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Beste Vijfhuizenaren,
Het eerste nummer van 2021 ligt voor u! Allerlei onderwerpen passeren de revue, maar de hoofdmoot wordt
gevormd door onderwerpen die te maken hebben met
duurzaamheid en energie. De verkiezingen zijn achter de
rug, het klimaat, milieu en de toekomst van onze planeet
hebben in veel programma’s een prominente plek ingenomen. Je kunt er niet meer om heen, reden om deze
thema’s ook vanuit Vijfhuizense invalshoek in dit magazine
mee te nemen. Alisas Schreur heeft zich gemeld als nieuwe
medewerkster bij de redactie. Ze laat ons zien welke
stappen we kunnen zetten op weg naar een groen en
duurzaam Vijfhuizen en wat er op gemeenteniveau gebeurt
met de energietransitie. Lisa de Koning heeft naast haar
vaste rubriek Nieuwe buren, waarin we deze keer kennis
maken met een nieuwe inwoonster een gesprek gevoerd
met Stef en Kristien van der Kluit, die hun nieuwe huis
energieneutraal hebben laten maken. En Agnes Weber laat
haar zoon Tom vertellen op welke manier hij denkt dat de
gigantische hoeveelheid zwerfafval wereldwijd kan worden
aangepakt. En ook de effecten van de coronamaatregelen
hebben een plaats gekregen in dit nummer. Ellen Groot
interviewde bestuursleden van DSOV en TVV over welke
effecten de beperkende maatregelen op hun vereniging
hebben of hebben gehad. Agnes kreeg in gesprek met
Petra van den Boogaard een kijkje achter de schermen bij
de teststraat in de Expohal. En omdat er in coronatijd veel
wordt gewandeld heeft Fieke Kalkman een paar wandeltips
in de directe omgeving van het dorp voor u.
Fieke legde daarnaast aan Ton van der Aar, binnenkort
voorzitter van de VDV en aan mij als vertrekkend voorzitter
een aantal vragen voor. De antwoorden vindt u verderop in
het magazine. Peter Blom heeft afscheid van de redactie
moeten nemen, simpelweg omdat zijn agenda te vol liep.
Hij is onder andere druk met nieuwbouw bij zijn bedrijf.
Jammer, we zullen hem als rasechte Vijfhuizenaar met veel
lokale kennis missen. Omdat we hem toch een apart plekje
in het blad wilden geven heeft gastredacteur Frans Witteman een bijdrage geleverd over de geschiedenis van het
pand dat Peter samen met zijn zoon eigenhandig is gaan
slopen om op die plek nieuw te gaan bouwen.
En naast dit alles nog een blik in de tandartsenpraktijk van
de groepspraktijk Vijfhuizen, aandacht voor onze oudste
bezorger van dit magazine Adri de Vries, de bestuursmededelingen en een interview van de hand van Ellen Groot
met Freek Norg, dierenliefhebber die vaak in en om het
dorp buiten te vinden is.
Tot slot is Reint Buser deze aflevering gedoken in de
geschiedenis van het Witte Kruis-gebouw aan de Kromme
Spieringweg.
Het blad wordt deze keer verspreid onder zowel leden als
niet-leden. Nog geen lid? Geef je op! Steun de VDV en
krijg ook drie keer per jaar dit magazine in de bus! Kijk op
onze site www.dorpvijfhuizen.nl of scan de QR-code in het
blad.
Cok de Ruijter
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BESTUUR

Bestuursmededelingen
Algemene ledenvergadering 2021
Vorig jaar hebben we geen algemene ledenvergadering
kunnen houden, we hebben goede hoop dat het dit jaar wel
mogelijk is. Om die kans zo groot mogelijk te laten zijn
hebben we voor een wat late datum, dinsdag 25 mei dit jaar
gekozen. De locatie is als vanouds het Dorpshuis en de
aanvangstijd is 20.00 uur. De agenda, de financiële stukken en
het jaarverslag van de secretaris zullen tijdig op de website
(www.dorpvijfhuizen.nl) worden geplaatst. En als de vergadering door kan gaan hebben we ervoor gekozen om na het
gebruikelijke officiële deel er een gewoon gezellig tweede
deel aan te plakken. Dus geen spreker, maar ouderwets
bijpraten met wie je daar tegenkomt onder het genot van een
drankje. Laten we hopen dat het kan, we zullen tijdig bekendmaken of het doorgaat!

Wisseling voorzitterschap
Ton van der Aar neemt het voorzitterschap over in de algemene ledenvergadering, die gepland staat op 25 mei. Mocht
de ALV niet door kunnen gaan, zal hij toch de voorzittershamer overnemen. Zijn benoeming als voorzitter zal dan op een
later moment door de ledenvergadering kunnen worden
bekrachtigd.

Plaatsing herdenkingsbord op het Vliegersplein
Op initiatief van Reint Buser zal bij de Jack Sharp geplante
boom in het plantsoen aan het Vliegersplein een tekstbord
worden geplaatst. Hierop komt een korte toelichting op de
naamgeving van het Vliegersplein, de Rowlandstraat, Gibsonstraat en Stevensweg. De onthulling van het tekstbord zal op
een gepast moment plaatsvinden en wordt nader bekend
gemaakt.

Nieuwbouwprojecten en effecten plan
Wickevoort
De woningbouwprojecten Pracht 468, Woudweg-Groeneweg
en Wickevoort (bij Cruquius) zijn inmiddels in uitvoering. De
mogelijk nieuwbouw op het terrein van Hendriks en op de
plaats van het Biervat (hoek Vijfhuizerweg-d’Yserinckweg) zijn
nog in de ontwerpfase.
Plan Wickevoort wordt weliswaar gebouwd bij Cruquius, maar
wij verwachten duidelijke verkeerseffecten in ons dorp zodra
de wijk Wickevoort bewoond is. Er komen 800 woningen. Te
verwachten valt dat de verkeersafwikkeling uit die wijk voor
een niet onbelangrijk deel over de Spieringweg gaat plaatsvinden. Bewoners zullen de drukke Kruisweg mijden als ze
naar Amsterdam, Alkmaar of andere plaatsen in noordelijke
richting moeten. En ook valt aan te nemen dat de bewoners
voor winkel- of schoolbezoek per fiets naar Vijfhuizen zullen
komen. Kortom, duidelijk meer auto- en fietsverkeer, terwijl
de inrichting van de Spieringweg daar niet op berekend is.
Met de dorpsraad Cruquius en bewoners aan de Spieringweg
hebben we daar vorig jaar nadrukkelijk bij de raad aandacht

voor gevraagd door in een raadsvergadering in te spreken en
daarop te wijzen.
We hebben wethouder Ruigrok vervolgens uitgenodigd en
met haar de Spieringweg en de te voorspellen “sluiproute”
verkend en gepleit voor een andere ontsluiting van Wickevoort en/of aanleg van een vrijliggend fietspad. Volgens haar
gaven de berekeningen van een extern verkeersbureau aan
dat de kruising Kruisweg-Spieringweg het nieuwe aanbod aan
zou kunnen en daarnaast verwacht zij niet dat de nieuwe
bewoners de door ons aangegeven route over Vijfhuizen voor
woon-werkverkeer naar het noorden zullen kiezen. Men zal
het “monitoren” en maatregelen nemen als blijkt dat daar
aanleiding voor is. We blijven deze ontwikkeling nadrukkelijk
volgen en zullen er als daar aanleiding voor is opnieuw
aandacht voor vragen.

Flexwonen en zonneparken
In ons vorige blad hebben we aangegeven met Podium voor
Architectuur een bijeenkomst te willen organiseren over
flexwonen. Met name om te kijken of flexwonen een oplossing kan bieden voor eigen huisvesting van jongeren. Daar is
geen reactie op gekomen, ook blijken de mogelijkheden in en
direct rond het dorp in feite niet aanwezig. Verderop in het
blad wordt een toelichting hierop gegeven.
Momenteel wordt binnen de gemeente onderzocht waar plek
voor zonneparken is. De VDV heeft in een bijeenkomst met
de gemeentelijke plannenmakers gevraagd of ook is onderzocht of er zonnepanelen op het luchthaventerrein van
Schiphol geplaatst kunnen worden. Voordeel zou zijn minder
(lelijke) zonneparken direct in het zicht en effectief gebruik
van luchthaventerrein. Omdat daar geen duidelijk antwoord
op kwam hebben we de vraag zelf aan Schiphol gesteld. Het
antwoord vindt u ook verderop in het blad.
Cok de Ruijter
Voorzitter VDV

Bezoek de website
Kijk voor het meer actuele nieuws van de VDV
ook vooral op onze website :
www.dorpvijfhuizen.nl !
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Op naar een duurzaam
en groen Vijfhuizen
Kleine stapjes naar een
groot verschil

A

an het duurzaam en groener maken van Vijfhuizen kunnen we allemaal meewerken. Het klinkt moeilijk en lijkt complex en de vraag is waarmee en hoe te beginnen. Bovendien zijn we soms een beetje bang dat een duurzamere levensstijl

een gedoe is en moeite kost. Het schrikbeeld dat bestaat (‘bijna alles is slecht, dus dan
mag vast helemaal niks meer’) is niet waar. Daarom hier op een rijtje gezet wat eenvoudig gedaan kan worden om onze planeet een beetje duurzamer te maken. Het overzicht
is nog lang niet compleet, maar het zijn stapjes in de goede richting. En bedenk: kleine
stapjes kunnen een groot verschil maken.

6 | VIJFHUIZENMAGAZINE
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Isolatie van je woning

Tegel eruit – boom erin

Een slecht geïsoleerd huis verliest vooral warmte via het
dak, de muren, de ramen en de vloer. Door je huis beter ‘in
te pakken’ met een dikke laag isolatiemateriaal, houd je de
warmte beter vast. En heb je dus minder energie nodig om
het te verwarmen. Dat klinkt misschien als veel rommel en
gedoe, maar veel delen van je huis zijn prima te isoleren
zonder verbouwing. Het resultaat van die inpakactie is een
prettiger en warmer huis en lagere energiekosten. Minder
gas betekent ook minder uitstoot van broeikasgassen en
dat is beter voor het klimaat. Woningisolatie is zelfs een van
de grootste klappers om je klimaatimpact te verminderen.

Ook buitenshuis zijn er mogelijkheden om Vijfhuizen
groener en duurzamer te maken. Bijvoorbeeld om mee te
doen met de actie “tegel eruit – boom erin” door ruimte in
uw tuin te maken voor een boom. Om te groeien nemen
bomen water en CO2 op. Dat helpt wateroverlast in de
tuin, in die van de buren en op straat voorkomen. Ook
verbetert het de luchtkwaliteit. Als het heet is, geeft een
boom verkoeling doordat deze schaduw geeft en water laat
verdampen. Daarnaast is bewezen dat bomen mensen
vrolijker en gelukkiger maken. En ook vogels, insecten en
andere dieren houden van bomen: zij vinden in en bij
bomen een fijn huis waardoor de biodiversiteit groeit. Met
een boom in je tuin sla je dus meerdere vliegen in een klap.
Tegels en stenen in de tuin zorgen ervoor dat het regenwater niet door de bodem opgenomen wordt. Als het heel
heet is, houden tegels de hitte vast. Dus weg met die
tegel(s) en plant een boom!

Afval scheiden
Gemiddeld gooien we in Nederland jaarlijks ongeveer 490
kilo afval weg. Daarvan wordt bijna 60 procent gescheiden
ingeleverd. Daarmee doet Nederland het beter dan het
Europese gemiddelde. Afval scheiden heeft zin want zo
maak je recycling mogelijk. En het kan nog beter, want
ongeveer 80 procent van het afval kan gescheiden worden
ingeleverd.
Vooral blik, batterijen en papier worden apart ingeleverd.
Met kleding en (kleine) elektrische apparaten valt nog winst
te boeken: daarvan wordt iets minder dan de helft gescheiden ingeleverd. Wil je weten welk afval in welke bak hoort?
Gebruik de afvalscheidingswijzer, online of via de gratis
app, om op te zoeken waar wat hoort (www.afvalscheidingswijzer.nl). Door nieuwe producten te maken met
hergebruikte materialen, worden grondstoffen en energie
bespaard. Dat is weer goed voor het klimaat.

Verspilling en afval voorkomen
Het spreekwoord “Voorkomen is beter dan genezen” gaat
ook op voor afval. Natuurlijk is het prima dat we ons afval
goed scheiden. Maar het voorkomen van afval is nog beter.
Eenvoudige tips hiervoor:
• Neem bij het boodschappen doen je eigen boodschappentas mee en voorkom zoveel mogelijk onnodig
verpakkingsmateriaal.
• Maak gebruik van statiegeldflessen en -potten in plaats
van wegwerpglas.
• Koop geen wegwerpspullen als er goede duurzame
alternatieven zijn.
• Gebruik koffiemokken in plaats van wegwerpbekers bij
de koffie to go, gebruik een lunch box in plaats van
plastic zakjes voor je lunch.
• Koop oplaadbatterijen in plaats van die voor eenmalig
gebruik.
• Verder kan bruikbare (kinder)kleding worden verkocht
en of geruild met behulp van diverse apps en websites
(zoals www.krijgdekleertjes.nl)
• Om het onnodig weggooien van etenswaren tegen te
gaan, kunnen apps gebruikt worden die tips geven
over aankoop en bewaren van eten. Voorbeelden
hiervan zijn: www.samentegenvoedselverspilling.nl,
www.milieucentraal.nl/eten-en-drinken/
voedselverspilling.

Geplante bomen in het dorp
Ook de Ondernemingsvereniging Vijfhuizen (OVV) doet
mee het bomen planten in Vijfhuizen. Op haar nieuwjaarsbijeenkomst van 2020 is bekend gemaakt dat zij zich gaat
inzetten voor een duurzaam en groen Vijfhuizen. In 2020
zijn tien bomen geplant bij leden in de tuinen. Verder zijn
ze van plan om dit jaar, hun 35-jarig bestaan, nog eens
vijfendertig bomen te planten.
Verder hebben alle leden van de OVV dit jaar een eik
gekregen als nieuwjaarswens van de vereniging. Er is
gekozen voor een eik omdat deze staat voor duurzaamheid, kracht en bescherming.

Groenblauw buurtidee
Een andere mogelijkheid om als Vijfhuizenaren de leefomgeving duurzamer en groener te maken is mee te doen met
de buurt of straat aan het “Groenblauw buurtidee”.
Dit is een actie van het Hoogheemraadschap Rijnland. Het
hoogheemraadschap komt met een tijdelijke subsidieregeling om initiatieven te ondersteunen van actieve inwoners,
scholen, belangengroepen en bedrijven die de leefomgeving mooier, groener en duurzamer willen maken.
In het beheersgebied van Rijnland zijn al diverse groenblauwe initiatieven gerealiseerd, zoals de aanleg van
groenblauwe schoolpleinen, parken en tuinen. Dit gebeurt
met financiële steun of materiële inzet van het hoogheemraadschap. Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit
jaarlijks indienen bij Rijnland vóór 1 mei. Rijnland verzamelt
hierop alle aanvragen en beoordeelt deze middels het
waarderingskader. Kijk ook op de website van het Hoogheemraadschap, www.rijnland.net/uw-loket/subsidies/
groenblauw-buurtidee.
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KUNST EN CULTUUR

Iedereen gaat met
energieveranderingen
te maken krijgen

Veranderingen op het gebied van energie mogen soms ver
weg lijken en voor ver in de toekomst, toch staat ons
allemaal op korte termijn van alles te wachten. Om de
opwarming van de aarde tegen te gaan, zullen we er
allemaal de schouders onder moeten zetten. Ook in
Vijfhuizen dus!
In het klimaatakkoord van Parijs hebben bijna alle landen
van de wereld afgesproken de opwarming van de aarde af
te remmen. Er is besloten om opwarming te beperken tot
twee graden Celsius. De opwarming is een gevolg van de
onze CO2 (koolstofdioxide) uitstoot. CO2 komt vrij bij
verbranding van organische stoffen, zoals benzine, aardgas,
kolen en hout. Om aan de afspraken van Parijs te kunnen
voldoen wil de Nederlandse overheid dat wij in 2030 49
procent minder CO2 uitstoten dan we in 1990 deden. In
2050 moet een vermindering van 95 procent gerealiseerd
worden. Om dit te halen heeft de overheid samen met
bedrijven en maatschappelijke organisaties verschillende
maatregelen afgesproken. Deze afspraken en maatregelen
staan in het nationale Klimaatakkoord.

Duurzamer Haarlemmermeer
In het Programma Energietransitie Haarlemmermeer heeft
de gemeente de stappen beschreven hoe de afspraken uit
het Klimaatakkoord kunnen worden uitgevoerd.
De gemeente heeft vier thema’s gekozen om de Haarlemmermeer duurzamer te maken.
Deze zijn: (1) betrokkenheid, (2) energiegebruik en fossielvrije energie, (3) lokale productie van duurzame energie en
(4) energie-infrastructuur.

Betrokkenheid
De verandering in het gebruik van energie gaat voor
iedereen gelden. Dus alle inwoners worden zoveel mogelijk
betrokken bij noodzakelijke veranderingen. De gemeente
probeert de kennis rond de energietransitie bij de inwoners

te vergroten. En vindt het belangrijk dat bedrijven en
inwoners worden ondersteund bij het maken en beoordelen van de plannen.

Energiegebruik en fossielvrije energie
Deze ingang is vooral bedoeld om te komen tot energiebesparing en het gebruik van niet-fossiele brandstof, dus
geen gas, olie, kolen of hout. De gemeente is bezig een
plan voor energiebesparing te ontwikkelen. Hierbij wordt
gedacht aan bijvoorbeeld stimulering van isolatie, gebruik
van energiezuinige lampen en apparaten. Tot 2022 wil de
gemeente-ervaring opdoen met het aardgasvrij maken van
huizen, kantoren en wijken. Waar deze proef wordt gedaan
is op dit moment nog niet duidelijk.

Lokale productie van duurzame energie
Om plaatselijk duurzame energie op te wekken wordt een
start gemaakt met grootschalige energieopwekking.
Hiervoor wordt in ieder geval gekeken naar zonne- en
windenergie. Ook wordt het stimuleren van gebruik van
zonne-energie via daken voortgezet. Voor de grootschalige
energieopwekking heeft de gemeente zoekgebieden
aangewezen. Voor de inwoners van Vijfhuizen is de aanwijzing van een zoekgebied voor zonneakkers van belang. Het
gaat hier om een zoekgebied ten oosten van de Driemerenweg. Begin februari heeft de gemeente Vijfhuizenaren
gevraagd naar hun mening over aanleg en aankleding van
een zonneakker.

Energie-infrastructuur
Wat betreft de energie-infrastructuur is de blik op de
verdere toekomst gericht. Er wordt onderzoek gedaan naar
oplossingen zoals het gebruik van restwarmte van bedrijven (warmtenetten). Verder wordt gekeken naar de mogelijkheden van andere energiedragers die kunnen worden
gebruikt als alternatieve brandstof, bijvoorbeeld
waterstofgas.
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Wisseling
van de
wacht

D

it voorjaar zal voorzitter Cok de
Ruijter afscheid nemen van de
VDV en volgt Ton van der Aar

hem op. Reden genoeg om met allebei in
gesprek te gaan!

Op een koude, besneeuwde dag in
februari spreek ik met Cok over zeven
jaar voorzitterschap. Als eerste wil ik
natuurlijk weten waarom hij toentertijd
deze taak op zich nam.
Cok: “In 2012 had Piet Blom, toen
voorzitter van de VDV, mij al eens
gepolst of ik geen zin had hem op te
volgen. Omdat ik bezig was met andere
zaken heb ik dat niet gedaan. Het is
altijd lastig om mensen te vinden voor
in een bestuur en in 2014 deed het
toenmalig bestuur een soort noodoproep uitgaan en toen dacht ik: ‘Waarom
niet?’. Je moet actief bezig blijven als je
niet meer werkt. Het voorzitterschap
was nieuw voor mij en het leek me leuk
om te doen. Voordeel was dat ik de
gemeentelijke organisatie kende vanuit
mijn werk bij de politie. Daarnaast
kwam het 100-jarig bestaan van de
Dorpsvereniging in 2015 eraan en dat
was natuurlijk een leuke uitdaging. Het
100-jarig jubileum in 2015 was een
succes. Er is een jubileumboekje
uitgegeven, een receptie gehouden in
de feesttent met dank aan de organisatie van de feestweek en de VDV
verzorgde de muzikale begeleiding
tijdens de eerste editie van Vijfhuizen
Culinair, georganiseerd door Joris van
der Klei.”
10 | VIJFHUIZENMAGAZINE

Wat wilde je als voorzitter
bereiken?
Cok: “De VDV is belangenbehartiger.
En dan moeten vooral de belangen
van de direct betrokken dorpsbewoners goed over het voetlicht komen.
Die moeten gehoord worden. Daarvoor is het nodig dat de gemeente je
als gesprekspartner serieus neemt.
Dat lukt de ene keer beter dan de
andere, maar we hebben ons goed op
de kaart kunnen zetten.
Daarnaast wilde ik graag het bestuur
verjongen. Het is goed als je regelmatig nieuwe gezichten ziet in een
bestuur. En ik wilde het blad van de
vereniging aantrekkelijker maken. Het
is leuk als het blad een soort platform
voor het dorp zou worden. Daarmee
kan het een verbindende functie
krijgen door achtergrondinformatie
over mensen uit het dorp te geven.
Volgens mij is dat met dank aan de
redactie gelukt. Het blad ziet er
aantrekkelijk uit en wordt meer
gelezen, daar ben ik heel blij mee”.

Wat zijn de belangrijkste
wapenfeiten van de afgelopen
7 jaar?
“De overdracht van het beheer van
het dorpshuis aan Maatvast. De

discussie over de noodopvang voor
vluchtelingen. Uiteindelijk kwam er
niet zoveel van terecht door het
teruglopend aantal vluchtelingen. Ook
over de Ringdijk, waar uiteindelijk de
chicanes verdwenen is veel gesproken. De aparte toegangsweg naar de
Expo, belangrijk voor de bewoners
van Floriadepark. De aandacht die er
bij de gemeente is gevraagd voor de
mogelijke verkeersoverlast door de
bouw van Wickevoort, de verbetering
van de Vijfhuizerweg tussen de
Driemerenweg en de IJweg. En niet te
vergeten de nieuwbouw aan de
Woudweg- Groeneweg. Door inspanning van het bestuur zijn er bovendien
AED’s in het dorp bijgeplaatst.”
En zo kan hij nog wel even doorgaan.
Afsluitend wil Cok nog graag zeggen
dat hij altijd met veel plezier in het
bestuur heeft gezeten, ook dankzij de
goede sfeer en grote inzet van de
anderen in het bestuur.
Fieke Kalkman

PODIUM

En ook met de nieuwe voorzitter Ton
van der Aar, die bij de Algemene
Ledenvergadering van 2021 benoemd
zal worden, gaan we in gesprek.
Allereerst een kennismaking.

Ben je een geboren
Vijfhuizenaar?
“Nee, dat niet”, antwoordt Ton. “Maar
ik woon hier al vanaf 1986”. Geboren
in Haarlem en als 13-jarige verhuisd
naar Enschede omdat zijn vader daar
ging werken. Vreselijk vond Ton het.
Daar kon je radio Veronica niet eens
ontvangen! Maar zoals dat meestal
gaat: het viel uiteindelijk reuze mee en
hij heeft daar een prima jeugd gehad.
Maar begin jaren 80 – na een wereldreis waarop hij zijn vrouw ontmoette
– vond Ton een baan bij Philips
waarvoor hij weer deze kant op kwam.
Eerst in Bloemendaal en Schalkwijk
gewoond, maar uiteindelijk in Vijfhuizen terechtgekomen. Om wat in te
burgeren en om mensen te leren
kennen ging hij voetballen bij DSOV
en toen zijn zoons daar ook gingen
voetballen werd hij leider van hun
teams.
“En zoals dat gaat”, vertelt Ton,
“Word je dan vaker gevraagd om wat
meer te doen en uiteindelijk resulteerde dat in een voorzitterschap van
DSOV”. Hij had zelfs een statutenwijzi-

ging doorgevoerd waardoor bestuursleden niet langer dan zes jaar in het
bestuur mogen zitten, dus na die zes
jaar zat het erop.

En toen werd hij eind 2020
gevraagd om voorzitter van
de VDV te worden en Cok op
te volgen.
Waarom zei hij ja?
“Ach”, zegt Ton, “Ik had het wat
rustiger na mijn voorzitterschap van
DSOV en ik vind dat je een bijdrage
hoort te leveren aan de gemeenschap
waarin je leeft. Dus vandaar”. Rustiger
aandoen is trouwens niet iets wat bij
Ton past. Hij is mede-eigenaar van
een bedrijf in beveiligingsinstallaties
(Visotek) en een ondernemer dus.
Daarnaast organiseert hij onder
andere het wandelvoetbal bij DSOV,
doet aan hardlopen, skeeleren en
fietsen. En gelukkig gaat hij nu Cok
opvolgen.

Wat kunnen we van je verwachten als nieuwe
voorzitter?
“Allereerst wil ik Cok complimenteren
met alles wat hij bereikt heeft in zijn
periode als voorzitter en zeker met het
blad Vijfhuizen want dat is onder zijn
leiding een prachtig magazine
geworden. Wat betreft mijn plannen

ga ik proberen wat meer dorpsgenoten bij de vereniging te betrekken. Er
zijn veel onderwerpen die langskomen
en waar we heel goed input van
dorpsgenoten bij kunnen gebruiken.
Het lijkt me mooi als er werkgroepjes
ontstaan die zich dan op zo’n onderwerp richten. Zo creëer je meer
betrokkenheid, meer draagvlak en
zeker meer kennis. Wij kunnen als
bestuur niet alles weten tenslotte.
Daarnaast wil ik kijken of we ons wat
meer kunnen richten op sociale
onderwerpen naast de zaken die
vanuit de gemeente onze kant op
komen”. Daar blijft het niet bij, want:
“Oh ja, ik ga ook kijken of we naast
het blad Vijfhuizen nog iets vaker
kunnen communiceren met dorpsgenoten. Hoe weet ik nog niet, maar
daar ga ik over nadenken.”
Ik denk dat we hier te maken hebben
met een goede opvolger voor Cok en
wij wensen hem veel succes in deze
nieuwe rol! Daarnaast willen we als
bestuur, redactieraad en namens de
leden van de dorpsvereniging Cok
natuurlijk heel hartelijk danken voor
alles wat hij de afgelopen jaren
gedaan heeft voor het dorp!
Fieke Kalkman
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Wij nemen nog patiënten aan
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol

KUNST&CULTUUR
NIEUWE BUREN

‘Buiten schilderen
leverde vaak een
praatje op, ik had
hier 20 jaar eerder
moeten wonen!’

I

n deze rubriek stellen nieuwe bewoners van het
dorp zich voor. In deze editie: Sabine Langereis
(55) vertelt over haar eerste jaar in Vijfhuizen.

Wie ben je?
“Ik ben Sabine en ik woon sinds
februari samen met mijn zoon Martijn
aan de Voorgracht in Vijfhuizen. Mijn
dochter Iris is inmiddels uit huis en
woont in Leiden. Hiervoor woonden
we in Haarlem. Ik ben sinds 2009
weduwe.
Ik werk in Zaandam bij de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied, een
milieudienst die door vergunningen
verlenen en handhaven zorgt voor een
veilig leefgebied in de regio. In mijn
vrije tijd wandel ik graag met de hond,
regelmatig meer dan tien kilometer
per dag, bijvoorbeeld in de Groene
Weelde en in het Park Vijfhuizen. Ook
houd ik van fietsen, breien en haken.
Ik heb een eigen merk BIEN en werk
soms in opdracht.”

Waarom heb je gekozen om in
Vijfhuizen te komen wonen?
“Nu de kinderen groter zijn en het niet
lang meer zal duren voordat mijn zoon
ook uit huis gaat, wilde ik graag
kleiner wonen én voor het eerst in
mijn leven een huis kopen in plaats
van huren. Vijfhuizen kende ik uit mijn
jeugd, mijn broer had een vriend die
aan de Kooikersweg woonde. Als ik
Vijfhuizen vanuit Haarlem zag liggen,
dacht ik weleens: ‘Daar zou ik best wel
willen wonen’.

Toch was Vijfhuizen geen hele
bewuste keuze, ik zocht iets in de
buurt van Haarlem, Heemstede en
Bloemendaal en deze woning viel
binnen mijn budget. Woensdag stond
het op Funda, vrijdag ben ik gaan
kijken en maandag heb ik het
gekocht!”

Hoe bevalt het om in het dorp
te wonen?
“Ik wist vanaf dag één dat ik op mijn
plek ben, ik vind het hier heerlijk. Toen
ik hier kwam wonen, was er nog nét
geen corona, maar al heel snel daarna
kwamen de meeste activiteiten in het
dorp stil te liggen. Geen Koningsdag,
geen Feestweek: jammer! Ik zou
bijvoorbeeld graag sporten, maar dat
is nu geen optie. In het begin vond ik
dat best lastig, maar beetje bij beetje,
ook mede dankzij de wandelingen
met mijn hond Tommie, heb ik toch
wel steeds meer mensen leren
kennen. Bijvoorbeeld door mee te
doen aan de actie ‘Praatje met een
taartje’ van Vijfhuizen Doet, met
zelfgebakken koekjes op bezoek bij
mensen die door corona veel alleen
waren. Wat een leuk initiatief!

aan de buitenkant. Het huis stond in
de steigers en als ik dan buiten aan
het schilderen was, had ik regelmatig
een praatje met mensen die langsliepen. Dat is wel een groot verschil met
Haarlem, de mensen nemen wat meer
de tijd voor elkaar zonder klitterig te
worden en dat vind ik wel heel fijn.
Ook is het hier het zalig rustig, als ik ’s
ochtends wakker word, hoor ik de
vogels in plaats van verkeer en ander
lawaai. Achteraf denk ik wel eens, ik
had hier twintig jaar eerder moeten
gaan wonen!”
Lisa de Koning

Maar ook gewoon op straat heb je
snel aanspraak in het dorp. Ik heb veel
zelf verbouwd aan dit huis,
waaronder het schilderwerk
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Wandelschoenen aan
en gaan Routes
rondom het dorp

W

andelen was al
wat populairder
aan het worden

de laatste jaren omdat het
heel gezond is en voor bijna
iedereen wel haalbaar om
regelmatig een wandelingetje te maken. Goed voor
zowel de geestelijke als de
fysieke gezondheid en het
kost niet veel: een paar
goede schoenen en je kunt
beginnen. En in deze coronatijd, nu we nog maar zo
weinig mogen en kunnen, is
het wandelen ineens wel
heel populair geworden.
Vijfhuizen als middelpunt
Maar wat heerlijk als je dan in een
dorp woont waar zo veel wandelmogelijkheden zijn! Aan alle kanten van
het dorp kun je wel wat routes vinden.
14 | VIJFHUIZENMAGAZINE

Ongetwijfeld zullen velen van jullie de
nodige wandelingen al kennen, maar
het leek ons toch leuk om er eens wat
extra aandacht aan te besteden. Dus
hierbij twee routebeschrijvingen en
daarnaast nog enkele suggesties.

Route 1 langs de
Vijfhuizermolen
Begin bij de Vijfhuizerbrug over de
Ringvaart. Als je het bruggetje bent
overgestoken heb je rechts van je de
woning van de vroegere brugwachter.
Je loopt nog iets door (ca 150 m.)
totdat je aan je rechterhand – tegenover huisnummer 6a – een wandelpad
ziet. Dat ga je in en loop je door tot je
tegen de Ringvaart aanloopt. Daar ga
je linksaf richting molen. Je passeert
de Vijfhuizermolen en blijft op het
paadje langs de Ringvaart lopen.
Onderweg kom je een houten hekje
tegen waar je overheen kunt stappen.
Blijf doorlopen op dit pad (soms is het
wat modderig) totdat je uitkomt op
een geasfalteerd pad. Ga rechtdoor
zodat je langs de Ringvaart blijft
lopen. Je loopt dan tegen een houten
hek aan dat je open kunt doen. Ga
erdoor heen en ga dan linksaf het
verharde fiets/wandelpad op. Na een
bocht naar links ga je direct rechtsaf
een pad in (bij het bordje Paardenpad). Dit weggetje blijf je een tijdje

volgen. Je komt over twee bruggetjes
en blijft een flink tijdje op dit verharde
pad tot je bij het derde bruggetje
komt. Na dit bruggetje ga je linksaf
richting flats (bij het meertje) en dan
weer linksaf het fietspad op. Hier wijst
een fietsbordje naar rechts richting
Poelpolder, maar jij gaat dus links.
Bij T-splitsing ga je naar links en bij de
volgende T-splitsing ook weer naar
links. Je loopt dan weer richting het
bruggetje waar je begonnen bent.
Deze wandeling duurt ca. 45 minuten.

Route 2 door het park
Je kunt ook als je de Vijfhuizerbrug
over bent nog iets verder doorlopen
dan bij Route 1. Je laat het wandelpad
rechts dus liggen en loopt door tot je
– vlak nadat je een vuilnisvanger bent
gepasseerd – linksaf kunt bij de
volkstuintjes.
Je loopt over het bruggetje en volgt
het pad. Links zie je een doolhof en
direct daarna ga je naar links. Dan de
eerste rechts en daarna rechtdoor
blijven lopen. Je ziet dan aan je
rechterhand een meertje. Als je
ongeveer halverwege dat meer bent
ga je rechtsaf (tegenover een bankje)
en loopt tussen de meertjes door over
een brug. Voor de hoge brug waar je
dan tegenaan loopt (die gaat over de
busbaan) ga je naar links en volgt het

OMGEVING

pad rechtdoor tot een viersprong.
Daar ga je naar links. Stukje doorlopen
en dan naar rechts en direct weer naar
links. Dan kom je op het fietspad langs
de Ringvaart en zie je al snel de
Vijfhuizerbrug weer aan je rechterhand. Deze wandeling duurt circa 20
minuten.

terug over de Kromme Spieringweg.
Dat heeft voor mij altijd een extra
aantrekkingskracht omdat ik dan de
alpaca’s kan zien die daar in de wei
staan. (Deze verslaggever is helemaal
dol op alpaca’s, maar dat heeft
misschien niet iedereen!) Tot slot, niet
te vergeten, het park bij het Nationaal

Monument MH-17 waar je zeker ook
een aardige wandeling kunt maken.
Veel wandelplezier!
Fieke Kalkman

Andere opties
Je kunt ook als je de Vijfhuizerbrug
bent overgestoken direct naar links
gaan en het pad naast de Ringvaart
blijven volgen (langs de woonboten)
tot je op het einde rechtsaf moet. Dan
kun je aan het eind van dat pad linksaf
de brug over en kom je in het gebied
bij restaurant de Molenplas. Daar kun
je door het park wandelen en eventueel zelfs nog doorlopen tot aan de
Zuid-Schalkwijkerweg. Of je steekt iets
voorbij molen De Hommel het
bruggetje links over, dan een stukje
terug langs de Ringvaart tot je
rechtsaf kunt en via de golfbaan naar
de Groene Weelde kunt lopen.
Uiteraard kun je in de Groene Weelde
ook ruimschoots wandelen en de Big
Spotters Hill beklimmen.
Vanuit de Groene Weelde kun je
doorsteken naar het Haarlemmermeerse Bos waar je ook prachtig kunt
wandelen. In beide gebieden heb je
een meer en dat is altijd mooi.
Wat je ook kunt doen is vanuit het
Haarlemmermeerse Bos het fietspad
langs de Geniedijk en de Geniedijk
zelf oversteken en een extra wandeling maken in De Plesmanhoek.
Daarna kun je via het fiets-/wandelpad
langs de Driemerenweg weer terug
naar Vijfhuizen. Ik noem dat het
IJsvogelpad omdat ik er een keer een
IJsvogel heb gezien. (Helaas maar één
keer!)
Zelf loop ik ook wel eens het rondje
fietspad langs de Driemerenweg
(vanaf de Vijfhuizerweg de Driemerenweg oversteken en linksaf bij de bank
van Walter B. LeClerc). En terug via
het fietspad langs de vijfde baan en
de Vijfhuizerweg. Dit is wel iets meer
dan een uur.
Of je gaat aan het einde van het
fietspad langs de Driemerenweg niet
naar rechts maar naar links en dan
VIJFHUIZENMAGAZINE
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VOEL JE GOED MET
EEN GEZONDE HUID!
Ik kan je veel mogelijkheden bieden
op het gebied van uiterlijke verzorging
en anti-aging.
Een professionele schoonheidssalon in
Vijfhuizen. Je krijgt bij mij de aandacht
die je verdient!

helen

| BEAUTY CARE

www.helenbeautycare.nl | 06-1466 8891 | Fuikweg 17 - Vijfhuizen

Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar
accommodaties de sociale samenleving en sociale cohesie te verbeteren en te versterken. Een van
deze locaties is dorpshuis De Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Loop gerust eens binnen of benader beheerder Roel Krijger via
telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl
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lers zijn. Zo zijn Red Bull, Marlboro en
McDonald’s de grootste vervuilers. De
meest gevonden items zijn sigarettenfilters, verpakkingen en blikjes, waarvan 75 procent van plastic blijkt te zijn.
Zo werden recent Bounty-verpakkingen gevonden uit 1992 en McDonald’s
frietsausbakjes uit 1993.

Zwerfafval in
kaart
gebracht met
Litterati-app

Z

werfafval dat bijdraagt aan het
gigantische pro-

bleem van de plasticsoep
wordt simpel in kaart
gebracht middels de Litterati-app. Voor iedereen een
kleine moeite om aan mee
te doen en met een groots
effect. Wereldwijd registeren maar liefst 200.000 het
zwerfafval dat ze tegenkomen en ook in Vijfhuizen is
de app niet onbekend. In
gesprek met de 23-jarige
Tom Weber.

Even voorstellen: Tom werkt in het
dagelijks leven als online marketeer bij
een bedrijf in Amsterdam. Hij woont
nog thuis bij zijn ouders en zus, maar is
wel druk op zoek naar een huis samen
met zijn vriendin. In zijn vrije tijd
wandelt hij regelmatig met de hond in
en rond het dorp. Daar viel hem op dat
er behoorlijk wat afval op de grond ligt
en dat stoorde hem. Hij besloot in het
vervolg een plastic tasje mee te nemen
waarin hij het afval doet wat hij tegenkomt. Hij loopt er toch, dus is het een
kleine moeite.

Bounty-verpakkingen uit 1992
Inmiddels registreert hij zijn afval in de
app Litterati. Dit platform heeft een
app ontwikkeld waarin je gevonden
items kan registreren. Na het maken
van een foto van het item herkent de
app wat het is, vraagt of het een blikje
of plastic is en zelfs het merk wordt
regelmatig genoemd. De app geeft
inzicht van wat er op straat belandt, en
wat dus de veelvoorkomende vervui-

9 miljoen stukken afval
Wereldwijd zijn er maar liefst ruim
200.000 mensen uit 165 verschillende
landen actief in deze app. Zo zijn er
door al die mensen inmiddels al zo’n 9
miljoen stukken afval geraapt. Nederland is koploper qua aantal vrijwilligers.
Het zijn de data die Tom met name
interesseren. Door alle ingevulde
gegevens van de appgebruikers maakt
Litterati hier namelijk statistieken van.
Soms levert het afvalrapen leuke
momenten op. Zo stopte er onlangs
een auto met enkele dames op leeftijd
bij Tom en gaven hem twee euro
omdat ze het zo goed vonden dat hij
dit doet. Daarnaast wordt hem ook wel
eens gevraagd waarom hij het afval van
de straat opraapt en dit ook nog eens
fotografeert? Best een gek gezicht
natuurlijk, dus zo’n vraag is niet
vreemd.
Het stimuleert trouwens ook anderen
om dit te gaan doen zoals een vriend
en vriendin van Tom. Bovendien
ontstaat onderling ook nog een soort
van competitie over wie er bovenaan in
de ranking staat.

Kleine verandering, groot
effect
Een leuk weetje is dat door het gebruik
van deze app de grootste vervuilers
worden aangeschreven. Deze producenten bekijken vervolgens wat zij
kunnen doen aan de (zwerf)afvalstroom
die hun product veroorzaakt. Zo is
Anta Flu aangeschreven en heeft het
bedrijf mede door Litterati de verpakkingen van de keelpastilles veranderd
van een plastic wikkel naar een papieren wikkel. Kleine verandering maar
groot effect dus. Goed te weten: Toms
focus ligt buiten niet alleen maar op
afval, want al wandelend geniet hij ook
volop van de omgeving en natuur!
Agnes Weber
VIJFHUIZENMAGAZINE
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OVV kerstballenactie

Koop een kerstboom
voor het goede doel!
Vrijdag 11 december van 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 12 december van 09.00 - 18.00 uur
Locatie | Prieel in het dorpshart
Voor € 5,00 extra bezorgen wij de boom bij u thuis.
Ondernemersvereniging Vijfhuizen
OVV202451_Advertentie_2020.indd 1

kennis en advies in bouwtechniek

20-10-20 14:34

Voor bedrijven
èn particulieren!

GESPECIALISEERD IN O.A.: GEREEDSCHAPPEN ■ BEDRIJFS- EN PROMOTIEKLEDING ■ IJZERWAREN ■ LIJMEN EN KITTEN ■ BEVESTIGINGSMATERIALEN ■
HECHTTECHNIEK ■ DIAMANT GEREEDSCHAPPEN ■ KLIMMATERIEEL ■ GRAFFITI
COATINGS WWW.BMBSHOP.NL
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Wonen in…
een energieneutrale woning

I

n rubriek ‘Wonen in…’ komen Vijfhuizenaren aan het woord die in een
bijzonder huis wonen. Ditmaal de beurt aan Stef en Christien van der
Kluit over hun duurzame woning aan het Telraam.

Sinds september 2020 woont het stel in hun nieuwe huis.
Na 37 jaar aan de Kromme Spieringweg te hebben
gewoond, was het tijd voor een kleinere en meer leeftijdsbestendige woning. Het oude huis, gebouwd aan het begin
van de vorige eeuw, zou gesloopt en herbouwd of in ieder
geval drastisch verbouwd moeten worden. “Het was
verzakt, er zat een grote scheur in de zijmuur en het tochtte
verschrikkelijk”, vertelt Stef.
Het was voor hen duidelijk dat een nieuw huis minder
belastend voor het milieu en klimaat moest worden, om zo
bij te dragen aan een betere wereld voor de volgende
generatie. Uiteindelijk kiest het stel voor het kopen en
aanpassen van een bestaande woning en laat twee net
afgestudeerde ingenieurs van de TU Delft hen adviseren
en het benodigde rekenwerk uitvoeren. Deze studenten
ontmoetten ze eerder bij de conceptwoning ‘Prêt-à-Loger’
van de universiteit. Deze conceptwoning is een demonstratieproject om te laten zien hoe een gemiddelde jaren
60-woning energieneutraal gemaakt kan worden.
In de berekening van de twee wordt met allerlei factoren
rekening gehouden, zelfs de warmte die de bewoners
produceren als ze in huis zijn. “Er zat overigens wel een
kleine misrekening in het 300 pagina’s tellende verslag, er
stond namelijk dat er in het toilet 24 uur per dag lichaamswarmte zou worden geproduceerd. Dat is gelukkig niet het
geval!”, lacht Stef.

Er wordt gekozen om het huis energieneutraal te maken
door middel van 27 zonnepanelen voor de elektriciteit en
een bodemwarmtepomp voor de verwarming. Daarvoor
wordt er een 148 meter diep gat geboord waar een
dubbele leiding met glycol, antivries, in komt. Het systeem
haalt via de leiding warmte uit de bodem, de warmtepomp
gebruikt de energie uit deze warmte om het huis en het
leidingwater te verwarmen en geeft kou terug aan de
grond. In de zomer werkt het systeem andersom en wordt
de woning gekoeld. Omdat de pomp op de elektriciteit
van de zonnepanelen werkt, zorgt het systeem zonder
gebruik te maken van fossiele brandstoffen het hele jaar
door voor een comfortabele temperatuur in huis. En de
zonnepanelen produceren genoeg energie voor de rest
van het huishouden en om in de toekomst ook een elektrische auto mee op te laden.
Hoewel een bijdrage aan een groenere wereld de hoofdreden voor Stef en Christien was, kan een energieneutrale
woning ook financieel aantrekkelijk zijn. Het is natuurlijk een
flinke investering, maar daarna heb je praktisch geen
kosten meer aan energie. “De terugverdientijd van de
zonnepanelen is tien jaar, voor de warmtepomp is dat
ongeveer twee keer zo lang. Of wij dat nog mee zullen
maken is de vraag, maar voorlopig genieten wij in ieder
geval van ons energieneutrale huis!”, besluit Stef.
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In gesprek met
tandartsenechtpaar
Vu en Ceta Nguyen
Trouw aan de tandarts

20 | VIJFHUIZENMAGAZINE

INTERVIEW

A

zou zijn. Dus toen Ceta tegen mij zei
dat Hans wilde stoppen, leek mij dat
een mooie gelegenheid om een eigen
praktijk te beginnen op een schaal die
mij veel meer lag.”

ëne aan bijvoorbeeld kinderen. Ook
werkt ze als assistente in de praktijk.
Onze twee vaste assistenten zijn Nora
Boon en Ilona de Boo. En ik werk nog
steeds als mondhygiëniste.”

tigd. Tandarts Hans de

Er werken nu drie tandartsen,
hoe gaat dat in de praktijk?

Hebben jullie veel last van de
coronamaatregelen?

Vu: “Iedere tandarts heeft hier in
principe zijn eigen patiënten en
daarnaast hebben we ook eigen
specialisaties. Leonie van Leeuwen
werkt op maandag en donderdag en
heeft als specialisatie wortelkanaalbehandelingen. Geert Bruins werkt op
dinsdag en vrijdag en is gespecialiseerd in kronen, bruggen en protheses. Maar ook gebitsrehabilitatie bij
natuurlijke gebitselementen behoort
tot zijn vak. En ik werk van dinsdag tot
en met vrijdag en heb na de studie
tandheelkunde in Amsterdam de
specialisatie parodontologie en
implantologie in 2006 voltooid aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Dus
we bieden een breed palet aan zorg.
We werken als team heel goed en
prettig samen, dat is voor ons heel
belangrijk. In noodgevallen kun je, als
iemands vertrouwde tandarts er niet
is, door een van de anderen behandeld worden om daarna weer naar je
eigen tandarts te gaan.”

Vu: “Het heeft nu niet echt grote
gevolgen, we letten nog wat meer op
met schoonmaken en met het dragen
van beschermende kleding en
mondkappen. Maar de praktijk kan
gewoon doordraaien. Vorig jaar zijn
we wel acht weken dicht geweest op
advies van de beroepsvereniging.”

l sinds begin jaren
negentig is op het
adres Mient 55

een tandartspraktijk gevesBruin heeft het praktijkgebouw er neer laten zetten.
In 2013 is de praktijk overgenomen door tandarts Vu
(spreek uit Wu) Nguyen en
zijn vrouw Ceta NguyenCirio. Inmiddels zijn in de
praktijk drie tandartsen,
een mondhygiëniste en een
preventie-assistente werkzaam, geassisteerd door
twee tandartsassistenten.
Een heel team dus. Om dat
team ook in het gebouw
goed te kunnen laten werken heeft er in 2018 een
uitgebreide verbouwing
plaatsgevonden.

Allereerst, hoe zijn tandarts
Nguyen en zijn vrouw in
Vijfhuizen terechtgekomen?
Ceta: “Het was een samenloop van
omstandigheden. Ik werkte bij Hans
de Bruin als mondhygiëniste en Hans
wilde in 2013 stoppen met zijn praktijk
en zocht een opvolger.”
Vu vult aan: “Ik was op dat moment al
tien jaar in Alkmaar aan het werk in
een grote praktijk voor parodontologie en implantologie en overwoog die
praktijk over te nemen. Maar die
praktijk was mij toch te groot. Er
werkten in totaal 25 mensen wat
betekende dat ik meer een bedrijf zou
runnen dan als tandarts aan het werk

Jullie wonen al lang in Amstelveen, nog overwogen om in
Vijfhuizen te gaan wonen?
Vu: “Nee, eerlijk gezegd niet. Daarvoor wonen we inderdaad al te lang
met de kinderen in Amstelveen. We
vinden de sfeer in het dorp wel heel
goed, mensen gaan makkelijk met
elkaar om. En we hebben er nog wel
over gedacht om ons met het hele
team op te geven voor de feestweek,
maar dat werd toch even te lastig om
te combineren met de praktijk.”
Cok de Ruijter

Hoeveel patiënten telt
de praktijk en kunnen
nieuwe patiënten zich
nog aanmelden?
Ceta: “We hebben zo’n 4000
patiënten, van wie ongeveer
de helft uit Vijfhuizen komt.
De anderen komen uit de
directe omgeving en daar
zijn ook veel mensen bij die
in het dorp hebben
gewoond. Mensen blijven
vaak trouw aan dezelfde
tandarts, omdat dat simpelweg vertrouwd is. En ja hoor,
er is ruimte om je nog steeds
aan te melden.”

Wie werken er naast
de tandartsen?
Ceta: “Kirsten Pols is preventie-assistente en geeft
voorlichting over mondhygiVIJFHUIZENMAGAZINE
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Vijfhuizerdijk 113, 2141 BD
Vijfhuizen, 06 549 275 54
info@peterolsthoorn.nl

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg
"LUVU"

Samen naar een waardig afscheid.
Dag en nacht bereikbaar

023 - 5 371 375

Kromme Spieringweg 208 a
2141 BR Vijfhuizen
www.luvu.nl

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.

Persoonlijke uitvaartbegeleiding - Uitvaartverzekeringen

Dorpshuis
zoekt extra
handen voor
activiteiten
Het dorpshuis wil voor alle leeftijdsgroepen iets
organiseren, maar dat vraagt ook ‘extra handen’.
Er worden dorpsbewoners gezocht die het leuk vinden
om de handen uit de mouwen te steken en contact met
andere dorpsgenoten te hebben. Zo zijn er vrijwilligers
nodig voor de organisatie van jeugdactiviteiten zoals
een kinderdisco en filmmiddag of voor activiteiten voor
volwassenen zoals bloemschikken en bingo.
Heb je interesse of ideeën voor activiteiten in en
om het dorpshuis d’Oude Waterwolf, meld je dan aan
bij beheerder Roel Krijger: 06-53744117 of
roel.krijger@maatvast.nl

GETIPT

Adrie de Vries – Doets
met 89 jaar oudste
bezorger van dorpsmagazine
‘Dorpsmagazine in het
mandje van mijn rollator
en gaan!’

V

an de 31 betrokken bezorgers van
het dorpsmagazine, spant Adrie
de Vries-Doets met haar leeftijd

van 89 jaar de kroon. Hoogste tijd deze
dappere doorzetter in het zonnetje te
zetten.

Zodra het mailtje met ‘de bladen komen eraan!’ de mailbox
binnenkomt, komen de 31 trouwe bezorgers in actie. Drie
keer per jaar valt ‘Vijfhuizen’, het magazine van de dorpsvereniging, bij de ruim 1.200 leden in de bus. Jos van Schie
is een van de vrijwilligers en verzorgt de distributie onder
de 31 verzorgers. Hij krijgt de ruim 1.200 bladen aangeleverd van Paswerk en maakt daar 31 pakketten van, die in
grootte variëren van 4 tot tegen de 100 exemplaren en
bezorgklaar voor ieders deur worden gelegd. De meeste
bezorgers, mannen en vrouwen, hebben hun werkzame
leven achter zich liggen en kunnen gerekend worden tot de
groep senioren in het dorp. In gesprek met een van deze
trouwe bezorgers, Adrie de Vries – Doets.

Bent u geboren en getogen in Vijfhuizen?
“Nee hoor, ik ben opgegroeid in Beverwijk, daar hadden
mijn ouders een banketbakkerij. Ik heb van mijn vijftiende
tot mijn zeventigste jaar in een banketbakkerij in de
verkoop gewerkt. Mijn man was namelijk ook banketbakker,
maar dan in Heemstede, aan de Zandvoortselaan. Wij
woonden daar boven de zaak. Onze zoon nam de zaak in
1981 over en zijn wij in Vijfhuizen komen wonen aan de
d’Yserinckweg. Daar werden in die tijd nieuwe huizen
gebouwd.”

En wat vond u van de verhuizing van
Heemstede naar Vijfhuizen?
“Het was wennen voor mij. Mijn man vond het hier meteen
heerlijk. Hij had met iedereen een praatje. Jammer genoeg
is hij in 1993 overleden. Ik ben tot 2002 in de zaak bij mijn
zoon blijven werken, altijd op de zaterdag en dagelijks in
de drukke decembermaanden. In 1995 ben ik via de kerk
hier als diaken vrijwilligerswerk gaan doen, zo leer je veel
mensen kennen. In 2006 ben ik verhuisd naar een appartement aan de Liniewal en vroeg Henk Hoefsmit of ik het
blad van de VDV hier in het buurtje wilde rondbrengen.
Dat heb ik gedaan en dat doe ik dus nog steeds.”

U loopt zowel in huis als buiten met een rollator, is dat niet lastig met bezorgen?
“Ja, het is wel pittig. Ik heb twee nieuwe heupen, heb ook
nog eens na een val een breuk gehad, dus ik loop moeilijk.
Maar ik moet wel mijn benen zoveel mogelijk blijven
bewegen. Ik doe elke dag op mijn manier mee met ‘Nederland Beweegt’ van Olga Commandeur op de televisie. Ik sta
dan wel achter mijn rollator om houvast te hebben. Ik heb
ook een soort trapstel waarmee ik vanuit mijn stoel kan
fietsen, dat doe ik regelmatig. En ik moet iedere dag een
rondje lopen van mijn kinderen. Ik zal eerlijk bekennen dat
ik daar wel eens mee smokkel.” “Maar het bezorgen van het
blad is goed voor mij, dan moet ik er wel uit. Dus ik zet de
bladen – ik heb er 26 – in de mand van mijn rollator en ga
op pad. Ja, dat buitenrondje rond mijn huis blijft er zo lang
mogelijk in! En ik vind het een leuk blad, ik lees het van voor
naar achter en van achter naar voor, dus ik doe het graag.”
Cok de Ruijter
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Het Witte Kruis-gebouw,
een opmerkelijk pand

Aan de Kromme Spieringweg stond in de jaren dertig van
de vorige eeuw naast de bakkerij de werkplaats van
rijwielhandel Kemp. Deze werkplaats werd afgebroken,
want er moest een nieuw pand komen, en dat werd bekend
als het Witte Kruis-gebouw, te herkennen aan het Witte
Kruis aan de voorgevel.
Wat betekende dat Witte Kruis? Wie vroeger ziek was, werd
thuis verpleegd. Dan was je aangewezen op hulp van
kerken, de hulp van familie, de zorg van een welwillende
buurvrouw, of er kwam een zuster. Aan het einde van de
negentiende eeuw stierven in Nederland 3 op de 10
kinderen onder de 1 jaar. Een ongekend hoog percentage.
In 1865 heerste in Haarlemmermeer door het vele water
malaria en daarnaast waren er uitbraken van pokken en
cholera. In 1886 brak ook nog runderpest uit; het werd ‘een
jaar van jammer en ellende’. Er was dus werk aan de winkel.
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Drinkwater uit de Ringvaart
Jacobus Penn (1821-1890) was in die tijd geneeskundig
inspecteur van de provincie Noord-Holland. Hij startte met
wijkverpleging en richtte daarvoor in 1875 het Witte Kruis
op. Hij koos voor de naam Witte Kruis naar analogie van
het net iets eerder door Henri Dunant opgerichte Rode
Kruis. Het Rode Kruis richtte zich vooral op verzorging van
slachtoffers van oorlogen, het Witte Kruis richtte de
aandacht vooral op ziekten en verbetering van de algemene hygiëne en gezondheidsvoorlichting. Mensen
dronken nog ongezuiverd water uit de Ringvaart met alle
gevolgen van dien. En pleitte men voor een goede drinkwatervoorziening. Vooral toen de Britse wetenschapper
John Snow in Londen overtuigend aangetoond had dat
cholera veroorzaakt werd door vervuild water. De gemeenteraad onder leiding van burgemeester J.P. Amersfoordt
besloot daarom “dat geene geheime sekreten of geheime
gemakken mochten worden geplaatst boven de wateren
van de polder”.

HISTORIE

Verpleegkundig boegbeeld
Het Witte Kruis startte vrij snel met de professionalisering
van het verpleegkundig beroep via een eigen opleiding,
later ging het Witte Kruis op in het Groene Kruis dat
landelijk werkte. In 1879 ontvingen de eerste drie studenten al een diploma, onder wie Anna Reynvaan (1844-1920).
Zij werd het boegbeeld van de Nederlandse verpleegkunde. Ze was zeer inspirerend, mede door haar grote inzet
werd verpleegster een zelfstandig en gerespecteerd
beroep.
In 1908 wordt mr. A. Slob burgemeester van Haarlemmermeer. Hij richt in 1914 een afdeling wijkverpleging van het
Witte Kruis op, maar als gevolg van de Eerste Wereldoorlog wordt pas in 1917 een Witte Kruis-gebouw geopend in
Hoofddorp aan de Parklaan met enkele afdelingen in
verschillende dorpen zoals in Vijfhuizen. De eerste secretaris van de afdeling Haarlemmermeer was de Hoofddorpse
huisschilder Silver, die ook werd aangesteld als de eerste
“ontsmetter” in de polder. Het was in 1918 een dramatische tijd in de polder: de Spaanse griep heerste, net als
roodvonk en mazelen, dus er viel het nodige te
ontsmetten.

Wijkzuster
In 1939 werd het pand aan de Kromme Spieringweg door
het Witte Kruis in gebruik genomen. De eerste wijkzuster
was zuster Wienweerde, die echter al spoedig met pensioen ging. Zij werd opgevolgd door zuster Lamers die er
bijna veertig jaar heeft gewerkt.
In 1969 is het Witte Kruis-pand verbouwd en uitgebreid,
zodat het plaats kon bieden aan verschillende medische
diensten. Zo kwamen er een huisarts, een apotheek en was
er de mogelijkheid voor fysiotherapie. Van 1970 tot 1990
werkte Henny de Bruijn als wijkverpleegster in het dorp. Ze
deed de zuigelingenzorg, kleuterzorg en kwam voor
verpleging bij de mensen thuis. In het gebouw hield
huisarts Van der Zee spreekuur en het consultatiebureau
was er gevestigd. Henny de Bruijn woonde van 1970 tot
1992 in het gebouw.
In 2009 kocht Inge van Duin het pand die er een zogeheten
“bewustwordingscentrum” startte. Sinds 2017 zijn Cees
Mooy en Mia Macke de eigenaren en hebben zij het pand
gerenoveerd.

Villa Vijf
Het pand aan de Kromme Spieringweg heet nu “Villa Vijf”.
Cees Mooy en Mia Macke verhuren praktijkruimtes, zoals
aan huisarts Sarah Terol en op afspraak aan therapeuten,
coaches, mediators en voor ondersteunende groepsactiviteiten. Mia helpt mensen om de oorzaken van lichamelijke
blokkades bewust te worden en op te lossen. En Cees
verzorgt kookworkshops met alleen plantaardige ingrediënten om mensen te stimuleren plantaardiger te eten. Van
buiten mag het pand dan gesloten lijken, maar binnen
bruist het – zij het nu beperkt door corona – van de
activiteiten.
Reint Buser
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‘We missen de energie, de
saamhorigheid en het
enthousiasme het meest!’

H

oe houd je je als sportclub staande in de coronacrisis?
Een dubbelinterview met twee vrouwelijke bestuurders van de Vijfhuizense
sportclubs DSOV en TVV.

Graag stel ik mijn gesprekspartners aan u voor: Brenda van
Poecke, secretaris DSOV. Een echte voetballiefhebster die
altijd langs de lijn te vinden is.
Barbara van der Wateren, voorzitter TVV. Ze heeft haar
wortels in de tennisvereniging en durfde het aan om in
coronatijd het voorzitterschap op zich te nemen.
We houden dit interview op de plek waar de dames het
liefste zijn: namelijk in de kantine van hun club. En zoals
Brenda later tijdens het gesprek zegt: “we vergaderen
graag in de kantine: dat brengt ons nog een beetje in de
sfeer van voetbal en handbal.”
Beide clubs kennen een lange dorpsgeschiedenis. DSOV,
ooit begonnen op een weiland van boer Stokman, bestaat
officieel sinds 1932. Ook TVV kent een lange historie:
opgericht in 1969 toen het dorp veel minder inwoners
kende dan nu en Kemp nog de dorpssupermarkt was.
Inmiddels floreren beide clubs goed in het sportieve
Vijfhuizen en bieden zij voor jong en oud sportplezier en
sociaal contact. Zowel Barbara als Brenda noemen beide
de maatschappelijk rol die een sportclub heeft in Vijfhui26 | VIJFHUIZENMAGAZINE

zen. Een plaats waar jong en oud elkaar ontmoet, een
wedstrijdje speelt, een theetje, biertje of wijntje drinkt en
de plek waar nieuwe kennissen en vrienden worden
gemaakt.

Hoe is het om bestuurslid te zijn van een sportclub in coronatijd?
Barbara en Brenda: “Je bent met hele andere dingen bezig:
hygiëne, looproutes, protocollen opstellen en je verdiepen
in steunmaatregelen die de overheid beschikbaar stelt.
Maar ook met ouders en leden aanspreken op het handhaven van de regels. En ouders die niet meer mogen kijken
bij wedstrijdjes of trainingen. Gelukkig houden de meeste
mensen zich heel goed aan de regels.”

Wat zijn de gevolgen van corona voor sportclubs als DSOV en TVV?
Barbara: “De sfeer is minder, alles is geregisseerd. De
eerste lockdown kwam vlak voor de start van ons seizoen;
maart 2020. Toen we in mei weer open mochten konden
we starten met de jeugd. Eigenlijk is er wel een kleine

SPORT

opleving geweest in het aantal aanmeldingen. Tennis is
geen contactsport, dus dit was een sport die mocht
volgens de coronaregels. We hebben wel minder oudere
leden gezien op het complex. Zij zijn waarschijnlijk voorzichtiger. Ten gevolge van de aanscherping van de coronamaatregelen mocht er alleen een enkelspel gespeeld
worden. Daar is niet iedereen een even groot fan van.
Mogelijk dat er daardoor minder mensen kwamen.”
Brenda: “We missen vooral de binding met onze leden en
vrijwilligers. Dat is het ergste. De energie, het enthousiasme wat je voelt bij de wedstrijden is er niet meer en dat
is heel erg jammer. In september hebben we nog 1 wedstrijd kunnen spelen met toeschouwers en daarna is het stil
komen te liggen. In elk geval voor de senioren sporten
voor de afdeling voetbal en handbal. Tijdens de laatste
wedstrijd, die zonder publiek plaatsvond, was er iemand
die zijn klapstoeltje op het dak van het elektriciteitsgebouwtje neerzette om maar zoveel mogelijk van de
wedstrijd te zien.”

Financiën
Financieel zijn er zorgen bij DSOV en TVV. “We moeten
blijven voldoen aan onze verplichtingen zoals de huur van
de kantine, het onderhoud aan de velden en het complex”,
vertelt Brenda. Het missen van de kantine-inkomsten heeft
grote impact op de begroting. TVV lijkt wat minder
afhankelijk van kantine inkomsten en heeft zich financieel
staande kunnen houden door zuinig om te gaan met
kosten en uitgaven. “Tennis is een zomersport”, vertelt
Barbara, “en heeft nog enigszins kunnen draaien omdat er
in de zomer wat meer mogelijk was. Beide clubs hebben
gebruik gemaakt van de coronasteunmaatregel die er is
voor de amateursport.”
De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor
de amateursportbranche. Om die reden heeft de
overheid de TASO-regeling in het leven geroepen.
Een sportclub die voldoet aan de voorwaarden,
ontvangt financiële steun. Een van de voorwaarden is
dat de club geen winstoogmerk mag hebben. Bron;
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Ministerie van VWS.

bord te voorkomen, zijn we overgegaan op een digitaal
afhangsysteem. Het reserveren van een baan moest nu via
een KNLTB-app. Alhoewel het wennen was, bood de app
ook voordelen; het is voor leden overzichtelijk wanneer er
banen vrij zijn en er kunnen afspraken gemaakt worden om
samen te tennissen. Sommige leden gaven aan het sociale
contact te missen: het zoeken naar een plekje op een baan
en het overleggen met elkaar. Maar ook hiervoor geldt;
veiligheid gaat voor en door het digitale afhangbord
konden mensen wel tennissen.”

Wat kan er nog wel?
Barbara: “Mede op advies van de overheid en de KNLTB
zijn we open geweest voor alle jeugd tot 18 jaar, ook de
niet-leden (deels gratis en deels met introducé-vergoeding). Vooral het aanmoedigen van het sociale contact was
daarin belangrijk. Fijn als je een maatschappelijke functie
mag hebben als sportclub in het dorp. De jeugdcommissie
heeft het best nog druk gehad. Daar waar het voor de
open-toernooicommissie helemaal stillag kon de jeugdcommissie best nog wel uit de voeten.”
Brenda: “We zijn heel blij dat de jeugd onder de 18 jaar wel
gewoon mag trainen. Zij hoeven geen afstand te houden
tot elkaar. Elke zaterdag organiseren we onderlinge
wedstrijden. Fijn dat we als club een bijdrage kunnen
leveren in de sociale contacten van deze jongeren. We
hebben ook toegestaan dat vrienden of vriendinnen die
geen lid zijn gratis mee mogen trainen. De onderlinge
wedstrijden zijn zonder publiek die zich op afstand wel laat
zien om de sportieve inspanningen van hun kind toch te
volgen: op het evenemententerrein, in de bosjes en achter
de hekken proberen ouders toch een glimp op te vangen
van het sportieve plezier van hun kind. In het begin
moesten we enkele ouders wijzen op de 1,5 meter ook
buiten de terreinen maar nu hoeft dat helemaal niet meer.
Ouders houden zich heel goed aan de coronaregels. Ook
de handbal weet van de nood een deugd te maken en in
plaats van in de zaal te trainen, wat ze normaal gesproken
doen in de winter, doen ze dat nu op het handbalterrein
buiten.”

Vrijwilligers binden en boeien in coronatijd

Brenda: “In de zomer hebben we onze ALV (Algemene
Leden Vergadering). Deze hebben we in eerste instantie
uitgesteld. Helaas kwam er geen versoepeling waardoor
we de ALV op een andere manier moesten organiseren. We
hebben een programma gekocht wat het mogelijk maakt
om een digitale ALV te houden met een chat- en een
pollfunctie. Vragen zoals hoe betrouwbaar dit programma
is als er een stemming plaats moet vinden, moesten
onderzocht worden. Maar het is gelukt en we hebben best
positieve reacties gehad. Zo probeer je door creatief te zijn
zaken toch door te laten lopen. Ook hebben we een
coronastrippenkaart ontwikkeld. Daarmee konden enthousiastelingen deze zomer extra trainen. Bij de handbal liep
dat goed.”

Geen enkele sportclub kan zonder vrijwilligers. Voor veel
verenigingen zijn zij de spil van de club, zo ook bij DSOV en
TVV. Ook nu wil je als club je vrijwilligers betrokken en
aangehaakt houden. Dat vraagt om een creatieve aanpak:
DSOV opende in december een loketje waar vrijwilligers
een presentje konden ophalen. Dat werd enorm gewaardeerd. Eerder dat jaar zijn de bestuursleden alle adressen
langsgegaan om een kleinigheidje te overhandigen aan de
vrijwilligers. Gelukkig valt er nog wel tennis en voetbal te
kijken: ten tijde van dit artikel heeft Novak Djokovic de
Australian Open op zijn naam gezet en daarmee zijn
achttiende grandslam gewonnen. Ook heeft de eerste
voetbalwedstrijd als experiment met publiek dit weekend
plaatsgehad: kortom er is nog hoop.
Brenda en Barbara: “Het vertrouwen is er dat als er straks
weer wat meer mag, iedereen ook snel weer aanhaakt.”

Barbara: “Om samenscholing van mensen bij het afhang-

Ellen Slootweg

Zijn er ook kansen vanwege de corona?
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Wat kunnen wij voor u doen:

NHFS

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

is een
no-nonsense
bedrijf dat gaat
voor service,
efficiency en
kwaliteit.

NHFS,
geeft een heldere kijk op
uw financiën voor een
heldere prijs!

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

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

N H
F S

Partner in business

Administraties

Bezoek onze
website
www.nhfs.nl voor
meer informatie

Fiscale zaken

Bedrijfsadvisering

NHFS B.V.
Spieringweg 508
2141 EB Vijfhuizen
Beconnummer: 580.843

INTERVIEW

‘Peridapand heeft
veel meegemaakt’

B

ij de start van de sloop van het Peridapand op
8 januari memoreerde Peter Blom de geschiedenis hiervan. En moest concluderen: “Dit pand, in

1969 gebouwd als twee aparte gebouwen, heeft veel
meegemaakt.”
Een grote brand die geweest is en
decennialang het domein van meubelfabriek Perida, dat weet Peter haarfijn
te vertellen vlak vóórdat een kraan van
aannemingsbedrijf De Wilde de
tanden zet in het gebouw dat plaats
moet maken voor nieuwbouw van
constructiebedrijf Blom. Maar wat is er
allemaal gebeurd? Gebouwen kunnen
niet praten, oud-Vijfhuizenaar Wim
Smit wél. En hoe!
“Twee panden naast elkaar. Klopt
precies”, herinnert Wim zich. “In het
ene pand zat een timmerfabriek, in
het andere verlichtingsindustrie
Elcoflex waar ik in 1970 begonnen ben
als spuiter. Wij woonden in een
woonark aan de Cruquiusdijk dus dat
was lekker dichtbij huis.”
Toen was daar de brand. Een gebeurtenis die bij oudere Vijfhuizenaren in
het geheugen gebeiteld is. Bij Wim
ook. “Vlak voor de kerst van 1971
hadden we ’s avonds in de kantine
een drukbezochte kerstborrel voor het
personeel en zakenrelaties toen er
brand uitbrak. In alle paniek is het me
gelukt in het kantoor te komen en heb
ik alle jassen naar buiten gesleept.
Omdat ik het vermoeden had dat
iedereen z’n autosleutels erin had
zitten. En dat klopte. Het hele pand is
afgebrand, dat van de buren
gedeeltelijk.”

Elcoflex terug totdat het bedrijf zo’n
drie jaar later wegens ruimtegebrek
verhuisde naar een groot pand aan de
huidige woonboulevard in Cruquius.
Wim heeft de top en het einde van
het bedrijf meegemaakt. En meer.
“We hadden veel detaillisten als klant,
maar ook grote bedrijven als Hema en
V&D. Veel assembleerwerk werd in
gevangenissen gedaan. Ik bracht het
materiaal erheen en gaf uitleg over de
montage van de lampen. Zo ook een
keer in Haarlem. Daar zag een gevangene kans om even aan de aandacht
van de bewakers te ontsnappen en
wist zich in mijn bedrijfswagen te
verbergen. Nietsvermoedend reed ik
de poort uit. Terug in Vijfhuizen kwam
hij tevoorschijn en nam de benen. Een
klassieke vluchtpoging was geslaagd.
We hebben het er nog lang over
gehad.” Een uitbundige lach volgt.
Nadat een werknemer het bedrijf had
overgenomen verhuisde Elcoflex naar
een minder duur pand in Oude

Wetering. In 1994 ging het bedrijf
failliet.
Nadat Elcoflex was vertrokken nam
Perida het pand in gebruik. Wie dáár
alles over weet te vertellen is Vijfhuizenaar Paul Ridder, mede-eigenaar van
het bedrijf dat zitmeubels van hoge
kwaliteit maakt. Opgericht als matrassenfabriek De Ooievaar kreeg het
bedrijf in 1953 haar huidige naam.
PEter RIDder Amsterdam. Een hommage aan de oprichter. “Ons bedrijf in
Amsterdam groeide uit z’n jasje en
onze zoektocht naar een groter pand
bracht ons naar Vijfhuizen”, kijkt Paul
terug. “Er stonden inderdaad twee
panden. Gebouwd door de plaatselijke aannemers Willemse en Van Ham.
In het rechterpand had Van Ham zijn
timmerfabriek en ook een standbouwer zat erin. Links zat Elcoflex. Wij
hebben de zaak doorgebroken en er
één pand van gemaakt voor fabriek en
toonzaal.”
Na precies 40 jaar Vijfhuizen viel in de
zomer van 2016 het doek voor het in
1903 opgerichte familiebedrijf. Als
gevolg van de nasleep van de crisis in
2008 en de concurrentie van lagelonenlanden ging Perida failliet. Dankzij
grote inspanning van Paul, zijn broer
Ed en diens zoon Paul kon in afgeslankte vorm in Haarlem een doorstart
gemaakt worden en daarmee de
donkere periode worden afgesloten.
“Hoe het nu gaat?” herhaalt Paul de
vraag. “Het gaat geweldig goed.
Onze orderportefeuille zit bomvol.
Mensen zijn aan het ontspullen en
gunnen zichzelf in deze barre coronatijd nieuwe zitmeubelen.”
Frans Witteman

bron: hcnieuws.nl - foto: Trudy Witteman

Vlucht uit gevangenis
Na de herbouw van het pand kwam
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groenendaal

Tijd en aandacht voor uw
gezondheid, snelle service
zonder wachtrijen
+ Geen wachttijden
+ Gratis parkeren voor de deur
+ 24 uur per dag en 7 dagen per week
medicatie afhalen
+ Diverse online services op
www.groenendaal.medsenapotheek.nl

20%
korting

op het gehele
Vichy
assortiment*

Bel of mail ons om u in te schrijven:
023-5293686, groenendaal@medsenapotheek.nl
Medsen Apotheek Groenendaal
Valkenburgerlaan 50, 2103 AP Heemstede
*Aktie is de gehele maand december geldig

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

INTERVIEW

hem. Kortom, Freek is van alle markten thuis geweest.
Inmiddels is hij al een aantal jaren met pensioen.

Altijd bezig
Toch doet hij het nog niet rustig aan als je hem zo bezig
ziet in zijn stalletje en met zijn dieren. Hij heeft de zorg voor
dertien schapen, twee koeien, een stier en drie kalfjes. Nu
staan de beesten binnen, maar bij beter weer staan de
dieren verspreid over weitjes bij boer Reeuwijk, het
Kerklaantje en de Cruquiusdijk. Tijdens het interview is
Freek continue bezig; eten geven aan de koeien en schapen, hokken uitmesten en water aanvullen. Dit doet hij al
pratend tegen zijn dieren. Er is geen moment dat hij zijn
handen stil heeft. Alleen voor de foto poseert hij
bereidwillig.

Freek Norg,

dierenliefhebber
pur sang
Freek is voor vele Vijfhuizenaren een bekend gezicht. Op
allerlei plaatsen in het dorp kom je hem in zijn karakteristieke groene Kangoo tegen. Vrijwel altijd bij een weilandje
of dierenweitje. En altijd aan het werk met zijn beesten. Wat
beweegt deze man op zijn 75e jaar? En hoeveel dieren
heeft hij eigenlijk?
Deze verslaggever ging op haar fiets langs de Cruquiusdijk
door de snijdende kou op bezoek bij het stalletje van Freek
en sprak met hem. Tussen de schapen, koeien en kippen
doet Freek zijn verhaal.

Dagelijks rijdt hij al zijn beesten af om hen te verzorgen. In
de ochtend 1,5 uur en in de middag 1 uur. Dag in dag uit.
Onlangs is hij gevallen en kon hij dankzij de buurman weer
opstaan. Hij had wel wat last maar hij moet verder. De
beesten kunnen namelijk niet zonder hem. Een half jaar
geleden heeft hij een herseninfarct gehad. Sindsdien wil
zijn rechterbeen niet zo goed meer. Maar van rustig aan
doen is geen sprake want in maart moeten de eerste
schapen alweer lammeren. Dat betekent bij nacht en ontij
uit bed om te kijken of het allemaal goed gaat. Zo niet, dan
moet hij helpen met de bevalling.

Eigenwijsheid
Zijn kinderen waren het er niet mee eens dat hij zijn
schapen weer liet dekken maar hij heeft het toch gedaan.
Eigenwijsheid typeert hem. Kort en bondig geeft hij zijn
antwoorden terwijl zijn handen voortdurend bezig zijn. De
dieren krijgen een vriendelijk woord en hier en daar een
aai.
Of hij een opvolger heeft? Helaas niet. Hij weet van
anderen; samenwerken met je eigen kinderen lukt niet
altijd. Die doen het anders dan hoe je het zelf doet. Dat
moet je loslaten geeft hij als wijze tip.
Naam auteur

De liefde voor dieren heeft er altijd in gezeten. Toen hij
zeven jaar oud was had hij al de zorg voor dieren.
Op zijn veertiende begon hij met werken bij de oude boer
Dick Schoorl aan de Zwarte weg in Vijfhuizen. Dat is ruim
zestig jaar geleden want Freek is inmiddels 75 jaar oud. Hij
is geboren in Vijfhuizen, maar er niet getogen. Hij heeft op
veel verschillende plekken gewoond en gewerkt. En hij is
zeker niet iemand van een baan voor het leven.
In no time noemt hij verschillende werkgevers en werkplekken op: 25 jaar bij de gemeente Haarlem, 7 jaar als schillenboer en verschillende jaren gewerkt bij veehouder Jos
Wheel. Ook de rozenteelt is geen onbekend terrein voor
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Flexwonen in Vijfhuizen

I

n het vorige nummer
hebben we een oproep
gedaan aan jongeren

om te reageren op de
mogelijkheden voor flexwonen. Daar is geen reactie
op gekomen. Maandag 8
maart is er (digitaal) overleg geweest met gebiedsmanager Lia van der Pol
van de gemeente. Zij zette
uiteen welke mogelijkheden er zijn voor flexwonen
in Haarlemmermeer.
Flexwonen in de Haarlemmermeer
houdt in een tijdelijke woonbestemming geven aan een bestaand
gebouw (voor maximaal 10 jaar) , dan
wel het bouwen van woningen die
maximaal 10 jaar kunnen blijven staan.
Doelgroepen aan wie flexwoningen
worden toegekend zijn: 50 procent
statushouders en 50 procent zogenoemde spoedzoekers onder wie
bijvoorbeeld jongeren en alleenstaande ouders vallen.
Er is binnen de gemeente gezocht
naar plekken die de gemeente in
eigendom heeft en waar flexwonen
mogelijk is. De enige plekken die
gevonden zijn betreffen twee plekken
in Nieuw-Vennep. Op andere plaatsen
is geen gemeentegrond beschikbaar
die aan de eisen voor het plaatsen van
flexwoningen voldoet. Eisen zoals de
ligging in of bij een grotere kern in de

buurt van bijvoorbeeld
winkelvoorzieningen.
Een initiatief voor het plaatsen van
flexwoningen is prima, maar dan moet
dat op particuliere grond of grond van
een rechtspersoon. Vaak betekent dat
een projectontwikkelaar wel interesse
heeft, maar niet geïnteresseerd is in
het neerzetten van tijdelijke woningen
vanwege een andere doelgroep.
Gelet op het bovenstaande ziet het
bestuur van de VDV ervan af om het
onderzoek naar het realiseren van
flexwoningen in Vijfhuizen voort te
zetten. De belangrijkste argumenten
hiervoor zijn dat de feitelijke mogelijkheden om flexwonen te realiseren niet
aanwezig lijken en als ze al aanwezig
zijn is de kans dat het een oplossing
biedt voor huisvesting van jongeren,
gelet op het toewijzingsbeleid, bijna
nihil.
Mocht een grondeigenaar in het dorp
aanbieden om mee te werken dan
horen we dat natuurlijk graag en zullen
we ons standpunt heroverwegen.

De ruimte op het luchthaventerrein
voor zonnepanelen is beperkt:
vanwege de veiligheid zijn er veel
plekken op het terrein waar we bij
voorkeur geen zonnepanelen willen
plaatsen. Daar waar het wel kan,
worden plannen door onszelf ontwikkeld i.v.m. de eigen duurzame opwek
van energie of zijn de gronden in de
komende jaren bestemd voor andere
functies. Met andere woorden: we
zien geen ruimte om daarnaast ook
zonnepanelen in het kader van de
Regionale Energie Strategie te
plaatsen.
Korter gezegd: we gaan zelf voor
eigen gebruik zonnepanelen neerleggen en we houden voor de rest graag
alle mogelijkheden in eigen hand.
Spannend welke die mogelijkheden
zijn, de zesde baan? Jammer, want de
luchthaven neemt al heel veel plek in
de polder in. Het zou zo leuk zijn als
daar op deze manier weer iets voor
teruggekomen zou zijn.
Cok de Ruijter
Voorzitter VDV

Zonneakkers in
Haarlemmermeer
De gemeente is in het kader van de
zoektocht naar alternatieve energieopwekking doende locaties te zoeken
voor het inrichten van zogenaamde
zonneakkers, velden met zonnepanelen. Mooi om te zien zijn die velden
niet en in een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente hierover
vroegen wij of het terrein van de
luchthaven Schiphol geen ruimte kan
bieden daarvoor. Een antwoord van
de gemeente op die vraag is niet
gekomen, reden om het aan de
leiding van de luchthaven voor te
leggen. Na een uitgebreide mailwisseling luidde het antwoord als volgt:
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Glazenwassers en
Schoonmaakbedrijf
Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.
Zoekt u een vertrouwde
Glazenwasser?
Al 30 jaar een begrip particulier
en zakelijk

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 alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen.

Wij zoeken nieuwe Publieksmedewerkers!

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis
Tel. 023-5289700
Email: f.broersevof@xs4all.nl
K.v.k. 34053745

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

GJK
Elektrotechnisch Installatiebureau
Loo

Lo
Lomo
Lo
Lo
Lo
Lo

‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’
KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

o

ob3a
2y4yoo
obooy667/oboobyby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

GELEZEN

Kijkje achter de
schermen bij de
teststraat

dat de teststraat, waar bezoekers per
auto, fiets of te voet komen, ‘schone’
delen heeft: de ruimtes waar de tests
daadwerkelijk worden afgenomen. Het
aankleden van de bemonsteraars
gebeurt met een schort en een FFP2
mondkapje dat aan de bovenkant
wordt afgeplakt met pleisters om een
beslagen veiligheidsbril te voorkomen.
Ook dragen ze handschoenen, die aan
de mouwen van de schorten worden
vastgeplakt. De achterkant van de
schort wordt vastgeplakt. En dan zijn
de bemonsteraars klaar om bezoekers
van alle leeftijden te ontvangen.

Stoer en angstig

Op een wat frisse, maar toch
al wat lenteachtige dag heb ik
afgesproken met Petra van
den Boogaard. Een kijkje
achter de schermen bij de
teststraat in de Expo-hal.
‘Probleemoplosser’
Petra werkt als secretaresse bij de
brandweer in Heemstede. Afgelopen
zomer werden er extra handjes
gevraagd voor de teststraten bij de
GGD. Ze meldde zich aan en kon aan
de slag als zogeheten ‘troubleshooter’
(‘probleemoplosser’) en voor de
administratie ter plekke.
Met welke ‘troubles’ heeft Petra zoal
te maken? Neem de man die zich
heeft aangemeld op het BSN-nummer
van zijn kind of bezoekers die een test
willen maar een afspraak blijken te
hebben bij een commerciële teststraat. Dit zijn momenten dat snel
moet worden uitgezocht wat het
probleem is en vooral hoe het is op te
lossen.

verschillende locaties waaronder ook
Vijfhuizen.

Niet bang voor besmetting
Bang voor besmetting is ze niet; als
assistent draagt ze een 3-laags
masker, een schort en heeft ze
handschoenen aan. De bemonsteraars
dragen zelfs een 5-laags FFP2 masker
met schort en handschoenen. Het
enige moment met kans op besmetting is als er niet juist wordt gehandeld
bij het uitkleden. Dat moet namelijk
volgens een bepaald protocol
gebeuren.

Best aandoenlijk is het om kinderen te
testen. Het ene kind is heel stoer en
heeft er ogenschijnlijk niets van en het
andere kind is juist angstig. Soms zit
er dan een duidelijk verschil in het
voorbereiden van het kind op de test.
De teststraat in de Expo ging in
augustus open en heeft een capaciteit
van dertien straten. Bij mijn bezoek,
zijn er vijf straten open en worden er
zo’n 600 à 700 mensen verwacht.

Een memorabel moment was toen
een studente een test wilde afnemen
bij een meneer wiens kunstgebit eruit
vloog. Zij schrok zo dat ze dacht dat
hij haar ging bijten. Dit soort voorvallen zijn de lachmomentjes van de dag.

Van de zomer was het testen nog best
tijdrovend voordat de uitslag bekend
was. Dat is nu anders. Tegenwoordig
kun je vaak een afspraak maken voor
dezelfde dag en heb je de uitslag de
dag erna. Het maken van een afspraak
kan onder andere via je DigiD en je
krijgt dan een seintje per mail of sms
dat de uitslag in je DigiD te vinden is.
Bij het verschijnen van dit artikel is de
teststraat in Vijfhuizen overigens
verdwenen. Mensen kunnen zich nu
laten testen en vaccineren in de
Kennemer Sporthal in Haarlem en op
Schiphol P4 bij Badhoevedorp.

Een kijkje achter de schermen leert

Agnes Weber

Vliegend kunstgebit

Op dit moment heeft Petra dus twee
banen. Leuk om te doen, zegt ze,
omdat het twee totaal verschillende
functies zijn. Het geeft Petra energie
en, nieuwsgierig van aard, wil ze graag
weten wat daar allemaal gebeurt.
Zeker nu ze ook betrokken is bij de
vaccinaties geeft dat een extra
dimensie aan haar werk. Ze werkt op
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ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN IN
VIJFHUIZEN
Wij willen de activiteitenlijst graag up to date houden.
Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven aan Lisa de Koning (lisa.dekoning@hotmail.com).
MAANDAG: 		
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de

DONDERDAG:		
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl

maand, september tot juni, Frans van Eerden,
eerden78@hotmail.com (Dorpshuis)
Handwerkclub: 14.00-16.00 uur, om de week, Marja Hijstek:
06-57143936 (Dorpshuis)
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8,
www.despiering.nl (De Spiering)
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week),
Aad Kuijk: 0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Gemengd koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur, Pier-K:,
023-5669565, Liesbeth Welt: 023-5581913 (Dorpshuis)
DINSDAG:		
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur,
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Senioren soos: 13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Knutselclub: 18.45-19.45 uur, knutselen voor groep 3, 4 en 5,
www.despiering.nl (De Spiering)
Badmintonclub "Vijfhuizen": 20:00-22:00 uur, september t/m
april, ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal Zijdewinde)
WOENSDAG:		
Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien gewenst
(Dorpshuis)
Jeu de boules: 14.00-16.00 uur, bij goed weer buiten,
bij slecht weer koersbal of sjoelen binnen (Dorpshuis)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur, 3e
woensdag van de maand, september tot mei, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur, Marina Kuiper,
020 4975060 (De Luifel)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor
7 t/m 12 jaar, berenclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Bridge: 19:30-ca. 22:30 uur, www.brigdeclub-vijfhuizen.nl
(Dorpshuis)
Zangkoor Hosanna - Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 2-wekelijks,
Freek Norg 023-5583268 of Klaaske Monster 023-5581619.
(De Poterne)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren),
Akke Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

(De Poterne) nu volgens afspraak ivm corona
Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl
(Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,
(De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub jongeren
met verstandelijke beperking donderdagavondclub@
de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Schaken: 19:00-20:00 uur, Rob Mulder 023-5580378 of
robmulde@gmail.com (De Tweemaster)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
Repetitie Gemengd Koor: 19.30-21.30 uur,
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Theatergroep LEF: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Badmintonclub "De Baarsjes": 20.00-22.00 uur september
tot mei, Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)
VRIJDAG:		
Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand (Dorpshuis)
Open Eettafel: 17.30-20.00 uur, iedere laatste vrijdag van
de maand, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00-20.00 uur, tweede vrijdag van de
maand van oktober t/m mei, Wil Hendriks, 023 5581208
(De Luifel)
Klaverjassen: 20:00 uur (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
ZATERDAG:		
VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, Aad Kuijk:
0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Schilderen: inloop 10.00-12.00 uur
ZONDAG:		
St. Augustinuskerk: Viering om 9.30 uur met koffie en thee
na afloop, www.meerliede.nl
Verbondskerk (PKN): Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie
en thee na afloop, www.pknvijfhuizen.nl
BESCHIKBARE LOCATIES VOOR VERHUUR
Dorpshuis: Beheerder: dhr. R. Krijger (06-53744117 of

oudewaterwolf@maatvast.nl)
De Spiering: De Spiering is bereikbaar via informatie@

despiering.nl.
De Poterne: Beheerder: Mevr. I. van der Zaag (023-5581315).
De Luifel: Beheerder Mevr. A. de Koning (023 - 5581175).
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2141 XJ Vijfhuizen
Tel: 06 - 49450211
jjmvanschie1955@kpnmail.nl
Het volgende nummer verschijnt in: april 2021
Uiterste datum inleveren kopij: 2 maart 2021

NU WEL DIT LEUKE MAGAZINE
MAAR NOG GEEN LID?? WORD LID !!!!
Scan de code, ga zo naar onze website
(www.dorpvijfhuizen.nl) en vul het inschrijfformulier in, stuur het op en
steun voor 7,50 per jaar de dorpsvereniging. Je ontvangt dan 3 x per
jaar dit magazine. Geen geld toch ? Doen !!!!!!

Samenstelling bestuur:
Functie:
Voorzitter

Secretaris
(vicevoorzitter)

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Naam:

Aandachtsgebied:

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.

Ton Overgaag
Mient 25
2141 TA Vijfhuizen
Tel: 023 - 5583178
secretaris@dorpvijfhuizen.nl

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

Krijn de Graaf
Telraam 9
2141 EG Vijfhuizen
Tel: 06-46457384
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

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

Raymond Icke
Floriadepark 50
2141 ZZ Vijfhuizen
Tel: 06-46232179

Sociaal domein, jeugd, onderwijs

Peter Blom
Kromme Spieringweg 479
2141 AJ Vijfhuizen
Tel: 06 20627383

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk

Fieke Kalkman
Kooikersweg 8
2141 VS Vijfhuizen
Tel. 06-25234074
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Algemeen bestuurslid

BEDRIJVENGIDS

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
Anita Sanders Vocals&Coaching, de stem, .......onze troefkaart bij alles wat we pratend en zingend doen...…06-24237572 anita@anitasanders.nl
B&B, 't Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl ….. Relaxed overnachten in de Randstadd.......... 06-31182329 bbthuis453@hotmail.com
Bakkerij, Dijkzeul, www.bakkerijdijkzeul.nl, ……Ambachtelijke Brood- &Banketbakkerij...................... 023-5581329 bakkerijdijkzeul@gmail.com
Beautysalon, Yen-Ai, http://www.beautysalonyenai.nl, ....Al meer dan 12 jaar een begrip in Vijfhuizen..... 06-51078211 info@beautysalonyenai.nl
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…........., 023-5583900 info@visotek.nl
Bloembollen , Van Haaster, www.vanhaastervijfhuizen.nl, ................Tulpen – Narcissen – Hyacinten,........................ info@vanhaastervijfhuizen.nl
Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl,.........voor hulp wanneer je niet verder kunt ..................... 06-23838574 contact@praktijkdalva.nl,
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
Fam.opstellingen Mia Macke, .....www.constellations-at-work.nl..individuele sessies&workshops .... 06-34017341, mia@constellations-at-work.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
Kleinschalige kinderopvang/gastouder Angela Jansen, ….....persoonlijke aandacht in landelijke omgeving…... .. 06-23794430 ahpdijk@xs4all.nl
Paardensport, Brigitta Willems, www.brigittawillems.nl, ……….....…….dressuurtrainingen en pensionstal........................... brigittaw@hetnet.nl
Parktuinen, Schoorl, www.parktuinendebaarsjes.nl, …recreatief tuinieren aan de Stevensweg 31....... 0523-682161 debaarsjes@schoorlbeheer.nl
Pedicure, Sandra Hamelink, ..............................bel of mail voor een voet-verwen afspraak ............................. 06-31920366 shamelink@ziggo.nl
Pilates-en Yogalessen van oa Denise Schellinger, www.studio-yoga.nl …..voor iedereen, op elk niveau........... 06-29506572 info@studio-yoga.nl
Schoonheidssalon, Ellezza, www.ellezza.nl ……………........Voor huidverbetering en ontspanning ....................... 06-31951666, ellezza@live.nl
Slagerij Melman , www.slagerijmelman.nl .........................Facebook: Uw Slager Melman .......................... 023-5583002 info@slagerijmelman.nl
Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl ................................ grond,straatwerk, etc............................................... leosmit123@hotmail.com
Verhuisbedrijf, Meer Movers V.O.F, ....................................Net dat beetje extra!.................................................. 023-2072191 info@meermovers.nl
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....................023-5581565 info@bmbtechniek.nl
Yoga, Conny Hollander, www.whyoga.nl....................Kom eens langs voor een proefles...................... 06-52663213 conny.hollander@gmail.com

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

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
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Dé megastore met alles
voor je (huis)dier en een
Pets Health dierenkliniek
• Specialist op het gebied van diervoeding en dierbenodigdheden
• Alles voor hond, kat, konijn, knaagdier, vogel en paard
• Ruitersportafdeling • Pets Health dierenkliniek • Dogwash

Onze winkel in Vijfhuizen heeft een moderne en
compleet uitgeruste Pets Health dierenkliniek.
Met spreek- en behandelkamers, een aparte
operatiekamer, een opnameruimte en een
röntgenruimte met digitale apparatuur.
Diergeneeskundige behandeling
Maandag t/m zaterdag op afspraak.
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur.

Willemse Dierenvoeders l Vijfhuizerdijk 72, Vijfhuizen l 023 - 558 12 71 l
Shop online op willemsedierenvoeders.nl

