijfhuizen te bereiken.  
De fraaie boot kwam maar niet in zicht en de brug 
ging maar niet open. Het was wel even spannend voor 
de organisatie. Maar wat was het geval?  De boot van 
Sinterklaas was te groot om onder 1 van de bruggen 
door te kunnen varen.  Paniek alom, maar gelukkig 
had Vijfhuizen heel wat bereidwillige booteigenaren 
die met spoed Sinterklaas en zijn gevolg zijn gaan 
ophalen. De Sint en zijn pieten zijn overgestapt op 
kleinere bootjes en zo kon het feest toch doorgaan. 
Waarvoor dank natuurlijk aan de bereidwillige 
schippers!

Wij bedanken ook de vele gulle donateurs die dit 
jaar ervoor gezorgd hebben dat het feest weer 
georganiseerd kon worden.

Het Sinterklaas comité Vijfhuizen.
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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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kerstbomen te verkopen. Afgelopen Kerst kreeg ik de 
medebestuursleden van de OVV enthousiast en zijn we 
ervoor gegaan!”, blikt hij terug. 

“De Kerst 
is voor veel 
mensen een 
gezellige 
periode die in 
het teken staat 
van eten met 
vrienden of 
familie. Helaas 
geldt dat 
niet voor alle 
Haarlemmer-
meerders, 
vandaar dat de 
Voedselbank 

Haarlemmermeer een mooi doel was om de opbrengst 
aan te schenken.  
Deze organisatie, die volledig draait op vrijwilligers, 
deelt wekelijks voedselpakketten uit aan inwoners van 
onze gemeente die van een minimaal bedrag rond 
moeten komen”, licht hij het doel toe. 

De eerste kerstboom is gekocht door wethouder  
Ap Reinders en uiteindelijk zijn er meer dan honderd 
bomen verkocht. “Daardoor hebben we €642 kunnen 
schenken aan de Voedselbank. Dit jaar staan we op 
6, 7 en 8 december opnieuw in het dorpshart met de 
mooiste kwaliteit kerstbomen! Schrijft u het alvast in 
uw agenda?”, promoot De Koning de actie. 

Lisa de Koning 

De kerstbomenactie door de Ondernemers Vereniging Vijfhuizen (OVV) voor de Voedselbank afgelopen 
december leverde meer dan zeshonderd euro op. Na dit succes wil de OVV ook dit jaar weer kerstbomen  
in het dorpshart voor het goede doel verkopen. 

OVV verkocht meer dan  
100 kerstbomen voor de Voedselbank

“Al jaren verzorgt de OVV een grote kerstboomverkoop 
in het dorpshart van Vijfhuizen”, vertelt OVV-
bestuurslid en initiatiefnemer Kees de Koning. “Naast 
grote bomen verkoopt onze leverancier ook kleinere 
bomen (soms zelfs versierd en al!) aan bedrijven en 
particulieren. Het leek me al jaren leuk om in het dorp 
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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

 
 

 

 
Interesse in hedendaagse kunst & erfgoed? 
 
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een inspirerende plek waar je 
nauw betrokken bent bij hedendaagse kunst, kunstenaars, 
openingen, lezingen en andere randprogrammering. 
 
Het Fort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam en is sinds 2005 een bestemming waar beeldende 
kunst en militair erfgoed samenkomen. De programmering is 
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alterna-
tieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. 
 
Wij zoeken nieuwe Publieksmedewerkers! 
Ben je gastvrij, communicatief en heb je interesse in 
hedendaagse kunst en de historie van het fort? 
Als publieksmedewerker ontvang je bezoekers, ben je 
verantwoordelijk voor de kaartverkoop, de museumwinkel en 
verschaf je informatie over de tentoongestelde kunst. 
 
Openingstijden: di – zo / 13.00-17.00 uur (ma & do 
gesloten). Voor minimaal 2 diensten (à 4 uur) per maand. 
Meer info: Lisette Bockwinkel (Coördinator Kunstfort bij 
Vijfhuizen, ma t/m wo), info@kunstfort.nl of 023–5589013 
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Haagse scholieren hebben donderdag 8 februari een 
klimaatmars georganiseerd die voorlopig in die soort 
zijn weerga niet kent.
 
En ja hoor, ze zijn er weer. Ik heb het over zulthoofden 
al dan niet voorzien van hun zotskap, zoals ze 43 jaar 
geleden al door Willem de Ridder in de Nederlandse 
taal zijn geïntroduceerd (Hitweek, nr. 1, 17 september 
1965). 
Wie zijn die zulthoofden? Doorgaans opportunistische 
politici, ambitieuze schoolleiders, alleen leerprestatie 
eisende ouders en andere mensensoorten die om 
wat voor reden ook bang worden van voor het 
wereldklimaat stakende scholieren. 

Zulthoofden zitten helaas ook in onze Haarlemmer-
meerse gemeenteraad. Zoals onder meer VVD-
fractievoorzitter Beryl van Straten, haar CDA-
collega Herman Koning en Forza-papegaaioloog 
Erik Vermeulen. Zij vonden het heel, heel, heel erg 
belangrijk hun publieke tijd te vullen met zinloze 
prietpraat over een adhesiebetuiging van gemeentelijk 
energiebedrijf Tegenstroom aan de scholierenactie. 
Want ja zeg, onze gemeente is honderd procent 
eigenaar. Hoe heeft de directie het kunnen bedenken, 
driewerf foei!
Deze ongetwijfeld zeer voorbeeldige oud-leerlingen 
zullen vroeger niet gespijbeld hebben, nooit 
schoolziek zijn geweest, altijd een kwartier voor tijd in 
het voor onderwijs bestemde klaslokaal aanwezig zijn 
geweest en hun plasje liever in hun broekje hebben 
gedaan dan tijdens de les naar de wc te gaan.

Mijn rector was in ieder geval geen zulthoofd. Hij 
deelde regelmatig aan leerlingen verplichte “vrije 
onderwijsdagen” uit. Dat heette toen nog “geschorst 
zijn”. Zo’n bonus ontvingen wij, tien sportieve 
leerlingen, ook eens van hem voor het optillen, 
vasthouden, verplaatsen en netjes weer neerzetten 
van de “lelijke eend” van onze scheikundeleraar.  
Die kon dat echter niet waarderen. Drie dagen 

“honderd procent onderwijs vrijgesteld” dus. En mijn 
vader? Die was het daarmee helemaal eens, met 
die drie verplichte onderwijsvrije schooldagen dan. 
Wat zijn nou drie “onderwijsvrije” dagen op een heel 
schoolleven?

Tieners hebben net als volwassenen grondrechten, 
mogen echter niet stemmen, kunnen het beleid van 
ouderen niet tegenhouden en slechts gebruik maken 
van het enige middel dat zij hebben om hun onvrede 
over het beleid van volwassenen kenbaar te maken.  
En dat mag alleen buiten schooltijd? Kom op zeg, het 
is wel hun toekomst! 

Deze eerste groene scholierenmanifestatie verliep 
misschien nog wat chaotisch, zo nu en dan werd 
in een lantaarnpaal of boom geklommen. Wat al 
die zulthoofden inclusief mediavolgers vergaten te 
melden: er was geen spoor van geweld, vernieling 
of andere publieke ordeverstoringen. Zij, de stakers, 
werden begeleid door hun beste vriend, de Haagse 
politie. 
“Verbeter jezelf en begin bij de wereld.” Daar kan ik nog 
een puntje aan zuigen.

Column
ZULTHOOFDEN
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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 en yoga volwassenen:  
10.45 – 11.45 uur, Conny Hollander 06-52663213 of 
conny.hollander@gmail.com (De Spiering)
Timmerclub:19.00-20.15 uur, een hobby- en 
knutselclub voor, 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie VOC koor: (bijna om de week) 19.30 tot 
22.00 uur (De Luifel)
Gymnastiek: 19.30-20.30 uur (sept t/m mei),  
info: eerdsum@gmail.com (Gymzaal Zijdewinde)

Dinsdag

Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.30 uur 
tot 12.00 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
Senioren gym: 12:30-13:30 uur (Dorpshuis)
Senioren soos:13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar)  
19.00-20.15 uur, info: www.despiering.nl (De Spiering)
Teken- en schilderles voor volwassenen: 19.30 uur 
tot 22.00 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
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)
Badmintonclub “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: 19.45-20.45 uur en 21.00 – 22.00 uur,  
Conny Hollander 06-52663213 of  
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
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)
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Theatergroep: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
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)
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

Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.45 
uur tot 12.15 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
Yoga 55+: 10.00-11.00 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com  
(De Spiering)
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)
Kinderatelier: teken- en schilderles voor kinderen van 
groep 5 t/m 8, 15.30 uur tot 17.00 uur,   
Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 268, 
e.ruizendaal@planet.nl
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)
Teens art: teken- en schilderles voor jongeren van  
13 tot 21 jaar, 19.00 tot 21.00 uur.
Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 268, 
e.ruizendaal@planet.nl 
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)
Kinderdisco: 19.00-20.30 uur (maandelijks)  
(De Jungle)
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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  
Verbondskerk (PKN): 
Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie en thee na 
afloop. Info: www.pknvijfhuizen.nl
St. Augustinuskerk
Viering om 9.30 uur met koffie en thee na afloop. 
info: www.meerliede.nl

Algemene Info:

Dorpshuis 

Het dorpshuis is beschikbaar voor verhuur in overleg 
met de beheerder, dhr. R. Krijger: 06-53744117 of
oudewaterwolf@maatvast.nl.

De Spiering 

Voor clubleden zijn er extra activiteiten zoals carnaval, 
het voorjaarsuitje, het jaarlijkse kampweekend en een 
filmavond op de eigen knutselclubavond. Gebruik van 
de locatie voor (sociaal-culturele) activiteiten voor 
Vijfhuizenaren is in overleg mogelijk. De Spiering is 
bereikbaar via informatie@despiering.nl. 

De Oude Stal 

Voor clubleden zijn er extra activiteiten waarbij te  
denken valt aan een filmavond, sinterklaasavond,
kienavonden, oliebollenactie en het kamp. De locatie 
wordt alleen gebruikt door jeugdwerk ‘De Oude Stal’
en voor eventuele kerkelijke activiteiten. Voor meer 
informatie over het jeugdwerk of over ‘De Oude Stal’: 
info@de-oude-stal.nl.

DSOV 

De kantine fungeert als stembureau 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 beschikbaar voor verhuur en te 
gebruiken voor condoleances in overleg met de 
beheerder: Mevr. I. van der Zaag. Ook wordt de ruimte 
gebruikt voor catechisaties, de belijdenisgroep en de 
groep voor rouwverwerking. 

De Luifel 

De Luifel is eveneens beschikbaar voor verhuur in 
overleg met de beheerder Mevr. A. de Koning.  
De Luifel wordt regelmatig gebruikt voor condoleances 
bij begrafenissen en activiteiten van verscheidene 
werkgroepen van de kerk.

De Jungle

Bezoekers aan de Jungle kunnen meedoen aan een 
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door andere 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, Hannie van den Bosch, 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

Kerk: St. Augustinusparochie,  Pastor Fons Litjens, 06-12383288

Kerk: Verbondskerk,  Ds. Marjolijn de Waal,dsmdewaal@gmail.com, 023-5581233

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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Is een uitgave van de 
Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) 
en verschijnt 3 maal per jaar.

Oplage van 1400 die onder de leden  
van de VDV wordt verspreid.

Advertentietarief 
1/8 pagina 50 euro per jaar
1/4 pagina 100 euro per jaar
1/2 pagina 200 euro per jaar
1 pagina 400 euro per jaar
Bankrekening: NL70INGB0004674936 
Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen

Druk
Paswerk Grafisch - Cruquius

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

Foto omslag: Agnes Weber

Samenstelling bestuur:

Colofon
Ledenadministratie
L. Welt
ewelt@quicknet.nl 

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

Redactie
P. Blom, C.. de Ruijter, W.J.H.B. Vroom, A. Weber,  
L. de Koning, E. Engele, F. Kalkman

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

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

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

Functie: Naam: Aandachtsgebied:

Voorzitter

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

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

Secretaris
(vice-voorzitter)

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

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

Penningmeester

D. van Teeffelen
Jack Sharp park 32 2141 XJ Vijfhuizen
023-3010410
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

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

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

Redactie SamenLeven, Schiphol

Bestuurslid
R. Icke
Floriadepark 50 2141 ZZ Vijfhuizen
Tel: 06-46232179

Sociaal domein, jeugd, onderwijs 

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

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk

Het volgende nummer verschijnt in: Juli 2019
Uiterste datum inleveren kopij: 17 juni 2019 



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

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

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

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

B&B, ‘t Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl …. Relaxed overnachten in de Randstad.  bbthuis453@hotmail.com, 06-31182329

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 , Impala Services, www.impalaservices.nl  …..……. VEB erkend beveiligingsbedrijf ……… 023-763 43 80, info@impalaservices.nl

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

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

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

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

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

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	categorieën	nemen	à	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	17	juni	2019.

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

Professioneel, amateur of  bijbaan?

Voor €15 p/jaar staat u 3x 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 Fieke Kalkman via: fieke.kalkman@gmail.com

STUUR DEZE PDF DOOR NAAR UW 

FAVORIETE BEDRIJF OF DIENSTVERLENER

ovvvdv


