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Be(e) welcome
Imkervereniging Haarlemmermeer
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Tamara Haggerty en Zoë Sprengers

Een draak onder het schoolplein
Aftrap zomerleesproject op basisschool
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Klanttevredenheid.
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Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
Klanttevredenheid.
Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
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En sportief omdat twee Vijfhuizense sporttoppers,
Tamara Haggerty en Zoë Sprengers hun verhaal doen.
Hoe liepen hun carrières tot nu toe en wat zijn hun ambities? Ellen Slootweg tekende het op en keek ook naar de
twee minibiebs die het dorp nu rijk is.
Zomers is het verhaal over imkervereniging Haarlemmermeer, opgetekend door Fieke Kalkman. Wat doen imkers,
hoe leeft een bijenvolk, en hoe komt de vereniging aan
bijenvolken? Een wereldje apart aan de Spieringweg!
Ook legde Fieke vast wat de plannen voor de Expohal zijn.
Een nieuw groot evenement, de Libelle Zomerweek gaf al
aan dat er het nodige gebeurt.
Nieuwbouw op een heel oud stukje Haarlemmermeer: een
nieuw huis bij de eendenkooi, kan dat zomaar? Reint Buser
ging op onderzoek uit en merkte dat met historische grond
zorgvuldig wordt omgegaan.
Lisa de Koning vond weer nieuwe buren in het dorp en
daarnaast keek ze vanaf het hoogste punt in Vijfhuizen over
het dorp uit.
En nieuwbouw is er niet alleen bij de eendenkooi, maar ook
bij de pannenkoekenboerderij aan de Kruisweg/Spieringweg. Sander Teeuwen vertelde aan mij over het ruim
tienjarig bestaan van het bedrijf en hoe het ontstaan is.
En Han de Wit is de trotse eigenaar van een luxe Chevrolet
uit 1932, waar hij graag over vertelt.
Agnes Weber heeft in verband met drukke werkzaamheden
inmiddels afscheid genomen van de vaste redactie, u kunt
nog wel in de komende nummers een mooie foto door
haar gemaakt tegenkomen.

		 De eendenkooi
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Het tweede magazine van 2022 is een groen, muzikaal en
sportief zomernummer. Groen omdat Alisas Schreur ruim
aandacht besteedt aan de stappen die er (kunnen) worden
gezet om het dorp nog groener te maken.
Ze bezocht Cor van Reeuwijk, die een volledig
energieneutraal huis gebouwd heeft en hoorde van Ronald
Linthorst Comissie Groen van de Ondernemersvereniging,
wat de OVV nog van plan is.
Muzikaal, omdat twee koren in het zonnetje worden gezet
van de vele die het dorp rijk is. Tineke Krikke bezocht Viva
La Musica en de Gregoriaanse Cantorij. In volgende
nummers komen de andere koren aan bod. En daarnaast
ging Tineke kijken bij De Kippenkar, een uitbreiding van de
Vijfhuizense markt.

Bedrijvengids

Een mooie zomer toegewenst!
Cok de Ruijter
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Studio-Yoga voor iedereen, op elk niveau
Pilates & Yoga lessen
Maandag- en donderdagavond in Villa Vijf33

Studio-Yoga voor iedereen, op elk niveau

wij drukken letters...

Denise Schellinger | 06- 29 50 65 72
Pilates & Yoga lessen
info@studio-yoga.nl
Maandag- en donderdagavond in Villa Vijf33
www.studio-yoga.nl
Denise Schellinger | 06- 29 50 65 72
info@studio-yoga.nl
www.studio-yoga.nl

Pedicure Ria Kenter

...al een tijdje

Behandelt volgens afspraak, ook voor diabeten

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

Bezoek adres:
Arsenaal 55
Tel 0235581353
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Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255
- 52 77
44 77 44
Tel: 0255
- 52

www.ITg IJmuIdEn.nl

www.ITg IJmuIdEn.nl

Yoga
volwassenen en 55+
Psychotherapie, Relatietherapie, Zingeving,
Coaching bij integratie in Nederland,
Opvoeden in een multiculturele samenleving,
Last van depressie.
Tel.: 06 23838574 - site: www.praktijkdalva.nl

Toegankelijke, betaalbare lessen.
ma/vr-ochtend in de Spiering en wo-avond

in de Tweemaster. Een proefles is gratis!
Info: Conny Hollander, 06-5266 3213

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

BESTUUR

Bestuursmededelingen
Op het moment dat ik dit schrijf, is het net een paar weken
na de Algemene Ledenvergadering van 2022. In die
vergadering heeft het bestuur de aanwezigen al bijgepraat
over de diverse ontwikkelingen in en rond het dorp, maar
het lijkt me goed om een aantal daarvan ook nog eens in
dit mooie Magazine de revue te laten passeren.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
In deze vergadering heeft het bestuur verantwoording
afgelegd over het boekjaar 2021 op het gebied van haar
activiteiten en financiën. De aanwezige leden keurden
beide goed en dus kan het bestuur verder op het ingeslagen pad. Over een aantal onderwerpen dat verder ter tafel
kwam, hieronder meer.
Een mooie traditie van onze dorpsvereniging is om jaarlijks
een prijs uit te reiken aan een persoon, meerdere personen of een organisatie die in de ogen van de vereniging in
het voorbije jaar nadrukkelijk een bijdrage aan het wel en
wee van het dorp en omgeving heeft geleverd. Natuurlijk
was dat ook dit jaar weer het geval. Het voorgaande jaar
stond vooral in het teken van corona en de mensen van
onze gezondheidszorg. Ook in Vijfhuizen hebben zorgverleners met onvermoeide inzet er mede voor gezorgd dat
we door deze moeilijke tijd zijn gelaveerd. Als blijk van

waardering is de jaarprijs daarom uitgereikt aan een
tweetal vertegenwoordigers van die zorg, namelijk de
huisartsenpraktijken van Daan van der Stap en van Sarah
Terol. Een door de firma Blom nieuw ontworpen “duim”,
een bos bloemen en luid applaus waren hun deel.
Kandidaat-bestuursleden gezocht
Er is al meermalen via diverse kanalen een oproep gedaan
voor versterking van het bestuur. In het bestuur zijn de
diverse taken verdeeld, maar bijvoorbeeld op het gebied
van moderne communicatie is nog veel te winnen. De
huidige samenstelling bestaat uit vier mannen en één
vrouw. Voor de balans gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Dus lijkt het u wat om uw dorp nog
mooier en leuker te maken, meldt u zich dan bij uw
voorzitter, secretaris of eventueel een van de andere
bestuursleden.
(Nieuw)bouwprojecten
De bouwactiviteiten aan de Groeneweg/Woudweg en
Pracht 468 zijn in volle gang. We zijn benieuwd naar het
eindresultaat. Wat betreft de Groeneweg is uw voorzitter
medio juni door Ymere uitgenodigd om alvast een kijkje te
komen nemen in een van de woningen. Overigens lijkt het
gelukt te zijn om 15 woningen aan Vijfhuizenaren toe te
wijzen.
De ontwikkeling van het bouwplan op de plek van het
benzinestation van Hendriks gaat de vergunningsfase in.
De verhuizing van het station naar de Drie Merenweg staat
ook nog steeds in de planning.

DE VERENIGING DORP VIJFHUIZEN (VDV) IS ER
VOOR U!
Als uw belangenbehartiger maken we ons er sterk
voor dat het in Vijfhuizen goed toeven is en blijft.
LEEST U DIT MAGAZINE EN BENT U NOG GEEN
LID VAN DE VDV? GEEF U DAN NU OP!
Scan de code en ga zo direct naar onze website www.
dorpvijfhuizen.nl. Vul daar het aanmeldformulier in en
steun daarmee voor €7,50 per jaar de vereniging.
Samen staan we sterk! En natuurlijk ontvangt u dan
drie keer per jaar dit mooie magazine. DOEN!

GAAT U VERHUIZEN?
INFORMEER LIESBETH WELT
(LEDENADMINISTRATIE)
ewelt@quicknet.nl
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HELDER IN
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl
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Informatieavond “Vijfhuizen van het gas af”
In een eerste van hopelijk meerdere informatieavonden
trapte de werkgroep Duurzaamheid op 17 mei af met een
programma over de energietransitie. Een onderwerp dat
ons allemaal vroeg of laat gaat raken. Dat het onderwerp
leeft, bleek wel uit de massale opkomst. De belangstellenden hingen bijna letterlijk met de benen uit het Dorpshuis.
In de presentaties leerden we over de warmtevisie van de
gemeente en hoe die er specifiek voor Vijfhuizen uitziet.
En over de mogelijkheden om zelf of gezamenlijk iets aan
verduurzaming te doen, waarbij verschillende besparingstips langskwamen. Van mededorpsbewoner Cor van
Reewijk hoorden we over zijn weg naar een klimaatneutrale
woning. Als laatste presenteerde de werkgroep zichzelf en
werd verteld waarmee de groep zich bezig houdt. Duidelijk werd dat de werkgroep vooral ook de input en de
interesses van onze dorpsgenoten zoekt op het gebied
van verduurzaming en biodiversiteit. Al met al een leerzame avond in een steeds warmer wordend Dorpshuis.

Uitdeelpunt Voedselbank
De Voedselbank is voornemens om een uitdeelpunt in
Vijfhuizen op te zetten, waarschijnlijk in het Dorpshuis. Er
moet nog het een en ander geregeld worden en ook
worden er vrijwilligers gezocht voor het opvangen van de
afgeleverde kratten met voedsel en het uitdelen van de
pakketten aan de klanten. Een mooi initiatief! Meer
informatie via 0655348272 of klantenbelang@voedselbankhaarlemmermeer.nl
Nieuwebrug
Onder het motto “samen staan we sterker” heeft de
buurtvereniging van Nieuwebrug aansluiting gezocht bij
de dorpsvereniging van Vijfhuizen. Het bestuur van de
VDV is akkoord gegaan met een uitbreiding van het
werkgebied met Nieuwebrug, waarop de buurtvereniging
zich heeft opgeheven. Dus vanaf nu behartigt de VDV ook
de belangen van de leden in Nieuwebrug, dit uiteraard
met hulp van het oude bestuur van de buurtvereniging,
inclusief de daar al bestaande werkgroepen. Natuurlijk
verwachten we nu ook een toeloop aan leden vanuit dit
buurtschap. Hoewel Nieuwebrug maar klein is, herbergt
het vele bedrijven dus er zullen genoeg aandachtspunten
zijn.
JOP – Jongeren Ontmoetings Plek
Met steun van het bestuur van de VDV heeft de gemeente
gekozen voor een JOP op het evenemententerrein aan de

Zijdewinde. Dat past ook in de originele doelstelling van
dit terrein. Omwonenden, DSOV, TVV en de stichting
Feestweek zijn inmiddels ingelicht. De JOP is begin juni
geplaatst. Het gaat vooralsnog om een proefopstelling en
er zal gekeken worden hoe de JOP door de jongeren
gebruikt gaat worden. Als de ervaringen goed zijn, wordt
de plaatsing definitief. Dit zal rond het najaar zijn.
Dorpshuis - Maatvast
Tijdens de ALV stelde de beheerder van het Dorpshuis
Tine Buis zich voor. Ze gaf daarbij een inkijkje in de
activiteiten van Maatvast die over het beheer gaat van ons
Dorpshuis. De doelstelling van Maatvast is om inwoners in
(o.a.) Vijfhuizen te helpen om de sociale samenhang te
versterken met initiatieven en activiteiten vanuit inwoners,
vrijwilligers en sociaal maatschappelijke organisaties.
Wekelijkse activiteiten in het dorpshuis zijn bijvoorbeeld:
grootmoeders keuken, bridgen, De Soos, biljarten, breien/
haken, Jeu de boules en de Bibliotheek.
Onze beheerder van het eerste uur Roel Krijger stopt
medio juni van dit jaar met zijn werkzaamheden. Een
afscheid zal in kleine kring gevierd worden, maar natuurlijk
kon het bestuur het niet nalaten Roel tijdens de vergadering nog even in het zonnetje te zetten. Helaas kon hij er
vanwege ziekte niet live bij zijn, vandaar dat de bos
bloemen en cadeaubon persoonlijk aan Roel aan huis
overhandigd werden. Bij deze nogmaals dank aan Roel
voor zijn jarenlange inzet voor het Dorpshuis.
Actueel
Blijf op de hoogte van actuele zaken via onze website
www.dorpvijfhuizen.nl en facebookpagina.
Namens het bestuur van de VDV wens ik u allen een hele
mooie zomer toe.
Ton van der Aar
Voorzitter VDV

Van Bach tot Beat bij Viva la Musica

N

iet kerkelijk gebonden, maar
gewoon lekker zingen onder de
paraplu van Pier K. Hoe is het zo

gekomen bij Viva la Musica?
Ooit werd Andre Kuipers, toen nog Vijfhuizenaar, benoemd
tot ereburger van de Haarlemmermeer.
Onder de genodigden op de plechtigheid bevonden zich
onder andere Liesbeth Welt, Lida Verschoor en Mariëlle
Beenen. Ook het Shantykoor trad op. Ter plekke werd het
idee geboren om in Vijfhuizen eindelijk een gemengd koor
te organiseren, los van de bestaande kerkkoren. Via Pier K
werd een dirigent geregeld. Er werd een workshop in
Vijfhuizen georganiseerd met grote opkomst tot gevolg.
Vervolgens eiste Pier K voor daadwerkelijke oprichting een
minimumaantal leden van 8, het werden er 22! We schrijven
2013.
Blauw-wit
Niet alleen Vijfhuizenaren zingen bij Viva la Musica: 50
procent komt uit de rest van de Haarlemmermeer. Maar de
Vijfhuizense kleuren blauw-wit geven de ‘toon’ aan. Nog

steeds is de muzikale leiding van Viva la Musica in vertrouwde handen van dirigente Deborah de Liever, die
destijds ook (in de supermarkt) de begeleidend pianiste
vond: Jacqueline Leyting.
In 2018 werd het 5-jarig bestaan groots gevierd met een
uitvoering in de Verbondskerk en voor de leden was er een
hofjestocht met zangpresentaties op elk bezocht hofje.
Na twee moeilijke coronajaren wordt er nu weer enthousiast gezongen. De repetities zijn op maandagavond van 20
tot 22 uur in het dorpshuis.
Succesnummers
Alle stemsoorten zijn welkom. Er is geen drempel om je aan
te sluiten, wel een voorzichtige schatting bij welke groep
iemand past (sopraan, alt, tenor of bas). Succesnummers
zijn: Imagine (John Lennon), Va Pensiero, Lucicare, Hallelujah (Leonard Cohen), Song of Peace, When I’m 64 (Beatles),
Durme, Gabriella’s Song, en Bist du bei mir (Bach).
En nu de Feestweek dit jaar weer doorgaat: Viva la Musica
doet mee en zingt op zaterdag 10 september.
Meer informatie over het koor is te verkrijgen bij Liesbeth
Welt: 023-5581913
Aanmelden kan via www.pier-k.nl / 023-5669565

KUNST & CULTUUR

Gregoriaanse Cantorij

O

p dinsdagmorgen repeteren 8 heren in De Luifel onder leiding van Dirk van der
Eerden het gregoriaans: eenstemmige liturgische muziek met Latijnse teksten,
zonder begeleiding. Het is de traditionele liturgische muziek voor de Romeinse

liturgie van de katholieke kerk.

Gregoriaans “carmen gregorium”, is waarschijnlijk ontstaan
in de 7e eeuw, gepropageerd door keizer Karel de Grote.
Het is eenstemmig liturgisch gezang, ontstaan uit het
voorlezen van liturgische teksten.
Vierkant zingen
Het gregoriaans maakt gebruik van een eigen notenschrift
oorspronkelijk met tekens, “neumen”, genoemd en later
met de zogenaamde ”kwadraatnotatie”, vierkante noten.
Deze andere muzieknotatie dan onze gebruikelijke ronde
noten leidde bij Dirk tot het gezegde “ik ga vierkant
zingen”, als Dirk zich naar de repetitie spoedt.
Kostbaar erfgoed
Sinds 1975 bestaat de gregoriaanse cantorij in Vijfhuizen.
Dirk van der Eerden is er sinds 1985 dirigent van.
Doel is het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel
en liturgisch erfgoed te propageren en uit te voeren.
In principe eenmaal per maand wordt er aan de dienst in

de St. Augustinus Kerk meegewerkt. Alleen bij de samenzang is er orgelbegeleiding door Ad Jacobs.
Vertaling
Dirk maakt voor elke dienst, waarin de gregoriaanse
cantorij zingt, een apart katern voor de kerkgangers.
Met afbeelding van de bijzondere notatievorm en met een
vertaling van het te brengen gregoriaanse gezang. Alleen
de vaste gezangen (Kyrie, Gloria, Credo, etc.) worden ook
door de kerkgangers meegezongen. Alom wordt een
herwaardering van het gregoriaans bemerkt. Dirk studeert
nog steeds intensief op deze vroegmiddeleeuwse religieuze muziekvorm. Zijn er nog wensen? Het nog lang
kunnen voortzetten van deze bijdrage aan de kerkdienst in
Vijfhuizen! En er mogen gerust nog wel 1 of 2 zangers
bijkomen (wel heren vanzelfsprekend).
Contactpersoon is Dirk van der Eerden: 06 24250648.
Tineke Krikke-Sjardijn
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Be(e) welcome bij imkervereniging
Haarlemmermeer

A

an de Spieringweg 710 zit een imkervereniging met een aantal bijenkasten en een
heerlijke tuin voor de bijen. Ze bestaan al 30 jaar en sinds 2012 op deze plek. Je kunt
er honing kopen, een imkerscursus volgen of gewoon helpen in de tuin. En zoals u

weet zijn bijen van enorm belang voor onze voedselvoorziening! Dus hoogste tijd voor een
gesprek met Monique, een van de imkers.
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De Imkervereniging heeft een contract met gemeente
Haarlemmermeer om bijenzwermen die bij de gemeente
gemeld worden op te halen. Dat zijn er maar liefst zo’n 40
tot 60 per jaar. Zo’n zwerm kan in een boom, struik maar
ook in een spouwmuur zitten. Dat laatste is moeilijk, maar
vanuit een boom of heg kan de imker de hele zwerm
meenemen. De imker draagt beschermende kleding en
probeert de hele zwerm in een kiep (korf) te krijgen. De
bijen willen bij elkaar blijven, dus als de koningin in de kiep
zit komt de rest er ook bij. Dan doet de imker er een grote
doek omheen en gaat de kiep mee in de auto naar de
Spieringweg. Daar wordt de zwerm in een lege bijenkast
gedaan.
Zwerm
Wat is nu precies een zwerm? Honingbijen bij een imker
leven als een volk in een bijenkast. Het volk bestaat uit één
koningin, veel werksters (vrouwtjes) en een aantal darren
(mannetjes).
Een volk kan in de zomer, als zij op haar grootst is, wel uit
50 tot 60.000 bijen bestaan! Als het volk vindt dat er te
weinig ruimte is in de kast of als de koningin niet meer in
de kast wil blijven, dan vertrekt zij met de helft van het volk.
Ze vliegen uit en gaan op zoek naar nieuwe woonruimte.
Als een grote tros gaan ze ergens anders hangen en
houden zich aan elkaar vast. Dat is dus een zwerm. De
andere helft van het volk dat achterblijft heeft nu geen
koningin meer. Eén van de larfjes uit de kast wordt dan tot
koningin opgekweekt door haar extra veel eiwitrijk voedsel
te geven en koninginnegelei. Hierdoor ontwikkelt zich een
vruchtbare nieuwe koningin.
Bijenkasten
De imker doet de opgehaalde zwerm in een bijenkast en
dan kan het volk gaan groeien. Niet alle zwermen zijn
groot. Als er een kleine zwerm wordt opgehaald kan de
imker twee zwermen samenvoegen in één kast. Dat doen
ze door twee kasten, met in elke kast een klein volk, op
elkaar te zetten met een krant ertussen. De bijen knagen
zich van beide kanten door de krant heen, ruiken dan
allemaal naar krant en accepteren elkaar. Wel zijn er dan
twee koninginnen en zij beslissen onderling wie de sterkste
is en overblijft.

poetsen de cellen, voeren de larfjes, houden wacht bij de
vliegopening van de kast en na 3 weken vliegen ze uit om
nectar en stuifmeel te verzamelen. Na 6 weken is de
werkster versleten en sterft. De koningin kan daarentegen
wel een paar jaar oud worden. Aan het eind van de zomer
stopt de koningin met eitjes leggen en de nu geboren
bijtjes leven veel langer omdat ze in de kast blijven, niet
uitvliegen en alleen zichzelf en de koningin warm hoeven te
houden. Zo komen zij dus de winter door.
Honing
De nectar die de bijen verzamelen slaan ze op in de
honingraatjes in de kast. Als de nectar voldoende is
ingedikt wordt het celletje verzegeld met was en kan de
honing rijpen. De bijen verzamelen meer voedsel dan ze
nodig hebben om de winter door te komen dus kan de
imker wat van de honing weghalen voor de verkoop.
Honing is de derde zaterdagochtend of eerste dinsdagavond van de maand te koop.
Voedselvoorziening
Om de bijen, hommels en vlinders genoeg stuifmeel en
nectar van verschillende soorten bloemen te laten vinden is
het belangrijk dat er genoeg planten zijn. Dus haal die
tegels uit de tuin en zorg voor een gevarieerd landschap
dat goed is voor onze voedselvoorziening!
Monique vertelt ontzettend boeiend over de bijen en hun
leven, en we zouden er nog wel een bladzijde mee kunnen
vullen maar dat gaat niet. Voor meer informatie verwijzen
we daarom graag naar de website: www.imkersvereniginghaarlemmermeer.nl.
Fieke Kalkman

Bijenvolk
Hoe functioneert een bijenvolk? In de winter bestaat een
volk alleen uit werksters die de koningin warm houden en
leven van de aangelegde voorraad voedsel. In januari/
februari gaat de koningin eitjes leggen en groeit het volk
weer. De koningin is de enige die voor nageslacht kan
zorgen. Zij is groter dan de werksters, heeft een lang
achterlijf met daarin zowel eitjes als een zaadblaas met
daarin het zaad van meerdere darren door wie ze bevrucht
is. Als zij alleen een eitje in een cel legt, ontwikkelt zich dat
tot een dar. Legt ze ook een zaadje bij het eitje dan komt
hier een werkster uit.
De werksters leven in de zomer maar zo’n 6 weken. Zij
VIJFHUIZENMAGAZINE
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aannemingsbedrijf van bouw- en montagewerken
kiwa erkend installatiebedrijf
reis erkend saneringsbedrijf

telefoon: 023-5581286

Waarom kies je voor VDS autorijschool?
* Duidelijke theoretische en praktische uitleg.
* * Je komt extra goed voorbereid op je praktijkexamen.
* Altijd een vaste instrukteur
* GEEN VERBORGEN KOSTEN.
* Eén uur is 60 minuten les!!
* Je wordt thuis opgehaald of op een afgesproken plaats.

info@vdsautorijschool.nl
Telefoon: 023 558 10 09
Mobiel: 06 27 50 93 52

vdsautorijschool.nl

GETIPT

Een feest om te bezoeken

O

ok Vijfhuizen is een (tot nu toe) tweetal minibiebs rijk. Ik neem je mee op de route
door het dorp langs deze mooie en bijzondere minibibliotheken.

Een minibieb is bedoeld om gratis boeken uit te lenen
of om te ruilen. Je vindt het boekenkastje in de tuin,
bij een school of bij een buurtcentrum. De minibieb
laat boeken niet verstoffen op de plank en stimuleert
volwassenen en kinderen om te lezen. Ook werkt het
initiatief verbindend in een buurt. Het is leuk als
anderen een briefje ophangen voor de beheerder.

ze een fervent lezer en gunt haar boeken een tweede
leven.
Ben je ook geïnspireerd geraakt door de Vijfhuizense
minibieb? Schroom niet en maak er zelf ook een. Wie weet
kunnen we ooit een minibiebwandelroute door Vijfhuizen
maken. Ik doe mee!
Wil je meer weten?
Op de website www.minibieb.nl kun je kijken waar een
minibieb in jouw omgeving te vinden is. Op de website
www.minibibliotheek.nl is een bouwtekening te downloaden om zelf een minibieb in elkaar te knutselen.
Ellen Slootweg

Het was even zoeken naar de minibieb in Stellinghof, maar
toch gevonden. Deze bijzondere rood minibieb staat aan
het Bastion, een beetje verscholen achter de haag bij de
parkeerplaats vlak bij het bruggetje. De bieb is voorzien
van meerdere gemakken dan alleen boeken. Bovenop
staat een mandje met daarin enkele levensmiddelen. Ook
heeft de beheerder een Facebookpagina aangemaakt:
Minibieb Bastion Vijfhuizen.
De andere minibieb die ons dorp rijk is, staat aan het
Vliegersplein 27. Dit is een waar kunstwerk. De bieb is ook
nog eens duurzaam gebouwd van resthout door Radboud
Wanders, van oorsprong een Vijfhuizenaar. De eigenaresse
vertelt dat het een cadeau was voor haar 75e verjaardag.
Ze is er best trots op. Het was wel even een klus om het
kunstwerk goed vast te zetten, maar dat is gelukt. In een
prachtige tuin staat het witgeschilderde boekenhuisje met
een mooi glazen deurtje. Achter het glas pronken de
boeken. De eigenaresse vertelt dat mensen de bieb al
goed weten te vinden. Zo lag er recent een briefje met
foto van een bevriend schrijver van buurtgenoten in. Zelf is
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Tamara Haggerty en Zoë Sprengers:
twee tophandbalsters uit Vijfhuizen

O

p 29 juni gaven oud DSOV-speelsters Tamara Haggerty en Zoë Sprengers een
gezamenlijke clinic bij DSOV, de club waar hun topsportloopbaan begon. Naast de
sportieve prestaties die deze jonge meiden neerzetten, klinkt ook een grote per-

soonlijke ontwikkeling door. Beiden vertellen openhartig over hoe topsport hen gevormd
heeft als persoon met mentale veerkracht en maximale fysieke fitheid. Een interview met
twee topsporters waar Vijfhuizen trots op mag zijn.

Profiel

foto: Tina Kolthof, Handbal inside

Foto boven

Foto pag 15

Tamara Haggerty

Zoë Sprengers

Leeftijd

26 jaar

22 jaar

Huidige club

IK Sävehof Zweden

Bayer 04 Leverkusen

Positie

Cirkelspeelster

Linker hoekspeelster

Trots op

Champignons League van 2022 en
Jeugd Olympische Spelen

Deelname Nederlands team, tweede
EK 2019 met Jong Oranje

Doelstellingen

Een groot toernooi met het Nederlands team.

Alles wat er aan prijzen te halen valt.

Het behalen van de final four in de
Champignons League.
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Volgend jaar naar Dortmund en
mijzelf op Europees niveau laten zien.

SPORT

Via Zoom spreek ik de twee Vijfhuizense meiden die een
leven leiden waar menigeen van droomt. Zij hebben het
geflikt: ze doen mee in de internationale top van het
handbal. Beiden hebben afgelopen jaar een nieuwe
mijlpaal bereikt; Tamara heeft Champignons League
gespeeld met haar huidige club in Zweden, waar ze 25 mei
landskampioen is geworden. En ze is toegevoegd aan de
selectie van het Nederlands handbalteam.
Zoë speelt sinds haar 20e in de Bundesliga en heeft
daarmee de stap naar de top van het internationale
handbal gezet. En ook zij is sinds december 2021 toegevoegd aan het Nederlands handbalteam. Volgend jaar
maakt ze de overstap naar Dortmund en kan zichzelf op
Europees niveau laten zien.

een draaibal daar.” Ze kijkt uit naar oktober 2022. Dan is
de volgende bijeenkomst met het Nederlands Team. Ze
heeft vertrouwen in het team: “Het is een goede mix van
startende, jonge speelsters en oudere, ervaren speelsters.
Het is nu een kwestie van ingespeeld raken op elkaar en
wennen aan de nieuwe trainer.” Ook Zoë klinkt als een
echte professional. Zij pleit voor goede mentale begeleiding in de sport.
Ellen Slootweg

foto: Joachim Schuetz, Stregspiller

Tamara: “Ik geef er alles voor”.
De positie van Tamara is cirkelspeelster. “Op deze positie
ben ik altijd overal in de wedstrijd bij betrokken. Handbal
heeft voor mij alles wat ik leuk vind aan sport; het is fysiek,
heeft snelheid, vraagt techniek en is tactisch en dat is
allemaal leuk!’’, zegt ze met een stralende lach. Op dit
moment speelt ze voor de Zweedse club IK Sävehof, een
grote club met professionele begeleiding. De kleding
wordt gewassen en ligt elke training netjes klaar voor de
meiden. Als ze naar huis komt, moet ze vliegen; met de
auto is het te ver. Maar ze heeft een maatje: haar hondje
Luna, die in het vliegtuig mee mag als handbagage.
“Het meest mis ik oude kaas”
Maar er zijn ook minder leuke kanten aan topsport. “Het is
leren omgaan met teleurstellingen, telkens maar afwachten
of je geselecteerd wordt voor het Nederlands team. Dat is
best lastig maar concurrentie is goed en er bestaat ook
zoiets als gezonde concurrentie’’, aldus Tamara. Hier
spreekt een professionele topsporter die veel heeft
geleerd en veel heeft gezien.
Zoë: “Talent is niet alles, topsport is hard, maar zolang
je blijft genieten van het spel komt het goed.”
Ook Zoë heeft met haar 22 jaar al een lange loopbaan
achter de rug. Van DSOV naar Nieuw-Vennep en toen naar
DSS waar ze op haar 12e mee mocht doen met Dames 1.
Daarna kwam ze in Amsterdam terecht waar ze drie keer
landskampioen is geweest. Ze nam de kamer van Tamara
over in Papendal waar ze voorbereid werd op een internationale topsportcarrière. Ook hier spreekt een professional
als ze vertelt over de eerste maanden in het buitenland bij
Bayer 04 Leverkusen. “Dat was best wel pittig, vooral
mentaal. Met de handbal ging het direct goed, ik mocht
60 minuten spelen. Door hard te werken, goed te spelen
en veel te trainen en het vertrouwen dat de club mij gaf, is
het gelukt en heb ik mijn draai gevonden.”
“Het meest mis ik mijn familie, de verjaardagen en de
vakanties met elkaar.”
“Het leukst aan handbal vind ik het teamgevoel, het samen
winnen en het snelle spelletje met een vliegertje hier en
VIJFHUIZENMAGAZINE

| 15

HUISARTS VIJFH

HUISARTS VI
HUISARTS VIJFHUIZEN

Kromm

Kromme Spieringweg 248b
2141BR Vijfhuizen
T: 023 - 303 36 26
E: info@huisarts-vijfhuizen.nl
www.huisarts-vijfhuizen.nl

E: info@h
www.h

HUISARTS VIJFHUIZEN

De huisarts
met oog voor L
Kromme Spieringweg 248b

De huisarts met

Kromme Spieringweg 533
2141BR Vijfhuizen
2141 AK Vijfhuizen T: 023 - 303 36 26
E: info@huisarts-vijfhuizen.nl
huisarts
met oog
T: 023 -De
303 36
26
www.huisarts-vijfhuizen.nl
oog voor LEEFSTIJL
E: info@huisarts-vijfhuizen.nl
www.huisarts-vijfhuizen.nl

De huisarts met oog voor LEEFSTIJL

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

KUNST & CULTUUR

Een draak onder het schoolplein

D

e zomerleesdip, een fenomeen dat de meeste leerkrachten van basisschool de
Vijfsprong bekend voorkomt. Als kinderen tijdens de zes weken durende zomervakantie weinig of niet lezen, kunnen zij tot wel twee niveaus achteruitgaan. Wanneer

directeur Ardy Henneman gevraagd wordt om ruimte te geven aan de aftrap van het project
Blink Zomerlezen, twijfelt hij dan ook niet.

Blink Zomerlezen is een initiatief van educatieve uitgeverij
Blink. Via hun website kunnen alle basisschoolkinderen in
Nederland een gepersonaliseerd verhaal maken dat zich
afspeelt op hun eigen school en met hoofdrollen voor hun
eigen leerkrachten. Drie verhalen op verschillende niveaus
geschreven door bekende kinderboekenschrijvers. Tijdens
de vakantie ontvangen de kinderen elke week een nieuw
hoofdstuk dat eindigt met een spannende cliffhanger. Een
goede motivatie om volgende week weer verder te lezen!
Het thema van de verhalen dit jaar is ‘Wat gebeurt er
onder het schoolplein als er niemand is?’
Tijdens de officiële start van het project eind juni kregen
de kinderen van de groepen 5 en 6 alvast een voorproefje
van wat er in hun verhaal staat te gebeuren. Verwachtingsvol stonden zij rond een zwart zeil waar af en toe wat rook

onder vandaan kwam. Na luid aftellen kwam er een draak
tevoorschijn, een prachtig 3D graffitikunstwerk waarmee
de kinderen bijna letterlijk in hun verhaal konden stappen.
Hoe die draak daar is gekomen en wat er mee gaat
gebeuren? Dat wordt de komende weken duidelijk. De
interesse van de kinderen is in ieder geval gewekt!
Uiteindelijk zal de verf eraf slijten, maar de komende
weken is het kunstwerk te bewonderen op het schoolplein
van de Vijfsprong. Vanaf de gele stip is het 3D effect het
best te zien.
Zelf ook een verhaal maken?
Ga naar www.blinkzomerlezen.nl

Lisa de Koning
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Han de Wit en zijn
Chevrolet Master/Sedan
de Luxe uit 1932

H

an de Wit (77) is een autoliefhebber. Vooral van oude Amerikanen,
en die liefde heeft hij al lang.

In zijn heel jonge jaren reed hij in een Chevrolet Bel Air,
gekocht van een woonwagenbewoner op het toenmalige
woonwagenkamp aan de Vijfhuizerweg. Daar kon zelf
zonder rijbewijs mee rijden op het circuit in Zandvoort, dat
kon toen nog. Mocht eigenlijk niet van zijn vader, maar
toch. Toen hij 18 was werd het een Triumph T3. In 1981 kon
hij weer achter het stuur van een echte Amerikaan, een
Chevrolet Impala, zo’n bakbeest met van die grote vleugels aan de achterkant. Die moest de deur uit omdat zijn

vrouw Winnifred hem te groot vond. Ze hebben er samen
wel de nodige kilometers mee gemaakt, ook vakanties
naar Frankrijk, maar echt handig was het natuurlijk niet.
Toen kwam er een “gewone”auto dus, maar het bleef wel
knagen. In 2000 kwam Han op een autobeurs in Utrecht
een Chevrolet Master/Sedan de Luxe tegen. Liefde op het
eerste gezicht! Er moest wel het nodige aan gedaan
worden, de restauratie, samen met zijn vriend Herman
uitgevoerd, nam zo’n vier jaar in beslag.
Vanwaar die autoliefde, ben je een autotechneut?
“Nee, niet van beroep. Ik heb een slagersopleiding gehad,
heb ook als slager gewerkt in Vogelenzang tot mijn 22e.
Daarna heb ik allerlei beroepen gehad en uiteindelijk ben
ik dertig jaar geleden een bedrijf begonnen dat grote

INTERVIEW

aquaria bouwt. Daar doe ik soms nog wat onderhoudswerk voor. Maar auto’s zijn altijd mijn hobby geweest en ik
heb daar wel handigheid in. Met die ouwe bakken reden
we op het circuit van Zandvoort. En daar ging wel eens wat
stuk natuurlijk. De Bel Air kwam aan zijn einde omdat we
met zijn vieren erin een beetje te hard in de duinen zijn
geland. Niemand gewond gelukkig, maar de auto was
total-loss. Ik heb op Zandvoort ook nog met een oude
Taunus 12 M gereden, waar we een cabrio van hadden
gemaakt door het dak er af te zagen. Voor de stevigheid
hebben we toen de deuren vast gelast.”
Waarom werd het deze Chevrolet?
“Dit is nog een echte auto! Het is een oermodel. En er zit
een hele mooie techniek in, een zescilinder motor die
loopt als een zonnetje. Het is een heel luxe uitvoering:

mistlampen, misthoorns, rolgordijnen aan de binnenkant,
bloemenvaasjes, reservewielen in de spatborden en het
dashboard en de binnenkant van de deuren zijn met hout
bekleed.”
Hoe vaak rijden jullie er in?
“ Weinig, ik rijd er graag in, het is echt mijn trots. Maar het
is geen makkelijke auto om in te rijden. Er zit geen stuurbekrachtiging en ook geen rembekrachtiging op. Dus het
is echt werken. Je moet erg op het verkeer letten, want
snel optrekken zit er niet in natuurlijk en je staat ook niet
meteen stil als je op de rem trapt. De laatste rit was de
Koningsrit in Nieuw-Vennep dit jaar. Daarna is hij mooi
schoongemaakt en weer onder de hoes gezet !”
Cok de Ruijter
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Ondernemers Vijfhuizen
voor een groen en
duurzaam Vijfhuizen
20 | VIJFHUIZENMAGAZINE

DUURZAAM

O

ndernemersvereniging Vijfhuizen,
afgekort OVV is in 1986 opgericht.
De doelstelling van de vereniging

is het behartigen van de belangen van de

Vijfhuizense ondernemers. En om een plek te
creëren waar ondernemers
ervaringen kunnen delen en mogelijkheden
tot samenwerking tot stand kunnen brengen.
In de nieuwjaarstoespraak van 2020 heeft de voorzitter,
Harm Meuwese, uitgesproken dat de Ondernemersvereniging Vijfhuizen zich gaat inzetten voor een groen en
duurzaam Vijfhuizen. De ambitie is om Vijfhuizen het
groenste dorp van de Haarlemmermeer te maken. Om dit
te realiseren wordt gedacht aan meer groen, bomen
planten en aan het optimaliseren van de buitenruimtes.
Maar ook aan het zetten van een stip op de horizon met
betrekking tot het oplossen van het duurzaamheidsvraagstuk: Vijfhuizen van het gas af en een Vijfhuizen dat zelf de
elektriciteit opwekt. Voor deze ambities is binnen de
ondernemersvereniging een commissie Groen in het leven
geroepen.

meter bereiken. Het hout is tamelijk duurzaam, zwaar,
sterk, taai, en splijtvast. Het hout van deze boom is
lichtbruin/oranje van kleur. De veldesdoorn is een boom
die 10 à 12 meter hoog en 10 meter breed kan worden.
Het is een traag groeiende soort, die 200 tot 300 jaar oud
kan worden. De takken zijn olijfgroen tot geelbruin en de
jonge takken zijn lichtbehaard. De bloemen worden druk
bezocht door bijen en andere insecten. De vruchten
worden gegeten door vogels.
Verdere plannen en ideeën
Voor de invulling van de overige vijf percelen in Park
Vijfhuizen zijn nog geen concrete plannen. Wel zijn er
ideeën om een pluktuin en/of een voedselbos te realiseren. Ook is gedacht aan het maken van en bos(je) met
zaailingen uit het bos bij de Big Spotters Hill.
Voor de stip op de horizon, voor duurzame energie en
warmte, wordt nagedacht over de mogelijkheden van
zonnepark(en) en warmtecoöperaties.
De OVV roept Vijfhuizenaren op hun groene ideeën en
plannen te delen. Dit najaar geven we graag invulling aan
de resterende percelen in Park Vijfhuizen en goede ideeën
om deze van bomen en groen te voorzien horen wij graag!
Heb je ideeën, neem dan contact op via info@ovvijfhuizen.
nl. Samen maken we van Vijfhuizen het groenste dorp van
de Haarlemmermeer!
Alisas Schreur

De eerste actie van de OVV was het planten van tien
bomen in de tuinen van leden van de OVV. Maar de
ambitie reikt verder dan deze tien bomen. Het was de
bedoeling om in het 35-jarig lustrum nog eens vijfendertig
bomen te planten. Het coronavirus en ook het vinden van
een locatie voor deze bomen zorgden voor enige vertraging in de uitvoering. Uiteindelijk is gekozen om Park
Vijfhuizen te vergroenen en de biodiversiteit van het park
te verhogen. Hiervoor is toestemming nodig van recreatieschap Spaarnwoude. De OVV heeft voor vijf jaar een
bruikleenovereenkomst met het recreatieschap afgesloten
voor een oppervlakte van circa 8000 m2. Het betreft zes
grondpercelen op verschillende plaatsen in Park Vijfhuizen.
Bomen planten
Het eerste grondperceel is op 6 maart jl. beplant met
zesendertig bomen, één meer dan de beoogde vijfendertig uit 2021. We zijn inmiddels een jaar verder, vandaar. De
benodigde financiën voor deze bomen zijn opgebracht
door de leden van de OVV. De bomen zijn geplant aan de
zuidzijde van Park Vijfhuizen, min of meer evenwijdig aan
de Vijfhuizerweg bij de ingang van het MH17-monument.
Er zijn twee verschillende soorten geplant, de valse
christusdoorn (Gleditsia triacanthos) en de veldesdoorn of
Spaanse aak (Acer campestre).
De valse christusdoorn is een bladverliezende boom die
uit Noord-Amerika stamt. De boom groeit snel en verschaft daarom vlug schaduw. Hij kan een hoogte van 20-30
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Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54

info@peterolsthoor
www.peterolsthoor

Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54
info@peterolsthoorngrondwerk.nl
www.peterolsthoorngrondwerk.nl

Make stories
not war

Tekst- en communicatiebureau
Verhaal met pit helpt ondernemers
hun verhaal te vangen én onder
woorden te brengen.
• merkidentiteit & positionering
• overtuigende webteksten
• blogs, nieuwsbrieven, social media

info@verhaalmetpit.nl
+31(0)6 40 40 71 39
www.verhaalmetpit.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

Hier kan jouw
advertentie staan!
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Nieuwkomer De Kippenkar

V

ijfhuizen heeft weer een nieuw lekkernijenaanbod: kip in allerlei verse bereidingsvormen. Daphne Wijkhuizen (ja een dochter van), zelf Vijfhuizenaar, biedt sinds
december 2021 op de parkeerplaats van DSOV ons dorpelingen heerlijke zelfbe-

reide kipgerechten aan.
Hobbykok Daphne, met veel ervaring in het koken voor
groepen, trok de stoute schoenen aan en volgde haar
droom: een eigen warme kippenkar. Het ondernemersbloed is Daphne met de paplepel ingegoten. Ouders Joop
en Lizette Wijkhuizen staan met hun “Flower Power” ook
op de parkeerplaats bij DSOV en door wie kan je daar
geholpen worden? Juist, door haar dochter Wijkhuizen!
Na een moeizame start wat betreft het verkrijgen van de
benodigde vergunningen (ruim 1,5 jaar) en een forse
investering, staat hij er dan: de Kippenkar, een prachtige
zwarte rijdende keuken. Een korte periode was de Kippenkar ook welkom op het parkeerterrein bij de benzinepomp
van Hendriks, maar dat werd door de gemeente verboden.
Het zou een bron van vuurgevaar zijn bij een benzinepomp.
Wat is er nieuw aan het initiatief? Vanzelfsprekend de verse
bereide kip zelf die nog ontbrak in het dorp. Klanten
reageerden met ‘hè hè eindelijk’ en komen wekelijks langs.
Best verkocht worden de hele gegrilde kippen en de

grillworst. Wat je absoluut moet proeven? De steaky
chicken: lekker voor bij de borrel, maar ook prima met een
bakje rijst als warme maaltijd. En tot slot natuurlijk de
zelfgemaakte grillworst.
De kippenkar onderscheidt zich van andere kippenkarren
met een aanbod dat voor honderd procent uit vlees van
vrije uitloopkippen bestaat. En dat kost wel meer, zeker nu
de graanleveranties moeilijker en dus duurder worden.
Plofkippen worden te kust en te keur aangeboden, maar
niet bij de Kippenkar!
Loopt de Kippenkar goed? De eerste maanden vielen niet
tegen, maar het mag zeker nog groeien, stelt Daphne. Dus
Vijfhuizenaren, kom op: hobbykok Daphne staat voor jullie
klaar.
Actuele openingstijden zijn te vinden op
www.dekippenkar.nl
Tineke Krikke-Sjardijn

VIJFHUIZENMAGAZINE

| 23

OVV
BEN JE ONDERNEMER
EN WOON OF WERK JE
IN VIJFHUIZEN?

WORD DAN LID VAN DE
ONDERNEMERSVERENIGING
De ondernemersvereniging Vijfhuizen staat voor gezelligheid
en verbinding. We behartigen de belangen van
ondernemers uit Vijfhuizen.
Met meer dan 100 leden komen wij regelmatig
bij elkaar om ervaringen te delen, te leren
en waar mogelijk samenwerkingen tot stand te brengen.

35 SINDS
1986

INSPIRATIE
LEZINGEN
*
BORRELS
*
EVENTS
*
NIEUWS
FLITSEN

Een klein dorp vol ondernemers. Sluit je ook aan?

OVVIJFHUIZEN.NL

kennis en advies in bouwtechniek

ELKAAR
ONTMOETEN

SAMEN
WERKEN

ERVARING
DELEN

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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OMGEVING

De Expohal na coronatijd

W

e zijn benieuwd hoe het gaat met de Expohal na corona. Het is natuurlijk een
testlocatie geweest, maar dat was tijdelijk. Dus gaan we maar eens op bezoek bij
Frank Dullen, manager van de Expohal, tegenwoordig Expo Greater Amsterdam.

Hoe hebben jullie de coronatijd doorstaan?
Frank is niet ontevreden. Van maart tot half juli 2021 heeft
hij de verslaggeving van het EK voetbal in huis gehad.
Dat was heel fijn want evenementen konden toen niet
doorgaan. Daarna konden ze in augustus en september
gewoon draaien, omdat de maatregelen een stuk minder
streng werden. Helaas ging in november alles weer op
slot.
Dit jaar mocht er vanaf april gelukkig weer steeds meer en
veel van de evenementen die in februari en/of maart
zouden zijn, hebben toen in april plaatsgevonden.
En nu mag alles weer. Het personeelstekort is echter wel
een groot probleem. Zowel bij de Expo zelf als bij de
leveranciers. En van het tweede heeft de Expo bij het
organiseren van evenementen natuurlijk ook last.
Hoe staat het met het buitenterrein naast de Expo?
Zoals veel dorpsgenoten waarschijnlijk gezien hebben, is
het buitenterrein naast de Expohal (onder de elektriciteitspalen) door het recreatieschap Spaarnwoude kaal gemaakt
en geëgaliseerd. En daarna ingezaaid met gras. Dat heeft
het Recreatieschap gedaan om die plek geschikter te

maken voor recreatie. Bezoekers kunnen nu lekker in het
gras liggen en picknicken. Dat is dus niet door de Expohal
gedaan en ook niet speciaal vóór de Expohal.
Maar dat neemt niet weg dat er wel gebruik gemaakt kan
worden van die ruimte voor evenementen die ook buiten
plek nodig hebben. Zoals de Libelle Zomerweek die hier
de komende jaren gehouden zal worden. De Expohal kan
die buitenruimte er dan bij huren. Dat heeft wel als nadeel
dat het pad naast de hal dan tijdelijk afgesloten is voor
wandelaars en fietsers.
En wat komt er verder dit jaar nog allemaal?
Hopelijk gaat Nederland in de herfst niet weer op slot
want er staan nog een paar leuke grote evenementen op
de planning. Denk aan het Horse Event in september.
En in oktober neemt VT Wonen de hal in beslag.
En natuurlijk, zoals elk jaar, zal ook de IFTF weer neerstrijken in de Expohal. En last but not least: in december komt
er een grote Dinoshow. Kortom, de Expohal is nog volop
in bedrijf en uiteraard probeert ze de overlast voor de
bewoners van Vijfhuizen zo klein mogelijk te houden.
Fieke Kalkman
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‘Altijd al een pannenkoekenhuis willen hebben’

S

ander Teeuwen en Yvonne Joosten zijn eigenaren van het Pannenkoekenpaviljoen en
Bief & Burgers. We spreken Sander want Yvonne is met vakantie

Bij de ingang van recreatiepark De Groene Weelde aan de
Kruisweg – Spieringweg is het de laatste tijd dubbel druk.
Naast het bezoekersverkeer voor het Pannenkoekenpaviljoen rijdt bouwverkeer aan voor de bouw van een heel
nieuw pannenkoekenpaviljoen. En dat is niet de enige
vernieuwing daar. Het recreatieschap Spaarnwoude en de
provincie Noord-Holland zorgen voor een compleet
andere entree van het park met ook een grote nieuwe
parkeerplaats.
Terug naar het Pannenkoekenpaviljoen. Door wie en hoe is
dat daar zo’n 10 jaar geleden tot stand gekomen?
Sander Teeuwen (50), geboren en getogen aan de Oude
Kruisweg in Cruquius en nu inwoner van Vijfhuizen kan
daar alles over vertellen: “Het huidige paviljoen was
destijds een informatiepunt van de provincie Noord-Holland en het recreatieschap. Ruim tien jaar geleden wilden
ze ervan af en via een open inschrijving kon je een plan
indienen om het gebouw over te nemen.

26 | VIJFHUIZENMAGAZINE

We kwamen erachter dat dat speelde omdat we er toen
vlakbij woonden, aan de Kruisweg- parallelweg, tegenover
het ziekenhuis. Yvon en ik hebben toen een plan ingediend
voor een pannenkoekenpaviljoen. En we kregen het!”
Hoe kwam je op het idee van een pannenkoekenhuis?
“Ik wilde altijd al ondernemer worden, ik heb eerst in de
autoverhuur gewerkt. Daar had ik een klant uit Amsterdam
die een pannenkoekenhuis had. Die zei altijd met een
grote glimlach: ‘Als je een leuke baan wilt, moet je een
pannenkoekenhuis beginnen. Niet te ingewikkeld, altijd
publiek in de zaak en dus een goed inkomen’. Na de
autoverhuur ben ik begonnen als franchisenemer van
Multivlaai op Schiphol. Dat draaide goed, vooral omdat we
veel bedrijven op de luchthaven als klant konden binnenhalen. En toen het winkelcentrum in Hoofddorp vernieuwd
werd, kon ik daar een nieuwe Multivlaai beginnen.

INTERVIEW

Aan de andere kant van de Kruisweg ligt restaurant Bief
& Burgers, ook van jullie. Hoe is dat gestart?
“Daar zit een familieverhaal achter. Mijn opa en oma
hebben vroeger precies op dat punt gewoond. Het werd
het landje van Teeuwen genoemd. Mijn vader en moeder
wonen verderop aan de Oude Kruisweg, net als nog meer
familie van mij. Een jaar of zeven geleden kwam de vraag
op wat er met de grond moest gaan gebeuren. Ik had al
eens nagedacht over een restaurant in een wat ander
segment en dat is daarvoor natuurlijk een prima plek aan
de Kruisweg. Dus Yvon en ik dachten: doen! En het draait
goed.”

Daar stapte Yvonne ook in nadat ze jaren bedrijfsleidster
was geweest van meerdere winkels in paardenbenodigdheden. Toen het paviljoen vrijkwam, kwam het pannenkoekenverhaal van mijn oude klant weer naar boven”
Hoe groot was de gok om daar te beginnen?
“Nou, het was wel spannend, omdat het pand er helemaal
niet zo geschikt voor was. We moesten behoorlijk investeren om het een beetje geschikt te maken en we hadden
geen echt haalbaarheidsonderzoek gedaan. Dus de week
voor de opening hebben we in Hoofddorp en omstreken
een folder in de bus gedaan met de aanbieding dat je voor
vijf euro een pannenkoek kon komen eten. Met die
aanbieding moesten we na een week stoppen, het liep
storm! Na een jaar gingen we al uitbreiden, toen hebben
we de serre erbij gebouwd.”

En wat gaat het nieuwe paviljoen brengen?
“Veel denk ik. Dit is echt als horecapaviljoen ontworpen;
we kunnen de bezoekers beter verdelen en de akoestiek is
natuurlijk veel beter dan in het huidige paviljoen. Er komt
aan de voorzijde een groot terras met een buitenbar waar
je ook in de winter gezellig kunt zitten. En we hebben nog
wat toegevoegd: er komen boven op het paviljoen zes
appartementen voor kort toeristisch verblijf.”
Tot slot, hoe bevalt het wonen in Vijfhuizen?
“Prima, ik heb een heel fijn huis midden in het dorp. Zes
jaar geleden zocht ik een huis en Vijfhuizen moest het
worden. Ik ken het dorp van jongs af aan natuurlijk. Ik
sponsor de feestweek en ik ben lid van de ondernemersvereniging. Veel jongeren uit het dorp werken bij ons en
veel Vijfhuizenaren komen bij een van onze restaurants
eten. Ik heb het in Vijfhuizen goed naar mijn zin.”
Cok de Ruijter
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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

KUNST&CULTUUR
WONEN IN

Wonen in… het hoogste huis
van Vijfhuizen

I

n de rubriek ‘Wonen in…’ komen Vijfhuizenaren aan het woord die in een bijzonder huis
wonen. Dit keer ben ik op bezoek bij Herman en Wil Kuipers. Zij wonen op de vijfde
verdieping van het appartementencomplex aan de Vesting, de hoogste verdieping van

het dorp.

Direct na de oplevering vijftien jaar geleden komen
Herman en Wil in het appartement wonen. Oorspronkelijk
komen zij uit Haarlem, maar wanneer hun drie zoons
allemaal naar Vijfhuizen zijn verhuisd, zetten zij ook de stap

naar de overkant van de Ringvaart. “Qua contact met de
buren is een appartement wel anders dan een huis met een
tuin, want hier zie je elkaar alleen maar als je toevallig
tegelijk aankomt of vertrekt. Maar het grote voordeel is dat
alles hier gelijkvloers is”, vertellen de twee.
Bij het inschrijven voor het nieuwbouwproject is het een
grote wens om zo hoog mogelijk in het gebouw te wonen.
Onder andere vanwege de hoge plafonds, op het hoogste
punt wel vijf meter hoog, waardoor alles heel ruim aanvoelt.
Ook valt er veel licht naar binnen, omdat er geen hogere
balkons zijn. En natuurlijk het uitzicht vanaf de hoogste
verdieping. “Vanuit de slaapkamers kijk je uit over Vijfhuizen en Haarlem. Vooral met een mooie zonsondergang of
juist donkere wolken en onweer is dat genieten,” vertelt
Herman. “De eerste jaren hadden we vanuit de woonkamer
uitzicht op de stijgende en landende vliegtuigen van
Schiphol, maar de bomen zijn inmiddels zo hoog dat we die
nu alleen nog in de winter als de bomen kaal zijn kunnen
zien”, vult Wil aan.
Hoge plafonds
De hoge plafonds zijn trouwens ook wel eens een uitdaging. De stukadoor had binnen een steiger nodig, een
lampje vervangen doe je niet even snel en bij de spinnenrag in de hoek kom je niet met een gewone stofzuiger of
plumeau. “De glazenwasser gaf ons de tip om een lange
steel te kopen voor aan de stofzuiger, dus nu kunnen we er
zonder capriolen op een ladder toch bij”, lacht Wil.
Of er ook een nadeel is aan wonen op vijfhoog? “Nou, als
de lift het niet doet is dat wel lastig, want dan is vijf verdiepingen omhoog wel een hele klim. Maar gelukkig gebeurt
dat niet vaak,” aldus Herman en Wil. Alle reden dus om hier
nog veel jaren van het licht, de ruimte en het uitzicht te
genieten!

Ben of ken jij iemand die in een bijzonder huis in
Vijfhuizen woont? Meld je bij de redactie!
Lisa de Koning
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The Quality Rotary,
Constructie & Roestvrijstaal
Kromme Spieringweg 561  2141 AL Vijfhuizen  T. 023 558 90 90  www.blombv.nl

Uw wensen vastleggen geeft helderheid
Een afscheid met gevoel voor sfeer en met respect voor
de overledene, helpt bij de verwerking van het verlies.
Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat mensen
hun wensen kenbaar maken en dat wij ze op een
integere én professionele manier kunnen adviseren.

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl

DUURZAAM

‘Het kan altijd weer zuiniger en beter’
Cor van Reeuwijk over energieneutraal wonen

A

an de Kromme Spieringweg staat
een woning die volledig energieneutraal is, en zelfs nog voldoende

energie opwekt voor de elektrische auto.
Dorpsgenoot Cor van Reeuwijk vertelt hier
iets over.

Hoe ben je er toegekomen om een energieneutrale
woning te maken?
“De eerste aanzet was 10 jaar geleden: een informatiemiddag van de gemeente over verduurzaming. Daar werd de
mogelijkheid gegeven om mee te doen aan een actie voor
de aankoop van een setje zonnepanelen. Uit nieuwsgierigheid en de behoefte meer zelfvoorzienend te worden heb
ik er toen drie gekocht en geïnstalleerd. Mijn interesse in
(regel) techniek en steeds iets nieuws willen proberen heeft
ertoe geleid dat ik, stapje voor stapje, verder ben gegaan
met het verduurzamen van woningen.”
Wat heb je gedaan om zo zelfvoorzienend mogelijk te
worden qua energie?
“Hierbij moet je onderscheid maken tussen onze gezinswoning en een project met een woning die volledig energieneutraal is gemaakt. De gezinswoning is in de afgelopen 10
jaar in fases voorzien van zonnepanelen, een zonneboiler
voor warm water en het ventilatiesysteem heeft een warmte
terugwinunit. In de woningen zijn sensoren aangebracht
voor de regeling van de temperatuur, luchtventilatie en de
vochtigheidsgraad en het voorkomen van onnodig gebruik
van elektriciteit (sluipgebruik). Voor de energieneutrale
woning zijn alle muren voorzien van extra isolerende
panelen. Het dak en de vloer zijn eveneens extra geïsoleerd. De woning is voorzien van zonnepanelen voor
stroom en een (lucht)warmtepomp voor de verwarming. De
aanwezige serre wordt gebruikt voor de verwarming van de
keuken. Als de zon de serre heeft opgewarmd wordt deze
warme lucht naar de keuken geblazen. Ook hier is een
warmte terugwinunit aangebracht.
Uit pure interesse in hoe dit ging werken, heb ik achter in
onze tuin een waterreservoir gemaakt met een helofytenfilter voor de zuivering van het (regen)water. Het water wordt
door de beplanting (onder andere Japans riet, lisdodde en
kalmoes) in de vijver gezuiverd en kan zo weer worden
gebruikt.”

Waar ben je zoal tegen aangelopen en waar moet je
rekening mee houden?
“Van belang is vooral dat je verder in de toekomst kijkt in
relatie met wat je nu wilt gaan doen. Zo heb ik ervaren dat
de keuze voor het gebruik van je dakvlak belangrijk is. Na
de start met de drie zonnepanelen zijn er velen bijgekomen
(nu 54 panelen) en ik merkte dat ik die drie anders zou
hebben geplaatst als ik had geweten dat er nog meer op
het dak zouden komen. Hetzelfde geldt ook voor de
inrichting van de meterkast en de plaatsing van de
omvormer(s) voor de zonnepanelen. Naast het kijken naar
de terugverdientijd van alle maatregelen is het van belang
rekening te houden met het eventueel noodzakelijk
verzwaren van de elektriciteitsaansluiting. Bij een zwaardere aansluiting betaal je naast de aansluitkosten ook meer
aan vaste kosten.”
Hoe ervaar je het eindresultaat?
“Het eindresultaat bestaat eigenlijk niet. Het kan altijd weer
zuiniger en beter. De energieneutrale woning komt nog het
dichtst bij het gedroomde eindresultaat met nu al een
energieoverschot op jaarbasis. Maar ook hier zijn verbeteringen mogelijk. De technieken hiervoor worden steeds
beter en geavanceerder. Uiteindelijk heb ik ons gasverbruik
in onze gezinswoning met meer dan 50 procent teruggebracht, zonder aan comfort in te leveren en ook hier is een
overschot qua elektra.”
Alisas Schreur
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NIEUWE BUREN

Vijfhuizen voelde meteen als thuis

I

n deze rubriek stellen nieuwe bewoners
van het dorp zich voor. Ditmaal het
woord aan José en Gerrit van de Ven.

In april zijn zij in Vijfhuizen komen wonen.
Wie zijn jullie?
“Wij zijn Gerrit en José en we wonen sinds kort aan de
Kazemat in Vijfhuizen. We hebben drie kinderen en een
kleinkind, en het tweede kleinkind is op komst. Als kind
woonde ik tussen de bloemen op een boerderij/bloemenkwekerij aan de Hoofdweg. Tegenwoordig runnen mijn
broers het bedrijf, maar in de zomer ben ik er nog vaak te
vinden om te helpen met boeketten maken,” vertelt José.
“Ik kom oorspronkelijk uit Katwijk, maar al bijna veertig jaar
geleden zijn we samen in Hoofddorp gaan wonen,” vult
Gerrit aan. ‘’Vroeger werkte ik voor de marechaussee en
later voor de politie, inmiddels ben ik werkzaam als ICT’er.
In onze vrije tijd genieten we van allerlei buitensporten:
bootcamp, wandelen, fietsen en windsurfen.”

Waarom hebben jullie gekozen om in Vijfhuizen te
komen wonen?
Gerrit: “Ons huis in Hoofddorp werd te groot en nu de
kinderen uit huis zijn, waren wij wel toe aan wat anders.
Bovendien wilden we op een rustigere plek wonen,
Hoofddorp is de laatste jaren steeds voller en drukker
geworden. We hebben eerst wat appartementen bekeken,
maar daar misten we de tuin toch te veel.”
José: “Door mijn werk in de thuiszorg kwam ik wekelijks in
dit huis en het sprak mij direct aan. Gerrit is een keer
meegegaan om een probleem met de radioantenne te
verhelpen en ook hij was meteen enthousiast. Toen bleek
dat het te koop zou komen, hebben we dan ook niet lang
getwijfeld.”
Hoe bevalt het om in het dorp te wonen?
“Eigenlijk waren we hier meteen gewend! Je hoort weleens
dat mensen per ongeluk naar hun oude huis rijden, maar
voor ons was Vijfhuizen meteen thuis. We genieten van de
rust en het bos vlakbij. Het enige wat misschien even
wennen is, is dat we nu wat verder van een winkelcentrum
vandaan wonen. Maar in heel Hoofddorp vind je geen
bakkerij zoals Dijkzeul, dus dat nemen we graag voor lief!”,
besluit het stel.
Lisa de Koning
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Glazenwassers en
Schoonmaakbedrijf
Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.
Zoekt u een vertrouwde
Glazenwasser?
4030 jaar een begrip particulier
Al
en zakelijk

Tevens verzorgen wij het schoonmaken
van dakgoten en schoon opleveren

AANBIEDING!

woningen na verbouwing en/of

1e
verhuizing.

wasbeurt gratis

Tel. 023-5289700
Email: f.broersevof@xs4all.nl
K.v.k. 34053745

Interesse in hedendaagse kunst & erfgoed?
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een inspirerende plek waar je
nauw betrokken bent bij hedendaagse kunst, kunstenaars,
openingen, lezingen en andere randprogrammering.
Het Fort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van
Amsterdam en is sinds 2005 een bestemming waar beeldende
kunst en militair erfgoed samenkomen. De programmering is
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve 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

GJK
Elektrotechnisch Installatiebureau
Loo

Lo
Lomo
Lo
Lo
Lo
Lo
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ob3a
2y4yoo
obooy667/oboobyby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

HISTORIE

Geschiedenis eendenkooi gaat terug tot 1701
Vijfhuizen bestond al voor de inpoldering van het Haarlemmermeer. In de Middeleeuwen lag het dorp langs de
hoofdroute van Haarlem naar Amsterdam. Ten noorden van
Vijfhuizen ontstond het Spieringmeer en ten zuiden het
Haarlemmermeer. De landbrug tussen de meren werd door
verdere overstromingen en oevererosie in 1508 weggeslagen. Wat overbleef was een landtong met een achterliggende polder. Door de ringvaart is het oude gebied in
tweeën gesneden en kwam het stuk oude land binnen de
nieuwe polder te liggen. De Kromme Spieringweg loopt
over de dijk die Vijfhuizen tot de inpoldering aan de
zuidzijde heeft beschermd. Op het oude land ligt de
eendenkooi van de familie Stokman.
De geschiedenis van de kooi van Stokman gaat terug tot 9
februari 1701. Toen verleenden de Staten van Holland aan
een zekere Jan Willems octrooi om in de heerlijkheid
Nieuwerkerk, Schalkwijk en Vijfhuizen “een Voogel-koij op
te rechten”. Sinds 1757 wordt de kooi steeds beheerd door
een lid van de familie Stokman. Op het erf bij de eendenkooi bevinden zich het huis en schuren en opslagplaatsen.
Maar een en ander is wel aan vernieuwing toe en dus werd
een verzoek tot verbouwing van huis en stallen ingediend.
Een prima en gedegen plan.
Maar er was daarbij wel een hindernis te nemen. In 1992
heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van archeologisch erfgoed ondertekend, het verdrag
van Malta. Het betekent dat overheden verplicht zijn om bij
bodemingrepen rekening te houden met archeologische
waarden.

Het bureau Transect archeologie erfgoed uit Nieuwegein
heeft ter plekke een uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Het
bureau constateert dat er in het plangebied op zich geen
belemmeringen zijn voor de verbouwingen op het terrein.
Het bureau schrijft o.a. “Op basis van het onderzoek is een
lage verwachting opgesteld voor het Neolithicum. Indien
archeologische resten uit deze periode aanwezig zijn, zullen
deze zich op de top van hoger gelegen wad- of kreekoevers bevinden. Dergelijke oevers zijn vermoedelijk niet
aanwezig in het plangebied.”
Pijpenkopjes
Simone Stokman reageert verheugd: “Het archeologisch
onderzoek is geweest, maar er is niets interessants gevonden. Een stuk kommetje en wat scherfjes, dat was alles. De
scherfjes en het kommetje waren niet interessant en oud
genoeg. Wij blij. Zelf hebben we wel pijpenkopjes in het
verleden gevonden, maar omdat Haarlem vroeger stenen
pijpjes maakte, zijn er zoveel in de omgeving te vinden dat
dit ook niet interessant is. Zelf vind ik het wel leuk want
sommige pijpjes hebben leuke afbeeldingen. Helaas
hebben we nog nooit een complete pijp gevonden.”
In de 16 eeuw introduceerden Engelse huursoldaten het
pijproken in Nederland. In de 17e eeuw was het pijproken
zeer algemeen, vandaar de vondst van vele pijpen.
Wie meer informatie wil lezen over het gehele project kan
die vinden in het Gemeenteblad van 23. 9.2021 zaak
5084670.
Reint Buser
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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

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

maand, september tot juni, Frans van Eerden,
eerden78@hotmail.com (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)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren),
Akke Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)
DONDERDAG:		
Handwerkclub: 10.00-12.00 uur, om de week, Marja Hijstek:
06-57143936 of marjahijstek@icloud.com (Dorpshuis)
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur,
www.atalmedial.nl (De Poterne) Alleen op afspraak.

Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,

(Dorpshuis)
(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 Vijfsprong)
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 5581308
(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 11.00 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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COLOFON

Het magazine VIJFHUIZEN is een uitgave van de Vereniging
Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 3x per jaar.
Druk: Spaarne Werkt Grafisch - Cruquius
Foto cover: Esther van Overbeek
Fotografie: Esther van Overbeek, Cok de Ruijter,
Alisas Schreur, Ellen Slootweg, Agnes Weber
en Lisa de Koning

Distributie Vijfhuizen Magazine
J. van Schie
Jack Sharp park 11
2141 XJ Vijfhuizen
Tel: 06 - 49450211
jjmvanschie1955@kpnmail.nl
Het volgende nummer verschijnt rond half november 2022
Uiterste datum inleveren kopij 30 september 2022 bij
cok.de.ruijter@kpnplanet.nl

Ledenadministratie: L. Welt (ewelt@quicknet.nl)
Redactie: Alisas Schreur, Cok de Ruijter (coördinatie),
Lisa de Koning, Evelien Engele, Fieke Kalkman,
Nico Jansen, Ellen Slootweg, Tineke Krikke
Aanleveren kopij: cok.de.ruijter@kpnplanet.nl
Website: www.dorpvijfhuizen.nl
Contactpersoon voor advertenties is:
Alisas Schreur (alisas.schreur@hetnet.nl)
De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor
om artikelen te wijzigen en te weigeren.

Samenstelling bestuur:
Functie:

Naam:

Aandachtsgebied:

Voorzitter

Ton van der Aar
Vliegersplein 83
2141VE Vijfhuizen
Tel: 06-21533601
voorzitter@dorpvijfhuizen.nl

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

Secretaris
(vicevoorzitter)

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

Penningmeester

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

Bestuurslid

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

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk

Bestuurslid

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

Algemeen bestuurslid, Redactie blad Vijfhuizen
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Verzorging in- en uitgaande post, kernenoverleg met de
gemeente,beheeroverleg, Schiphol, 4-5 mei comité, aanpak
Ringdijk

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

BEDRIJVENGIDS

Vijfhuizer Bedrijvengids
Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl .......................uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie ............................ info@itgijmuiden.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 ............................de zingende tuinarchitecte (vocals, coaching & gardening) ............................06-24237572 anita@anitasanders.nl
B&B, 't Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl .........Relaxed overnachten in de Randstad..........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
Coaching, Facebook.com/Westerhuijs Coaching ........bij Loopbaan & ‘Sterker door Ellende’..... 06-44986112 westerhuijscoaching@outlook.com
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
Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf Fred Broerse Vof..........meer dan 35 jaar een begrip in de regio........... 023-5289700, f.broersevof@xs4all.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, info@schoorlbeheer.nl
Pilates-en Yogalessen van oa Denise Schellinger, www.studio-yoga.nl..........voor iedereen, op elk niveau.......... 06-29506572 info@studio-yoga.nl
Powerwalkingclubvijfhuizen & Gezonde Leefstijl, www.foodfittylifestyle.nl.................................................06-22067418, ilse@foodfittylifestyle.nl
Schoonheidssalon, Ellezza, www.ellezza.nl ............................Voor huidverbetering en ontspanning............................ 06-31951666, ellezza@live.nl
Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl....................................grond,straatwerk, etc. ......................................... leosmit123@hotmail.com
Stucadoorsbedrijf Roy Broerse .........................voor al uw stucadoors- en spuitwerkzaamheden....................06-24763649, oybroerse@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
Voordeel Dakopbouw, www.voordeeldakopbouw..........Kromme Spieringweg 267.........06-23369612 Marco.olsthoorn@voordeeldakopbouw.nl
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.
Spreekuur op afspraak
maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

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

