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Beste lezer,
Een nieuwe naam voor het blad, waarom dat nou?  
Inderdaad, een nieuwe naam. Omdat we met het blad van 
de VDV en ook met de titel een heel duidelijke verbinding 
willen leggen met het dorp en de VDV. En hoe kan dat in  
de titel beter dan door het blad “Vijfhuizen, magazine van 
de Vereniging Dorp Vijfhuizen“. Met het blad willen een 
platform bieden aan Vijfhuizenaren en aan onderwerpen  
die voor het dorp van belang zijn, we zijn tenslotte een 
belangenvereniging.
Dankzij de uitgebreide, nieuwe en enthousiaste redactie is 
het blad in de laatste vier uitgaven al getransformeerd in 
een levendige uitgave met een meer vaste indeling.  
Ook deze keer aandacht voor kunst, Tim Hoekstra en zijn 
beach art worden door Fieke voor het voetlicht gebracht. 
Wat zijn de open eettafels op vrijdag in het dorp nu  
precies? Een korte samenvatting vindt u in het blad. 
Daarnaast interviews met huisarts Elfrink en de oude en 
nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging,  
Henri Das en Harm Meuwese. Waarom staan die masten 
van Tennet toch zo lelijk in het zicht en ook aandacht  
voor nieuwkomers in het dorp en voor een historische 
dorpsgenoot. En Bark blaft ook deze keer.

Waar is het bestuur van de VDV mee bezig?
Dankzij het initiatief van Raymond Icke en Danny van 
Teeffelen is het gelukt op drie plaatsen in het dorp AED’s  
te gaan plaatsen. Aan verdere condities om die in voorko-
mend geval ook goed te kunnen gebruiken wordt gewerkt. 
Op het voorstel voor nieuwbouw van Ymere aan de 
Woudweg-Groeneweg is door het college nog steeds 
geen besluit genomen. We hebben wethouder Mieke Booij 
gevraagd wat daar de reden van is, het antwoord was op 
het moment van schrijven (begin juni) nog niet binnen. 
Daarnaast houdt de ontwikkeling van de wijk Wickevoort 
aan de Spieringweg de gemoederen bezig.  
De verkeersafwikkeling van die wijk zal naar onze stellige 
overtuiging tot overlast en te grote belasting op de  
Spieringweg leiden. We hebben hier met de raad en 
wethouder Marja Ruigrok, samen met bewoners van de 
Spieringweg over gesproken, dat gesprek wordt voortgezet. 
Ook over het ontwerp van de nieuwe wijk Pracht 468 
vindt overleg plaats met de gemeente, omwonenden en de 
projectontwikkelaar. In april heeft de gemeente tot onze 
verbazing het bedrijf de Koker aan de Kr. Spieringweg 
laten weten dat zijn activiteiten wel binnen het bestem-
mingsplan vallen. 
Omwonenden hebben nu een juridische procedure lopen, 
die wij blijven volgen. Aan het beter actueel houden van 
onze website (www.dorpvijfhuizen.nl) wordt gewerkt.
Ik hoop dat u de “Vijfhuizen” met plezier leest en we zijn 
natuurlijk altijd geïnteresseerd in uw mening over het blad 
of suggesties voor artikelen. 
Stuur een mailtje of bel even (kijk in het colofon).

Cok de Ruijter
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In de vorige editie hebben we u al meer verteld over het 
AED-project in Vijfhuizen. Een initiatief dat door de VDV in 
samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer is 
opgepakt. Er is toen gevraagd om samen met u te kijken 
naar twee geschikte locaties om de AED’s op te hangen en 

gezocht naar mogelijkheden om de AED’s te kunnen 
financieren. Goed nieuws: de twee geschikte locaties zijn 
gevonden. Het zijn de tandartspraktijk aan de Mient en het 
appartementencomplex aan de Vesting. Qua dekking beide 
een ideale plek.

Op 24 april is er via Nieuwe Pioniers een crowdfunding 
gestart. Mooi is dat iedere ingebrachte euro kon worden 
verdubbeld. Als snel werd het doelbedrag gehaald door de 
vele donaties vanuit het dorp zelf. Naast inwoners hebben 
we ook een substantiële bijdrage mogen ontvangen van 
Mysteryland en van de EXPO Haarlemmermeer. Mooi om  
te zien dat dit soort organisaties ons dorp een warm hart 
toedragen. Op 4 juni hebben Danny van Teeffelen en 
Raymond Icke de cheque mogen ontvangen van Nieuwe 
Pioniers uit handen van Wethouder Mieke Booij (zie foto).

Volgende fase is het ophangen van de AED’s. Zodra dit is 
gebeurd, stellen we u uiteraard via Facebook en de website 
van de VDV op de hoogte.

Danny van Teeffelen
Raymond Icke

Twee locaties gevonden voor AED’s

HET GEMENGD KOOR VIVA LA MUSICA
ZOEKT NIEUWE LEDEN
We kijken terug op een succesvolle  
1e lustrumuitvoering. Lijkt het u leuk  
om in ons koor mee te zingen? 
Kom dan vrijblijvend langs. 

We zingen van Bach tot Beat. Zangervaring 
en noten kunnen lezen is geen vereiste. 
Plezier in samen zingen wel!

In de maand september houden we een  
aantal open repetities:  Maandag 16, 23 en  
30 september.  U bent van harte welkom.

We repeteren iedere maandagavond van 
20.00 – 22.00 uur  in het Dorpshuis 
(Kromme Spieringweg 436, Vijfhuizen)
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VERGANKELIJKE KUNST 
TUSSEN EB EN VLOED 

W ie in de zomermaanden op het 

strand van Zandvoort loopt,  

kan zomaar een enorm kunstwerk van  

Tim Hoekstra aantreffen. Ook wel  

‘BeachArt’ genoemd, hoewel Tim het  

zelf liever landschapskunst noemt. 

 
Nieuwsgierig geworden door die prachtige tekeningen in 
het zand zocht verslaggever Fieke Kalkman Tim op. Verblijft 
hij zomers in een strandwoning in Zandvoort, nu was hij nog 
gewoon thuis in Vijfhuizen te vinden. 

Terug naar zijn jonge jaren, bleek school niet echt de plek 
waar Tim zich thuis voelde. Hij droomde snel weg en vond 
eigenlijk alleen tekenen fijn. Daar haalde hij dan ook hoge 
cijfers voor. Na de lagere school ging hij daarom naar de 
grafische LTS. Dat praktische was meer iets voor hem en hij 
leerde daar het echte oude handwerk van het grafisch 
tekenen, dat hem tot op de dag van vandaag nog steeds 

helpt. Na de LTS volgde de grafische MTS om daarna als 
drukker bij De Persgroep aan de slag te gaan. Daar werkt 
Tim nog steeds, maar inmiddels is hij daar nu proces analist.

Zandvoort
Ook als kind was Tim zomers op het strand te vinden waar 
hij in het zand tekende. Tim: “Ik was altijd bezig op het 
strand, ik tekende in het zand en gebruikte allerlei materia-
len die ik daar vond”. Ook nu hij zelf een strandhuisje bezit 
en daar zomers woont, blijft het zand zijn tekendoek. “Acht 
jaar geleden zag ik ergens een man met een hark in het 
zand bezig en toen realiseerde ik me dat ik met zo’n hark 
veel grotere tekeningen zou kunnen maken”, gaat hij terug 
naar het ontstaan van zijn echte BeachArt.

Vergankelijke kunst
De kunstwerken die Tim maakt komen recht uit zijn hart. Ze 
ontstaan gewoon. Natuurlijk heeft hij soms wel een idee 
wat hij wil maken, maar al lopend over het zand schakelt zijn 
hoofd uit en tekent het zichzelf. En het wonderlijke is dat 
zodra het klaar is, alles precies blijkt te kloppen. En dat 
terwijl hij tijdens het tekenen niet eens zijn hele werk – van 
soms wel zestig tot honderd vierkante meter groot – kan 
overzien. Het liefst maakt hij zijn kunstwerken heel vroeg in 
de ochtend wanneer het eb is en er een mooie strook zand 

Tim Hoekstra maakt BeachArt 
van soms wel 100 m² groot
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wacht om op te tekenen. Lopend in het ochtendlicht met 
zon, zee, wind en zand onder je voeten, vindt Tim prachtig. 
“Echt geluk om daar zo helemaal in het nu te zijn; één met 
de elementen”. En als het dan vloed wordt, is alles weer 
weg. Eigenlijk bestaan de tekeningen maar twee tot vijf uur. 
Tijdelijk, maar dat is ook het mooie ervan. Het is verganke-
lijk zoals alles in het leven.

Drone
Omdat de tekeningen zo groot zijn en weer verdwijnen 
bedacht Tim dat het mooi zou zijn om ze vanuit de lucht te 
bekijken, zodat je het geheel kan zien. Deed hij dat eerst 
met een cameraatje aan een vlieger, nu heeft hij een drone 
en maakt hij zo foto’s en/of video’s van zijn kunstwerken.

Spiritualiteit
Eens raakte Tim tijdens het maken van een zandkunstwerk 
in gesprek met twee mensen die daar wandelden. Iets dat 
vaker gebeurt, maar deze mensen namen na enige tijd 
contact met hem op om te vragen of hij tekeningen zou 

willen maken voor een boekje waarmee zij bezig waren. 
Deze twee mensen vormen samen ‘In the Heart of Change’ 
en gidsen vanuit natuurkrachten organisaties en individuen 
bij vernieuwing. Na het zien van Tims werk wilden ze graag 
illustraties in de Haida-stijl. 
De Haida is een Indianenvolk uit Canada waarin Tim zich is 
gaan verdiepen en hij voelde zich erg geraakt door hun 
cultuur. Misschien juist omdat ze ook op het strand leefden, 
net als Tim dat al zo lang doet. Voor het boekje heeft hij 
prachtige illustraties gemaakt. En door zijn contact met ‘In 
the Hearth of Change’ heeft hij ook meegedaan aan een 
re-birth traject dat hem veel inzicht en wijsheid opleverde. 
En dat heeft zeker weer invloed op zijn werk. 

Kunst is zelfzuchtig
Naast zijn BeachArt maakt de Vijfhuizense kunstenaar ook 
schilderijen op doek. Prachtige grafische werken met de 
meest felle kleuren. Hierbij heeft hij veel aan zijn vakman-
schap van de grafische opleiding. En aan zijn ervaring met 
graffiti, want ook dat heeft hij in zijn jongere jaren beoe-
fend. Ook deze schilderijen komen uit zijn hart. Tim: “Het is 
heel ander werk en ik doe het alleen in de winter als ik niet 
op het strand kan zijn. Maar creëren is mijn lust en ik kan 
niet zonder. Een enkele keer maak ik wel eens iets in 
opdracht of als geschenk aan iemand. Maar eigenlijk is 
kunst zelfzuchtig, want ik doe het toch voornamelijk voor 
mezelf, hoewel de verwondering en waardering van 
anderen mij wel raakt.”
Dat Tim een kunstenaar in hart en ziel is blijkt wel uit het feit 
dat hij komende winter van plan is om een totempaal te 
maken. De boomstam ligt al klaar in zijn tuin en het kan niet 
anders of het wordt een totempaal zoals de Haida’s die 
maakten en een die prachtig zal zijn!

Fieke Kalkman

Tim Hoekstra
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NIEUWE BUREN

In deze rubriek stellen nieuwe bewoners 

van het dorp zich voor. In deze editie: 

de familie Smeele. Jacintha vertelt  

over de eerste ervaringen van het gezin  

in het dorp.

Wie zijn jullie?
Paul en ik hebben elkaar leren kennen op de Haarlem 
Business School waar we allebei hebben gestudeerd. Paul 
komt van oorsprong uit een dorp op de Veluwe en ik ben 
opgegroeid in het centrum van Haarlem. Inmiddels zijn we 
alweer zeventien jaar samen, waarvan we nu ruim zeven jaar 
getrouwd zijn. We hebben twee lieve dochters en gaan 
wekelijks met het hele gezin naar de Meerkerk.

Waarom hebben jullie gekozen om  
in Vijfhuizen te komen wonen?
We wilden graag een huis met een lekkere tuin in plaats van 
de Haarlemse bovenwoning waar we hiervoor woonden. 
Door de huidige prijzen op de woningmarkt keken we ook 
naar plaatsen net buiten Haarlem. Zo kwam het project 
Spieringhof op ons pad. We schreven ons in en werden 
ingeloot voor een huis met een mooie, ruime tuin!  
Inmiddels is het huis opgeleverd, hebben we flink geklust  
en zijn we naar onze nieuwe plek verhuisd. De afgelopen 
anderhalf jaar woonden we overigens al in een tijdelijk huis 
in het dorp, dus we zijn al ingeburgerd. 

Hoe bevalt het om in het dorp te wonen?
Vijfhuizen bevalt ons uitstekend! Het is lekker rustig, maar  
je bent, ook op de fiets, zo in Haarlem of Hoofddorp.  
Dat was voor ons wel echt een vereiste! Daarnaast zijn we 
blij met de supermarkt, bakker, slager en verschillende 
eettentjes om de hoek. Door deelname aan de Feestweek 
ging het inburgeren vlot. Een goed georganiseerde week 
en leuk dat er zoveel mensen aan meedoen, van klein tot 

groot en jong tot ouder.  Er wordt sowieso veel georgani-
seerd in Vijfhuizen, het is echt een actieve gemeenschap. 
Het grootste verschil met Haarlem is de ontbrekende 
anonimiteit. In Haarlem gaat iedereen gemakkelijk op in  
de massa en maakt het niet zoveel uit wat iemand wel  
of niet doet. Hier in Vijfhuizen houdt men zich meer met  
elkaar bezig, het is in ieder geval een stuk socialer!

Lisa de Koning 

‘DOOR DEELNAME AAN  
DE FEESTWEEK GING 
HET INBURGEREN VLOT’

“Het grootste verschil  
met Haarlem is de  

ontbrekende anonimiteit”



WISSELING VAN DE WACHT 

ONDERNEMERSVERENIGING 

VIJFHUIZEN
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PODIUM

Harm Meuwese nam 

tijdens de laatste 

algemene leden- 

vergadering van de OVV  

(najaar 2018) de voorzitters-

hamer over van Henri Das.  

Een mooie aanleiding om met 

beide mannen een gesprek aan 

te gaan over Ondernemersver-

eniging Vijfhuizen die – zoals  

de slogan luidt – een verbin-

dende factor van en voor leden 

wil zijn. De OVV, die sinds 1986 

bestaat en 110 leden telt, komt 

op voor de belangen van de 

ondernemers en wil een  

platform zijn voor de leden om  

met elkaar in contact te komen. 

Wat is er bereikt en waar wil  

de OVV naartoe? De oude en 

nieuwe voorzitter aan het 

woord. 

Henri, je bent vijf jaar voorzit-
ter geweest, waar heb je je 
vooral sterk voor gemaakt?  
Henri: “We hebben ons niet alleen  
als pure belangenbehartiger voor de 
ondernemers neer willen zetten, maar 
we wilden ook laten zien dat we 
maatschappelijk betrokken zijn. Een 
voorbeeld daarvan is de aanzet die we 
hebben gegeven voor de nieuwbouw 
aan de Woudweg – Groeneweg. We 
wilden nieuwbouw realiseren voor 
oudere Vijfhuizenaren en het project 
door ondernemers uit het dorp laten 
uitvoeren. Het is jammer dat Ymere  
daar niet in mee wilde gaan. Daarnaast 
hebben we met succes kansen gecre-
eerd voor onze leden bij Mysteryland en 
de toenmalige opvang van vluchtelin-
gen. Samen met de VDV, de Feestweek-
commissie en D.S.O.V. organiseren we 
de oudejaarsborrel op Oudejaarsdag. 
Dat wij maatschappelijk betrokken zijn is 
ook de gemeente opgevallen, want in 
2018 kregen we als blijk van waardering 
de Participatieprijs.”  

Waarom stopte je na vijf jaar?  
“Ik vind sowieso dat je niet te lang op 
zo’n plek moet zitten. Na vijf jaar is  
het tijd voor vernieuwing. We moeten 
werken aan verjonging van de OVV. Ik 
ben 61, Harm is twintig jaar jonger en 
ik ben blij dat er nu wat meer veerti-
gers in het bestuur zitten. Er wonen 
veel ondernemers in het dorp, veel 
zzp’ers maar ook veel ondernemers die 
buiten Vijfhuizen hun bedrijf hebben. 
Er is door de groei van het dorp de 
laatste tien jaar nogal wat veranderd. 
Het is echt een mix van oud en nieuw, 
van jong en oud geworden. Naar mijn 
mening moet het bestuur daar een 
afspiegeling van zijn.” 

Ben je tevreden over de 
condities voor bedrijven hier 
in het dorp?  
“Jawel, de bereikbaarheid van het 
dorp is goed, we zitten natuurlijk op 
een mooie plek vlakbij Schiphol en de 
grote steden met ook goede openbaar 
vervoersvoorzieningen en we hebben 
een aardig bedrijventerrein. En er 
komen wat mogelijkheden voor 
vestiging van bedrijven bij op het 
terrein.” 

Over naar de nieuwe voorzit-
ter Harm Meuwese.  
Harm is directeur van M2 Ontwikke-
laars, dat gevestigd is in Amstelveen 
en zich bezighoudt met de ontwikke-
ling van woonwijken. Hij woont met 
zijn vrouw en twee kinderen in Poort 5, 
na veertien jaar in Stellinghof te 
hebben gewoond.  

Harm, wat spreekt je aan in 
Vijfhuizen en waarom ben je 
voorzitter geworden van de 
OVV? 
Harm: “Vijfhuizen is gewoon een  
heel prettig dorp, echt een dorp.  
De kinderen zijn nu tien en dertien en 
die kun je hier gewoon ook lekker hun 
eigen gang laten gaan. Ook door de 
kinderen groei je als het ware vanzelf 
het dorp in, je raakt betrokken bij 
school en de sportverenigingen.  
Dat geldt zowel voor mij als voor 
Marieke, mijn vrouw. Ik ben zelfs lid 
van een feestweekteam! En nu de 
kinderen wat groter zijn, heb ik wat 
meer tijd om ook voor het dorp wat te 
doen. Daarom ben ik in het bestuur 
van de OVV gestapt.”  

Hoe kijk je tegen de toekomst 
van de OVV aan? 
“Er zitten volgens de Kamer van 
Koophandel zo’n 350 bedrijven in het 
dorp. Met 110 leden zitten we dus op 
ruim dertig procent en dat is veel. 
Maar het kan altijd beter. Het is 
belangrijk om ondernemers op een 
gemakkelijke manier bij elkaar te 
brengen. Het moet laagdrempelig en 
ze moeten elkaar gemakkelijk kunnen 
vinden. Ik vind ook dat we inwoners en 
ondernemers uit het dorp nog wat 
dichter bij elkaar moeten kunnen 
brengen. Ik wil graag met de dorpsver-
eniging en andere partijen kijken hoe 
we dat in het vat kunnen gieten.” 

Cok de Ruijter

Henri Das Harm Meuwese



 

Wij nemen nog patiënten aan 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol 
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‘FAVORIETE SMAKEN  
ZIJN SALTED CARAMEL  
EN CHOCOLADE CRUNCH’

A mbachtelijk Italiaans 

schepijs in Vijfhuizen, 

daarvoor moet je bij 

ijssalon TOPA zijn. De ijssalon is 

gevestigd in het voormalige 

pinhokje van de Rabobank aan 

de d’Yserinckweg. De mislukte 

plofkraak in april 2017 en het 

teruglopend aantal transacties 

zorgden ervoor dat de pinauto-

maat werd opgeheven. Een jaar 

later opende ijssalon TOPA 

haar deuren en inmiddels is het 

tweede ijsseizoen in volle gang!

Het lijkt een niet voor de hand lig-
gende keuze, een ijssalon in een dorp 
als Vijfhuizen. Toch zagen de twee 
goede vrienden Tom en Paul het wel 
zitten. Nadat duidelijk werd dat de 
pinautomaat niet meer terugkwam, 
grepen zij deze mooie kans.  
‘We denken dat dit een mooie aan-
winst is voor het dorp, en we horen 
van veel mensen dat ze blij zijn dat  
we er zitten!’, aldus de twee mannen.
Om van de geldautomaat een ijssalon 
te maken hebben ze hard gewerkt,  
er moesten vergunningen worden 
aangevraagd en de ruimte is flink 
verbouwd. Sanitair werd aangelegd 
net als water, elektra, airco en natuur-
lijk openslaande deuren op de plek 
waar de pinautomaat ooit werd 
bijgevuld. Ze noemden de ijssalon 
naar zichzelf, TOm en PAul.

Succes 
Het eerste jaar was meteen een succes 
voor de ondernemers. Ze verspreidden 
folders en kondigden via social media 
de opening aan. Ook dit jaar is goed 
begonnen. ‘Het zijn voornamelijk 
mensen uit Vijfhuizen en omgeving  
die de ijssalon weten te vinden.  
Die wandelen of fietsen dan even 
langs voor een ijsje,’ vertellen ze. 

De favoriete smaken van Vijfhuizen  
zijn op dit moment salted caramel en 
chocolade crunch, maar tot en met 
oktober zijn alle ruim twintig smaken 
proeven om te ontdekken wat ieders 
favoriet is. 

Lisa de Koning 

IJssalon TOPA gaat tweede seizoen in





‘M oesten die Tennet 

masten er nu  

echt komen?’,  

die vraag lijken meerdere 

dorpsgenoten zich te stellen, 

kreeg Peter Blom de indruk.  

Hij maakte een belrondje en 

speurde naar wat er allemaal 

bekend is over de kleurrijke 

masten mét het rode 

avondlichtje. 

Het nationaal luchtvaart- en ruimte-
vaartlaboratorium bepaalt de eisen 
rond de luchthaven. Dit is de reden  
dat de masten rond Schiphol 45 meter 
hoog zijn in plaats van gemiddelde  
55 meter lang. Ook is de algemeen 
gebruikte grijze kleur die weg zou 
moeten vallen tegen de meest voor-
komende kleur van het Nederlandse 
weer alleen bij ons vervangen door 
rood met witte strepen. 

Het traject vanaf De Liede tot het 
MH17-monument moest ondergronds, 
omdat in worst case omstandigheden 
startende vliegtuigen het tracé zouden 

kunnen doorkruisen, zo luidt de uitleg. 
Die hinder net als de noodzaak voor 
de rood-witte masten met een lampje, 
kan deze auteur zich moeilijk voorstel-
len. Daarvoor moeten we maar eens 
een deskundige gaan raadplegen. 
Misschien een piloot in het dorp die 
dat weet?!

Nu de eerste drie kilometer al onder 
de grond ligt, lijkt het niet zo’n punt 
om nog 700 meter door te gaan  
zodat we een schoon dorp hadden 
behouden. Maar nee, er zijn meerdere 
belangrijke punten waar de kabel 
onder de grond moet en het maximale 
aantal meters ondergronds is 20 km  
en niet 20,7 km. Zelf dacht ik dat  
dit alles een opgelegd besluit was.  
Het is namelijk een zogeheten  
‘rijksinpassingsplan’, dus besloten  
door de ministers. Maar er zijn in de 
beslissingsfase zeker acht bezwaren  
uit Vijfhuizen gekomen. Ook vanuit  
de dorpsvereniging die toen al scherp 
ageerde. 

Fijnstof en horizonvervuiling 
Bezwaar werd onder meer gemaakt 
tegen de magnetische velden,  
fijnstof en horizonvervuiling. Ik heb  
de uitspraak opgezocht en vond zo’n 

tachtig bladzijden met uitleg terug. 
Uiteindelijk zijn alle bezwaren van 
iedereen ongegrond verklaard op  
5 juni 2013. De 380 kilovolt kan dus 
mooi langs ons dorp racen. Deze 
380.000 Volt wordt op De Liede zo 
hoog getransformeerd om grote 
afstanden af te kunnen leggen.  
Daarna wordt het omlaag gebracht 
naar 150 kV en vervolgens naar 50 kV 
wat ondergronds bekabeld wordt.  
Via de bekende transformatorhuisjes 
gaat er uiteindelijk 230 of 400 Volt 
naar onze woningen. 

Stonden er honderd jaar geleden nog 
houten palen, die werden later 
vervangen door vakwerkmasten om  
in deze tijd plaats te maken voor de 
Wintrackmasten. Er is echt geprobeerd 
om de masten te weren, maar dat 
bleek niet mogelijk. Dus moeten we er 
als dorpelingen maar het positieve van 
inzien. Zo herken je vanuit het vliegtuig 
nog beter ons dorp. En bezoekers 
kunnen we melden dat ze bij de rode 
lampen het dorp naderen. Veel meer 
kan ik niet bedenken. Blijf ik wel met 
de vraag over hoe het rode lampje 
wordt vervangen als het stuk is? 

Peter Blom 
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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



Juli 

17 t/m 20 Parksessies Haarlem (Haarlemmerhout)

Elke vrijdag, zaterdag en zondag Dorpsstrand Vijfhuizen (Evenemententerrein Zijdewinde)

29 t/m 31 juli Pride at the beach (Zandvoort)

Augustus

1 t/m 4 Haarlem Culinair (Haarlem Centrum)

14 t/m 18 Haarlem Jazz (Haarlem Centrum)

23 t/m 26 Mysteryland (Expo en Groene Weelde)

23 t/m 25 Proefpark Haarlem (Kenaupark)

September

1 Schalkwijk aan Zee (Molenplas)

1 Haarlemmermeer Run (Hoofddorp)

5 t/m 8 MeerLive (Hoofddorp Centrum)

13 t/m 15 Horse Event (Expo)

14 t/m 15 Open Monumentendagen (hele omgeving)

29 Snuffelmarkt (Expo)

Oktober

6 Stoffenspektakel (Expo)

17 t/m 19 In de wolken festival (Expo)

27 Snuffelmarkt (Expo)

ACTIVITEITEN EN  
EVENEMENTENKALENDER  
VAN VIJFHUIZEN EN OMGEVING
JULI – OKTOBER 2019
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KUNST&CULTUUR

Op drie vrijdagavonden per maand kun je aanschuiven bij een van de open 

eettafels die in het dorp worden georganiseerd. Vooral voor mensen die vaak 

alleen ’s avonds aan tafel moeten zitten bieden deze avonden gezelschap,  

er schuiven gemiddeld zo’n vijftig tot zestig gasten aan. Gezelligheid en 

natuurlijk het gemak van niet te hoeven koken, en een maaltijd tegen een 

aantrekkelijke prijs. De namen van de drie locaties zouden zomaar kunnen 

staan voor drie professionele eethuizen….

Het Dorpshuis,  
Kromme Spieringweg 436.
Iedere eerste vrijdag van de maand is 
er inloop vanaf 17.00 en wordt om 
17.30 de maaltijd geserveerd. Voor vijf 
euro kun je genieten van een voor- en 
hoofdgerecht of van een hoofdgerecht 
en een toetje, koffie of thee daarna 
inbegrepen. De drankjes moet je apart 
betalen. Drie jaar geleden begonnen 
met vooral vergeten recepten uit 
grootmoeders keuken op het menu, 
nu is de receptuur algemener. Tineke 
Krikke en Jacqueline van Dijk zijn er 
mee begonnen en werken met  twee 
andere vrijwilligers nog steeds mee in 
de keuken. Een deel van de gasten 
werkt als vrijwilliger mee met het 
dekken van de tafels en het opruimen 
na afloop. Er kunnen maximaal 60 
gasten aan tafel, opgeven kan via 

de mail: t.krikke@quicknet.nl of  
telefonisch/sms op nummer 
06-37662710 (uiterlijk woensdag!)  
Je mag ook een briefje in de bus 
gooien op Vliegersplein 39.

De Luifel,  
Kromme Spieringweg 400
In de maanden oktober tot en met mei 
kun je de tweede vrijdag van de 
maand in de Luifel naar binnenlopen, 
als je je opgegeven hebt tenminste. 
De maaltijd begint om 18.00 uur. 
Vijftien jaar geleden begonnen Ans de 
Koning en Wil Hendriks met de open 
eettafel in de Luifel. Inmiddels worden 
ze door vier vrijwilligers ondersteund. 
Ans en Wil bedenken samen het 
menu. Voor 10 euro kun je genieten 
van twee drankjes, een voorgerecht, 
een hoofdgerecht, een toetje 

AAN TAFEL!
Wat, wanneer, waar, hoe laat, wat kost het 
en hoe kun je je er voor opgeven?

Eetclub het Dorpshuis
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en koffie. Er komen veel vaste gasten, het is inderdaad  
een ontmoetingspunt voor mensen. Er kunnen 48 gasten 
aanschuiven aan tafel, meestal zit het vol. 
Opgeven kan door te bellen naar 06- 34485758.

De Poterne,  
Vijfhuizerweg 969
Elke maand, behalve in december opent de Poterne op  
de laatste vrijdag van de maand haar deuren om 17.30.  
Dan kunnen 48 gasten voor 5 euro een avondmaaltijd 
genieten, een hoofdgerecht en een nagerecht met koffie. 
De drankjes moeten apart afgerekend worden. Miems de 
Jong is er dertien jaar geleden, op aangeven van ds. Mieke 
van Zanten mee begonnen. Ook in de Poterne wordt de 
maaltijd om 18.00 geserveerd. Miems coördineert de 
maaltijdavonden, ze wordt ondersteund door drie groepen 
van zes vrijwilligers. Iedere groep heeft twee koks, die 
bepalen het menu. Opgeven is ook hier in verband met de 
inkoop nodig, minimaal twee dagen tevoren, je kunt Miems 
bellen op 5581708.

Cok de Ruijter

Eetclub Poterne   foto Trudy Witteman

Eetclub de Luifel
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DRS. ELFRINK STOPT  

NA ACHTTIEN JAAR  

MET PRAKTIJK IN HET DORP
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DRS. ELFRINK STOPT  

NA ACHTTIEN JAAR  

MET PRAKTIJK IN HET DORP

G eflankeerd door haar beide assistentes 

Marja en Brenda, ontmoeten we  

drs. Elfrink aan de keukentafel in  

haar praktijk in Vijfhuizen. Dit jaar stopt ze met 

haar werk als huisarts. Een reden om de dokter  

in het zonnetje te zetten met dit interview. 

In 2001 startte ze haar praktijk in het voormalig Groene 
kruisgebouw aan de Kromme Spieringweg. Nu vele jaren 
later is de praktijk gevestigd in het gezondheidscentrum  
aan de Brink in Vijfhuizen. Na achttien jaar werkzaam te zijn 
geweest in het dorp gaat ze zich wijden aan haar reispassie, 
maar hierover later meer.

“Het leuke aan Vijfhuizen  
vind ik de gemoedelijkheid”

 
“Een echte plattelandspraktijk vind ik Vijfhuizen niet, vertelt 
ze. “In het begin van mijn loopbaan heb ik als huisarts 
gewerkt in St. Nicolaasga in Friesland, dat was een echte 
plattelandspraktijk. Het werkgebied in Friesland is groter en 
de patiënten hadden een andere achtergrond. Dat was een 
praktijk met apotheek en verloskunde erbij. Vijfhuizen is  
een meer verstedelijkte praktijk. Het leuke aan de praktijk  
in Vijfhuizen vind ik de gemoedelijkheid.” 
“Voordat ik naar Vijfhuizen kwam heb ik twee jaar in Geuzen-
veld in Amsterdam gewerkt”, vervolgt ze. “Dat was een 
achterstandswijk met veel allochtonen. Bijzonder was dat ik 
daar met Kerst veel drank cadeau kreeg. Dat was afkomstig 
uit de kerstpakketten van de moslimpatiënten.” In Vijfhuizen 
heb ik moeten wennen aan de grote families die er zijn. 
Mensen blijken vaker familie van elkaar te zijn dan vooraf  
bij mij bekend. Soms is dat makkelijk want dan weet je wat  
er speelt zoals bij recente gebeurtenissen in de familie.  
En dan kan je daar als huisarts naar vragen.”

Iemand van de praktijk 
Elfrink is haar schoolloopbaan begonnen op de Mulo en ging 
daarna in de verpleging. Na twee jaar is ze gestopt en startte 
ze met de avond atheneum. Ze kreeg de smaak te pakken  
en besloot op haar 27e geneeskunde in Utrecht te studeren.  
Ze is echt iemand van de praktijk en minder van het school-
systeem. Zo heeft ze gedurende haar studie gewerkt als 
verpleeghulp in de psychiatrie. Een leerzame tijd waar ze  
ook als huisarts veel aan heeft gehad. Na haar studie  
geneeskunde heeft ze een halfjaar in Engeland gewerkt.  
Na een reis van zes weken door Marokko is ze in 1990 
gestart met de huisartsenopleiding. 
Voor haar praktijk in Vijfhuizen heeft drs. Elfrink veel waar-
genomen en ingevallen. Dit was leuk, maar ook noodzaak.   
Zo heeft ze onder andere gewerkt in het asielzoekerscentrum 
in de Ripperda Kazerne in Haarlem. Hier ontmoette ze 
getraumatiseerde mensen en maakte ze soms bijzondere 
taferelen mee rondom een patiënt.  

De andere passie
Ze heeft besloten om te stoppen met haar praktijk omdat 
het haar te zwaar wordt. Op haar 66e is het tijd voor een 
andere grote hobby van haar: reizen. Zo staat Japan hoog 
op haar verlanglijst. Ze heeft al veel gezien van diverse 
continenten in de wereld. Onder andere Australië is haar bij 
gebleven en wil ze graag nog een keer bezoeken. In een 
zwart gat zal ze niet vallen want ook het leren van een taal 
staat op haar verlanglijst. Ze denkt aan Spaans. Bij voorkeur 
bezoekt ze plekken die minder toeristisch zijn en waar ze op 
kan gaan in de leefstijl van de inwoners van het land. 
Samen met haar 22-jarige zoon woont ze met veel plezier in 
Haarlem. Ze vindt het fijn om werk en privé gescheiden te 
houden. 
Het werk als huisarts is in de loop der jaren complexer en 
zakelijker geworden, legt Elfrink uit. De ziekenhuiszorg 
verplaatst zich steeds meer naar de huisarts waardoor 
taakverschuiving plaatsvindt. “Ik vind het ook belangrijk  
om de kosten van de gezondheidszorg te bewaken.  
Mede daarom schrijf ik niet altijd zomaar voor wat de 
patiënt wil hebben.”

Recht door zee
De assistentes Marja en Brenda omschrijven haar als  
direct, recht door zee. Dat is prettig werken vertelt Brenda:  
“Er is sprake van een open communicatie. Als er wat is, 
wordt dat direct naar elkaar uitgesproken. Zo ontstaat er 
geen ruis op de lijn en dat vind ik prettig werken.”
Brenda vult aan dat het werk van een huisarts intensief is, 
iets wat zij ook niet wist voor haar werk bij drs. Elfrink.  
“Elke tien minuten iemand anders zien en schakelen naar 
een nieuwe zorgvraag, is pittig.” Daarnaast is er nog de 
nodige administratie, verslagen lezen, overleg met collega’s 
en huisbezoeken en dat maakt dat de week snel vol zit. 
Ook Marja is erg blij met haar twee werkochtenden in de 
praktijk. “Tot april 2018 werkte ik in de apotheek en daarna 
ben ik gaan invallen bij drs. Elfrink. Nu werk ik twee  
ochtenden en dat is echt een cadeautje, vertelt zij lachend”.

Ellen Slootweg
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Z e zijn er echt: deelnemers die al veertig jaar mee 
doen. Inmiddels wat leeftijd betreft ver in de zestig, 
maar van opgeven weten ze niet. Want één keer die 

supercup winnen… dat is toch het mooiste wat er is. En dat 
maakt de Feestweek wat het is: jong en oud strijden om die 
uiteindelijke roem. In Vijfhuizen zelfs de eeuwige roem.  
We schrijven 1980, de dorpsvereniging Vijfhuizen bestaat  
65 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er diverse 
activiteiten: van een levend ganzenbordspel bij DSOV tot 
de eerste jaarmarkt in Vijfhuizen. Een traditie is daarmee 
geboren. In de navolgende jaren wordt het verder uitge-
breid tot een waar dorpsfeest. De slotavonden worden 
grote verkleedpartijen waarbij de bezoekers in de meest 
uiteenlopende kostuums komen.  

40 Jaar 
Feestweek 
Vijfhuizen
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De spelletjes doen hun intrede en  
dan herkennen we namen van deelne-
mende teams als De Vijfhuizer Girls  
en Vijfhuizer Boys, de Parasolletjes,  
De Spiering en de Harko’s. Veel 
bedrijven hadden een eigen team 
zoals Blom, De Wilde, de Ollie’s, of de 
kinderen van de familie Olsthoorn, om 
er maar een paar te noemen.  
Het herkenbare shirt per team maakte 
zijn intrede. Inmiddels zijn we veertig 
jaar verder. Tijden zijn veranderd. Wat 
vroeger vanzelfsprekend was, is niet 
meer. Op het gebied van veiligheid en 
beveiliging is de wetgeving veel 
strikter geworden, moeten we voldoen 
aan de regels die door de gemeente 
worden gesteld. Dat houdt in dat het 

soms wat minder vrijblijvend is gewor-
den en wat minder spontaan. Je kunt 
niet zomaar nog even binnenlopen.  
En dat is op zich jammer, maar de 
enige manier om dit geweldige 
dorpsfeest ook in de toekomst nog te 
kunnen beleven. Want daarvoor is het 
te mooi. De strijd om de supercup, de 
strijd tussen vader en zoon, moeder en 
dochter, de versierde fietsen, de soms 
onzinnige spelletjes, de onderlinge 
strijd en verbroedering.  
Van 7 tot en met 14 september 2019  
is de veertigste Feestweek Vijfhuizen. 
Voor jong en oud. Zorg dat je erbij 
bent.

Robert de Rooij
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N a vijftien jaar Kennedymars stoppen 

organisatoren Jos en Cor ermee.  

2019 wordt hun laatste Kennedymars 

voor Vijfhuizen. “Als je wat ouder wordt, lijkt  

het wel of de tijd sneller gaat en de ene  

Kennedymars de andere zo snel opvolgt dat  

we er nu mee willen stoppen. Het is leuk 

geweest hoor, maar nu is het genoeg.” 

Hoe is het begonnen?
Het is 2004 als Jos Ligtenberg en Cor Uijtenhaak aan het 
einde van de feestweek op zondagochtend de feesttent 
ontmantelen en Cor ineens zegt: “Weet je wat Jos, volgend 
jaar gaan we een Kennedymars organiseren”. De fietstocht 
rond het IJsselmeer die altijd de feestweek inluidde, was 
gestopt en dit leek Cor een leuke vervanging. Jos keek hem 
verbaasd aan en zei: “Oké, dan ga ik wel in de verzorging”. 
En zo geschiedde. De Kennedymars is een wandeltocht van 
tachtig kilometer. Hij is in 1963 in Amerika ontstaan naar 
aanleiding van een opmerking van President J.F. Kennedy 
dat Amerikanen zo slap waren dat ze niet eens meer vijftig 
miles konden lopen in twintig uur tijd. Sindsdien worden er 
overal Kennedymarsen georganiseerd, zowel in Amerika als 
in Europa. En vanaf 2005 ook als start van de feestweek in 
Vijfhuizen!

‘Het draaiboek zit in ons hoofd’ 
Uiteraard doen Cor en Jos het niet alleen. Vele vrijwilligers 
uit het dorp werken mee aan de organisatie. Peter  
Koopman, Ben Uijtenhaak, Paul Milatz en Ed van Duijn  

zijn er enkele van, maar het zijn er veel meer. En uiteraard 
EHBO-ers, die van de EHBO Vereniging Halfweg/ 
Zwanenburg komen.
Het begint ieder jaar zo rond februari met een overlegje en 
het weer even doornemen van het draaiboek. Cor:  
“Het draaiboek staat niet op papier, het zit in ons hoofd.” 
Daarna wordt in april de inschrijfsite geopend met alle 
bijkomende administratie. Binnen 11 uur zat inschrijving vol
Dit jaar was er na minder dan 11 uur al geen plek meer en 
moest de site dicht. Gelukkig heeft de organisatie met de 
hand over het hart gestreken en accepteren ze voor dit 
laatste jaar wat meer lopers dan anders. Normaal zijn het 
zo’n honderd mensen die mee kunnen lopen, maar dit keer 
zullen het er wel 150 worden. Een prachtige afsluiting na 
een begin in 2005 dat slechts 37 deelenemers telde. 
Na de vakantie wordt de route gecheckt op obstakels, 
wegafsluitingen en dat soort zaken. Dit jaar bleek de sluis  
bij het Noordzeekanaal in onderhoud waardoor lopers daar 
niet overheen kunnen. Daarom moet de route dus even 
aangepast.
En dan begint het praktisch organiseren. Spullen lenen, 
sponsoren benaderen, hulptroepen organiseren.  
Veel sponsors melden zich trouwens ieder jaar uit zichzelf. 
Zo is slager Melman al vanaf de eerste editie leverancier  
van de ballen gehakt. Maar onder andere ook Frank Olst-
hoorn, Henk en Menno den Butter, Joop de bloemenman, 

LAATSTE KENNEDYMARS 
VOOR JOS EN COR
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fam. Monster, Peter Blom, firma Van Santen, Bert van Wijk 
en Frans de Wit leveren gratis en voor niets spullen aan de 
organisatie. Vrachtwagens worden geregeld om bij de 
verschillende rustposten te staan, een aggregaat voor 
stroom, toiletten en nog veel meer. Het is zoals Jos en Cor 
zeggen: “Het gaat er niet om wat je ken, maar wie je kent”.  
Zij kunnen deze mars alleen maar organiseren omdat ze een 
groot netwerk hebben in het dorp en al die mensen bereid 
zijn te helpen.

Laatste loodjes 
Inkopen worden gedaan bij de Sligro en de papieren pijlen 
om de route aan te geven moeten uitgezet worden.
Dat gebeurt de vrijdag ervoor. De eerste helft van de route 
plaatsen Ben en zijn vrouw de papieren pijlen, de tweede 
helft doen Cor en Jos. De laatstgenoemden gaan op de 
brommer met een emmer behangplaksel op pad. Het is een 
keer gebeurd dat ze – vlak voor een vol terras bij de Zoete 
Inval – tegelijkertijd bukten om hun kwast in de behangplak 
te dopen en ze keihard met hun helmen tegen elkaar 
kletsten. Het terras lag dubbel!
Ook is er wel eens een emmer omgevallen… .
Jos: “En als je dan aan het eind van zo’n dag bukken, 
plakken, opstappen, bukken, plakken, opstappen,  
enzovoorts weer thuiskomt, ontdek je spieren in je lijf 
waarvan je niet wist dat je die had.”

Pannenkoeken en gekookte eieren 
En dan komt de zaterdag waarin het huis van Jos aan de 
Zijdewinde het epicentrum is. Daar worden pannenkoeken 
gebakken, broodjes gesmeerd, fruithapjes ingepakt, soep 
gemaakt, eitjes gekookt en dat moet dan allemaal verdeeld 
worden over de auto’s om naar de verschillende rustpunten 
gebracht te worden.
Er zijn zeven rustpunten waar deelnemers worden voorzien 
van een hapje en een drankje en uiteraard een bemoedi-
gend woord. En verder zijn er nog wel wat plekken  
onderweg waar de lopers eventueel zelf iets kunnen 
nuttigen. Niet onbelangrijk: Iedereen die zich heeft  
ingeschreven krijgt een soort bonnenboekje die hij bij ieder 
rustpunt inlevert zodat er ook in de gaten gehouden kan 
worden of iedereen er nog wel is.

Bijzondere momenten
Op mijn vraag naar hoogte- en/of dieptepunten komt er 
eigenlijk niet zo veel boven. Het blijkt dat er – gelukkig – 
niet veel narigheid gebeurd is. Er is één keer iemand erg 
verdwaald, een loper is een keer gevallen en bleek (pas 
nadat hij de tocht had uitgelopen) een gebroken pink te 
hebben. En er was weleens iemand niet lekker geworden 
omdat hij hartritmestoornissen had, maar uiteindelijk  
bleek dat ook mee te vallen en heeft hij de mars gewoon 
uitgelopen.
Hoogtepunt is altijd weer om op zondag bij de feesttent  
te zitten met een biertje in de hand en iedereen te zien 
binnenkomen. En wat beide heren ook heel veel voldoening 
geeft, zijn de leuke commentaren die ze krijgen. Zowel life 
als op de website. 

Klaar
Maar het is nu mooi geweest. Het is toch altijd weer veel 
werk en zoals Cor het zegt: “Als je wat ouder wordt, lijkt het 
wel of de jaren korter worden of dat de tijd sneller gaat en 
de ene Kennedymars volgt dan zo snel op de andere dat we 
er nu mee willen stoppen. Het is leuk geweest hoor, maar nu 
is het genoeg”. Ik denk dat we namens bijna het hele dorp 
kunnen zeggen: Heel erg bedankt!

Fieke Kalkman 
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O p 29 maart 1935 kreeg  toenmalig 

dorpsgenoot Piet Klaassen bij het 

verlaten van de lagere school zijn 

rapport betreffende gedrag, vlijt, schoolbezoek 

en de vorderingen. Hij haalde mooie cijfers en 

tijdens zijn leven heeft hij die zonder meer waar 

gemaakt. Piet en Truus Klaassen woonden  

destijds aan de Zwarteweg en later aan de  

D’ Yserinckweg 5. Piet was publicist en van  

1954 tot 1972 secretaris van Vereniging Dorp  

Vijfhuizen. Maar zijn activiteiten reikten veel 

verder.

Piet heeft tijdens de oorlog samen met zijn vrouw Truus  
veel verzetswerk uitgevoerd. Hij speelde onder andere foto’s 
door naar Engeland. Na de oorlog kreeg hij uit Engeland 
het verzoek zo mogelijk gegevens over in Nederland 
verloren gegaan Engels oorlogsmateriaal verder aan te 
vullen. Het betekende intensief speurwerk, het leidde er 
mede toe dat Piet  op het spoor kwam van de bemanning 
van het op 3 mei 1943  boven Vijfhuizen neergeschoten 
Engelse vliegtuig. Met het enige destijds overlevende 
bemanningslid Jack Sharp uit Nieuw Zeeland heeft hij 
jarenlang contact gehouden en er ontstond een jarenlange 
vriendschap tussen Vijfhuizen en Sharp. 
Jack en zijn vrouw Charmaine waren eregast op het  
bevrijdingsfeest in Vijfhuizen in 1995.  
Ook na het overlijden van Jack heeft Charmaine Sharp  
het contact vastgehouden, recent stuurde ze mij een brief  
waarin ze nog veel herinneringen ophaalde. De beman-
ningsleden Rowland, Gibson en Stevens  zijn begraven op 

Piet Klaassen, 
markant 
Vijfhuizenaar
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de al jaren geleden gesloten begraafplaats in Hoofddorp. 
Straatnamen in Vijfhuizen houden de herinnering levend  
aan de bemanning van het vliegtuig, evenals de boom  
die Jack destijds plantte in het park aan het Vliegersplein.   

Burgemeester Van Stam reikte 
aan Piet Klaassen een Koninklijke 

onderscheiding uit voor zijn  
vele verdiensten.

 
In 1970 kreeg Klaassen nog een onderscheiding, namelijk 
de militaire orde van de Conféderation Europeenne des 
ancien combattants. Die laatste onderscheiding ontving  

hij voor zijn  activiteiten in het kader van het Nederlands 
Oorlogsgraven comité en zijn belangrijke  inzet  voor de 
Klaprooscollectes. Met de opbrengst daarvan werden 
familieleden in de gelegenheid werden gesteld de graven 
van de oorlogslachtoffers te bezoeken. 

Kortom, Piet Klaassen, heeft zich niet alleen op de lagere 
school goed gedragen,  Piet Klaassen heeft de beoordeling 
uit zijn vroege schoolrapport jarenlang daadwerkelijk  in 
praktijk gebracht. 
Piet Klaassen overleed op 27 februari 1990 op 68-jarige 
leeftijd

Reint Buser



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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R eden voor een feestelijk schooljaar op  

De Tweemaster: de basisschool bestaat 

dit jaar precies 25 jaar. De school is in  

het schooljaar van 1993/1994 ontstaan door  

de fusie van de rooms-katholieke basisschool  

Het Wildemanskruid en de protestants- 

christelijke De Meerval. 

Het feestelijke schooljaar werd in september geopend met 
het schrijven en zingen van een schoollied door de leerlin-
gen en onlangs afgesloten met een feestelijke jubileum-
week. Al op vrijdag voorafgaande aan de jubileumweek 
werd de week geopend met een feestelijke viering in de 
Augustinuskerk waarbij de matrozen van het Vijfhuizense 
Chantykoor echte zeemansliederen ten gehore brachten. 

Acrobatiek en jongleren 
Een stoet van maar liefst zes touringcars met ruim 330 
leerlingen vertrok de eerstvolgende schooldag voor een 
uitje naar Diergaarde Blijdorp. Op dinsdag werd de school 
omgetoverd tot een circus. Onder leiding van leerkrachten 
en enthousiaste ouders werd er de hele dag geoefend met 
ballopen, eenwielfietsen, acrobatiekkunsten, jongleren en 
andere circusacts en ’s middags was er een heuse circus-
voorstelling. Verder in de week stonden er spelletjes, 

creatieve activiteiten, een toneelvoorstelling en een  
bioscoop in de school op het programma. 

Het hoogtepunt van de week was zonder twijfel de feest-
avond op het schoolplein. Er was niet alleen de mogelijk-
heid om onder het genot van een hapje en een drankje de 
afgelopen 25 jaar te vieren, ook waren er allerlei oud-Hol-
landse spelletjes, springkussens en een loterij voor Stichting 
Het Vergeten Kind. 

Moe maar voldaan werd de week afgesloten met een dans 
onder leiding van dansschool Jolein. Het team kijkt tevre-
den terug op een geslaagde week: mooi weer, activiteiten 
voor jong en oud en een fantastische sfeer. Een prima 
uitgangspunt voor de volgende 25 jaar. 

Lisa de Koning

FEEST OP 25-JARIGE 
DE TWEEMASTER

TERUGBLIK
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zoekt collectanten 
in Vijfhuizen

Collecteweek:
23 t/m 28 september

Informatie: 023-558 1913

Stilstand betekent achteruitgang, althans 

dat vinden we doorgaans. Veranderingen 

gaan meestal geleidelijk, soms schoks-

gewijs. Vroeger leerden mijn kinderen zo nu en  

dan iets van mij, nu ik van hen. Wie wil meeliften 

in de vaart der volken moet veranderen. 

Vele gerechten doen velen eten met soms de geest uit de 
fles: Provinciale en Europese verkiezingen met af en toe een 
wezensvreemde lijsttrekker en/of -duwer. Het WK Vrouwen-
voetbal gesponsord door zelfbenoemde maatschappelijke 
partners met een geweten dat bij financiële winst vele 
kanten opgaat. Een royale Amsterdamse huisjesmelker 
promotor en geldschieter van de te reanimeren Formule 1 
races in Zandvoort. Dat rustieke buur badplaatsje dat al 
eerder door zijn lucide burgervader was omgedoopt tot 
Amsterdam aan Zee. 
Onze regering op stoom van sociale rechtstaat naar recht-
staat onderweg naar de beleidstaat van morgen. Van 
belastingontduiking naar belastingontwijking naar mondiaal 
belastingparadijsje (nummer 4 op de subculturele wereld-
ranglijst). Voor multinationals, niet voor mkb-ers en andere 
onze circulaire economie ondersteunende 
ambachtzwoegers. 

Schoolexamens door jongeren digitaal ludiek vermarkt tot 
memes (spreek uit miems). Pink Pop met Duncan Laurence 
en Kraantje Pappie. Rappende kerkleden met Brainpower 
op een pinksterfeest in de Bolswarder Broerekerk.  
Het Oktoberfest in Vijfhuizen niet in oktober maar in  
de eerste week van september a.s.! Hoe mooi kunnen 
veranderingen zijn.

Als u die net als ik niet altijd even vlug kan bijbenen dan 
hoeft u zich daarvoor niet te schamen. Kunt u het wel dan 
bent u een goudhaantje of  maakt u deel uit van de subcul-
tuur waarin deze woorden in zwang zijn. Jinxen en memes, 
ik kende tot voor kort deze woorden niet, althans niet in het 
Nederlands taalgebied. Memes zijn grapjes die met tekst 
verwerkt zijn in een foto of een video. “Het is de realiteit 
met een ironisch tintje” volgens de Hoofddorper oprichter 
van het instagram account eindexamenmemes 2019.nl. 
Jinxen is tot mij gekomen via onze Europese songfestival 
winnaar die vooraf meldde niet te jinxen op een mogelijk 
optimaal eindresultaat. Dat zou alleen maar onheil  
oproepen en daar rust geen zegen op.

Verandering van spijs doet eten. Dat vindt ook de redactie 
van ons dorpslijfblad. Al vele jaren bijna gratis bij u ouder-
wets in de brievenbus en vanaf heden  onder de naam 
“Vijfhuizen, magazine van de Vereniging Dorp Vijfhuizen”. 
Over 10 jaren in de volkenvaart wellicht “VDV Vijfhuizer 
Dorpsglossy”, maar over dat laatste ga ik niet jinxen.   
De naam Samen Leven verdwijnt uit Vijfhuizen, samen  
leven in de beste zin van het woord niet!

OPROEP

VERANDERING VAN SPIJS



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
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ACTIVITEITEN

MAANDAG:   
Yoga: 9.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com (De Spiering)
 
Teens art: 19.00-21.00 uur, teken- en schilderles voor jongeren 
van 13 tot 21 jaar, Atelier Evelien Weijmer,  
Kromme Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl 
 
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
 
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week), 
06-14439048 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
 
Gymnastiek: 19.30-20.30 uur (sept t/m mei),  
conditietraining voor vrouwen, Myra van Eerden,  
023-5581552 of eerdsum@gmail.com (Gymzaal Zijdewinde)
 
Yoga: 20:00-21:00 uur (Dorpshuis)

Koor Viva La Musica: 20.00-22.00 uur, info: Pier-K,  
023-5669565, Liesbeth Welt 023-5581913 (Dorpshuis) 

DINSDAG:  
Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.30-12.00 uur en 
19.30-22.00 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 
268, e.ruizendaal@planet.nl

Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur, Dirk van der 
Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
 
Senioren gym: 12:30-13:30 uur, cursusbureau@maatvast.nl  
of 023-8200669 (Dorpshuis)
 
Senioren soos: 13:00-17:00 uur (Dorpshuis)

Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8  
(±9 tot 12 jaar), www.despiering.nl (De Spiering)

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

Bijbelleesgroep: 20:00-22:00 (september tot mei) (De Poterne)

Badmintonclub “Vijfhuizen”: 20:00-22:00 uur (sep t/m apr) 
ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal Zijdewinde)

WOENSDAG:  
Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien gewenst 
(Dorpshuis)
 
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur,  
3e woensdag van de maand, sept 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)

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

Yoga: 19.45-20.45 uur en 21.00-22.00 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)

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)

DONDERDAG:  
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl 
(De Poterne)

Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)

Knutselclub: 18.45-19.45 uur, knutselen voor groep 3, 4 en 5 
 (±6 tot 9 jaar) www.despiering.nl (De Spiering)

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)

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). 



 ‘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

Zoekt  u een vertrouwde 
Glazenwasser? 

Al 30 jaar een begrip particulier 
en zakelijk

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

 
 

 

 
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 

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf 

Fred Broerse Vof 
Vijfhuizen e.o.

Tel. 023-5289700  
Email: f.broersevof@xs4all.nl

K.v.k. 34053745
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ACTIVITEITEN

ALGEMENE INFO:
 

Het dorpshuis

Het dorpshuis is beschikbaar voor verhuur in overleg  

met de beheerder, dhr. R. Krijger: 06-53744117  

of oudewaterwolf@maatvast.nl.

Bibliotheek alleen open als er activiteiten zijn.

 

De Spiering: 

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: 

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 (023-5581315). 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  

(023 - 5581175). De luifel wordt regelmatig gebruikt 

voor condoleances bij begrafenissen en activiteiten  

van verscheidene werkgroepen van de kerk.

Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)

Repetitie gemengd koor: 19.30-21.30 uur, Dirk van der Eerden, 
023 5581552 (De Luifel)

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

Theatergroep: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)

Badmintonclub “De Baarsjes”: 20.00-22.00 uur sep-mei, 
Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)

De Jungle, reguliere openstelling: 20:30-01:00 uur (De Jungle)
 
VRIJDAG:  
Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.45-12.15 uur,  
Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 268,  
e.ruizendaal@planet.nl

Yoga: 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)

Kinderatelier: 15.30-17.00 uur, teken- en schilderles voor 
kinderen van groep 5 t/m 8, Atelier Evelien Weijmer,  
Kromme Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl

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)

Teens art: 19.00-21.00 uur, teken- en schilderles voor jongeren 
van 13 tot 21 jaar, Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 
268, e.ruizendaal@planet.nl 

De Jungle, reguliere openstelling:20:30 - 01:00 uur (De Jungle) 

ZATERDAG:  
Dans- en balletlessen: 8.45-12.45 uur, dans- en balletlessen 
voor kinderen van 2 t/m 8 jaar, info@balletstudiojolein.nl  
(Villa 533)

VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, 06-14439048  
of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)

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





VIJFHUIZENMAGAZINE  |  37  

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)

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!

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, 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,

Wijkagent Vijfhuizen, John van der Hulst, 0900-8844, 

john.f.van.der.hulst@politie.nl
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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

Penning-
meester

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
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

Bestuurslid

Else Huijsman
Spieringweg 642,  2142 ED Vijfhuizen
Tel: 023-5614593

Algemeen bestuurslid
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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

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  

Verhuisbedrijf, Meer Mover V.O.F. ........................................ de verhuizer uit de Haarlemmermeer ....................... 023-2072191 www.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 ............................  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 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? Voor €15 p/jaar staat u 3x op de lijst.
Stuur uw regel naar Fieke Kalkman via: fieke.kalkman@gmail.com



Dé megastore met alles 
voor uw (huis)dier en een 
Pets Health dierenkliniek

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

• Specialist op 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.

Elke dag inloopspreekuur van 13.00 tot 15.00 uur. 
Ook op zaterdag geopend.


