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Beste Vijfhuizenaren,

We gaan naar het einde van het jaar 2020. Waar we in 
vorige jaren in november konden aankondigen welke 
festiviteiten er in het dorp zouden zijn, samenhangend met 
Sinterklaas, de kerstdagen of oud en nieuw moeten we nu 
melden welke evenementen niet doorgaan. En eigenlijk zijn 
het overbodige mededelingen, iedereen weet dat wel. 
Jammer, heel jammer. Het zijn voor iedereen moeilijke en 
onzekere tijden, vooral voor diegenen die door ziekte 
getroffen zijn of dierbaren in hun omgeving hebben die dat 
zijn. Wij wensen hen allen het beste.

De redactie heeft zich niet door droefenis laten leiden. 
Naar wij hopen levert dat weer een goed leesbaar en leuk 
magazine op. 
Fieke Kalkman interviewde Sonja Roosenhart over haar 
dagvullende hobby, de schilderkunst. En daarnaast ver-
kende Fieke het bekende fort, waarbij beheerder Gert-Jan 
Brok ingaat op de geschiedenis van het fort en vertelt wat 
het beheer zoal inhoudt.
Lisa de Koning sprak met een nieuwe inwoner van het 
dorp, Robert Hunter, uit Amerika afkomstig die omwille van 
zijn liefde voor de Vijfhuizense Danique in ons dorp is 
komen wonen. En Lisa sprak met Gerwin Verbruggen, die 
al sinds zijn jeugd op een woonboot woont. Wat is daar nu 
het aparte van?

Ellen Slootweg haalt Marco Schoorl voor het voetlicht, een 
Vijfhuizense wereldreiziger, die overal in de wereld zijn 
handen uit de mouwen steekt. En ja, ook nog steeds in 
Vijfhuizen, als voorzitter van timmerclub De Oude Stal. En 
ook Theo Doevendans, oud-onderwijzer, maar tegenwoor-
dig kinderboekenschrijver, ging met Ellen in gesprek.
Peter Blom ging op bezoek bij de schakende Vijfhuizense 
jeugd. Tot nu een bijna onderbelichte sport in het dorp, 
maar dat zal vast gaan veranderen nu. Talent genoeg! En 
Peter sprak met Peter Slot, projectontwikkelaar in het dorp 
met twee woningbouwprojecten, waarbij de inbreng van 
de toekomstige bewoners een grote rol speelt.
De nieuwe huisarts Daan van der Stap vertelde mij hoe hij 
in zijn nieuwe praktijk aan de slag is gegaan en wat zijn 
achtergrond is. En daarnaast lichtte Birgit Dinkla een tipje 
van de sluier op wat er achter het cryptische “Vijfhuizen 
doet” steekt. Een geweldig initiatief van een aantal 
Vijfhuizense vrouwen.

En onze eigen geschiedenisleraar Reint Buser gaat in op de 
geschiedenis van de Haarlemmermeerlijn, de spoorlijn 
waaraan Vijfhuizen zijn station te danken heeft.
Veel leesplezier en ik wens iedereen namens het bestuur 
van de VDV en de redactie van dit magazine, ondanks alle 
virusperikelen prettige kerstdagen, een goed uiteinde en 
vooral een heel gezond 2021 toe!

Cok de Ruijter
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BESTUUR

ALV 2020 helemaal afgelast
Op basis van de huidige situatie is besloten dit jaar geen 
algemene ledenvergadering te houden. Gegeven de corona-
beperkingen en risico’s vinden we het niet verantwoord. Het 
verslag van de secretaris, de jaarrekening en het jaarplan 
2021 worden op de site gezet. Leden die over deze stukken 
vragen of opmerkingen hebben kunnen die voor 1 januari 
2021 via de mail aanreiken aan onze secretaris Ton Overgaag. 
(alm.overgaag@quicknet.nl) De overige punten worden 
aangehouden tot de ALV 2021. Hopelijk zijn er dan betere 
tijden.

Oud papieracties De Spiering
De Spiering is gestopt met de ophaalacties voor oud papier, 
omdat de gemeentelijke subsidie hiervoor weg is gevallen. 
Om meerdere redenen vinden wij dat jammer. In een brief 
aan de gemeente heeft de VDV gevraagd dit besluit te 
heroverwegen. De brief is verderop in het blad opgenomen.

Ontwikkelingen rond nieuwbouw Groeneweg / 
Woudweg en Pracht 468
De VDV heeft een zienswijze ingediend bij het college van B 
en W en de raad op het bestemmingsplan Woudweg / 
Groeneweg, met name gericht op de beperkte parkeergele-
genheid rond de nieuwbouw. Tegen de bouw zelf hebben wij 
geen (overwegende) bezwaren. Ook de omwonenden 
hebben een zienswijze ingediend. In de raadsvergadering van 
17 september jl. is het bestemmingsplan behandeld en 
unaniem aangenomen. De parkeersituatie is niet aangepast 
omdat het nu voorgestelde past binnen de huidige (moeilijk 
te begrijpen) parkeerverordening. Ook het bestemmingsplan 
van het plan 468 is goedgekeurd. Binnenkort komen deze 
woningen in de verkoop.

Nieuwbouw op terrein pompstation Hendriks
Peter Blom houdt contact over het plan met Peter Slot, de 
projectontwikkelaar. Er blijkt nu een plan te zijn waar de 
gemeente zich in kan vinden. Echter nu hebben de mogelijk 
toekomstige bewoners hun opmerkingen. Zij zagen meer 
zitten in het eerdere plan. Er ontstaat min of meer een 
patstelling, Peter Slot heeft een nieuw voorstel gemaakt om 
tot elkaar te komen.

Workshop flexwonen
FLEXWONEN Vijfhuizen
Wat is het? Waar is behoefte aan? Het Podium voor architec-
tuur wil met ons meedenken. Flexwonen, tijdelijk en snel 
bouwen, kan een oplossing bieden voor het tekort aan 
betaalbare woningen voor jongeren. Podium voor Architec-
tuur krijgt signalen uit de samenleving over de behoefte aan 
Flexwonen. Ook uit Vijfhuizen. Wil jij Flexwonen, maar loop je 
tegen obstakels aan? Voor een nog te organiseren sessie over 
Flexwonen inventariseert Podium de obstakels en behoefte. 
Met input van geïnteresseerden kunnen we een duidelijk 

Bestuursmededelingen
overzicht maken en een constructieve sessie organiseren in 
samenwerking met de Dorpsvereniging. Deze sessie vindt 
plaats op een moment dat het weer mag, ergens in het 
voorjaar. 
Wat is jouw definitie van Flexwonen? Gaat het meer in de 
richting van klein, circulair, aanpasbaar (meegroeien naar 
behoefte), modulair, met een kleine groep wonen, voor 
kortere duur, zelfbouw en/of experiment? Aan welk type 
locatie denk je? In bestaande wijken, in het buitengebied of 
een specifieke locatie? Beschrijf in 150 woorden jouw definitie 
van Flexwonen, wat je zou willen, waar je mogelijkheden ziet 
of wat je mist.  
Podium voor Architectuur heeft afgelopen jaren meerdere 
keren aandacht besteed aan Flexwonen. In het najaar van 
2018 is in Den Bosch gesproken met bewoners die hun eigen 
woning hebben gebouwd. Er werd ook gesproken met de 
gemeente en woningcorporatie. Najaar 2019 deelden 
initiatiefnemers hun plannen, obstakels en zoektocht. In het 
voorjaar van 2020 spraken we met woningcorporatie Ymere, 
de gemeentes Almere, Haarlemmermeer, Den Bosch en het 
Rijk over de wederzijdse ervaringen. Deze verslagen met veel 
voorbeelden kun je vinden op www.podiumarchitectuur.nl
Je plannen, wensen en andere opmerkingen kun je mailen 
naar Info@podiumarchitectuur.nl, graag voor 1 januari a.s.

We zoeken een redactielid en een bestuurslid
Lijkt het je leuk de communicatie vanuit de VDV middels de 
website en Facebook te ondersteunen door daarvoor teksten 
aan te leveren en/of lijkt het je leuk om mee te werken aan dit 
magazine, neem dan contact op met Cok de Ruijter, tel. 
06-27892794 of via de mail, cok.de.ruijter@kpnplanet.nl

Afscheid Else Huijsman
Else Huijsman heeft haar bestuurslidmaatschap beëindigd. In 
de bestuursvergadering van 13 oktober heeft zij afscheid 
genomen onder dankzegging van het bestuur voor haar 
aanwezigheid en inbreng.
 
Overlijden Jaap Zuurbier
Op 18 augustus jl. is oud-voorzitter van de VDV Jaap Zuurbier 
op de leeftijd van 93 jaar overleden. Hij is op 25 augustus 
begraven. Vanuit Vijfhuizen is hij per koets, getrokken door 
vier paarden naar de begraafplaats in Lijnden gebracht. Hij 
was van 1987 tot 1993 voorzitter van de VDV en tot op hoge 
leeftijd een trouw bezoeker van onze jaarvergadering. Wij 
wensen de familie sterkte met dit verlies. 

Voorzitter VDV
Cok de Ruijter

Bezoek de website
Kijk voor het meer actuele nieuws van de VDV  

ook vooral op onze website :  
www.dorpvijfhuizen.nl ! 
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Sonja Roosenhart: 
‘Het liefst schilder ik elke dag’
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KUNST&CULTUUR

Een schildercursus bij dorpsgenoot 

Rob de Wilde was het begin van 

een passie die niet meer over zou 

gaan. Sonja Roosenhart over haar grote 

liefde voor de schilderkunst. “Het liefst 

schilder ik elke dag, maar met het thuis-

front is inmiddels afgesproken dat de 

weekenden schildervrij zijn…!"

Hoe word je schilderes, wil ik allereerst van Sonja weten. 
Geboren in Haarlem, was Sonja helemaal niet opgevoed 
met tekenen of schilderen. Toen ze een jaar of 25 was 
volgde ze een keer een cursus aquarelleren maar dat was 
geen succes en ze concludeerde dat ze dat dus echt niet 
kon. Een paar jaar later ontdekte ze het ‘gewone’ tekenen 
met houtskool of potlood. Dat ging haar aardig af en vond 
ze ook leuk om te doen, maar dat was echt alles.  
Tot een jaar of tien geleden Nico van Opzeeland haar 
vroeg met hem mee te gaan naar een schildercursus bij 
Rob de Wilde. Direct toen Sonja de penselen in haar hand 
had en begon met schilderen met olieverf, voelde ze: ‘dit 

kan ik!’. Ruim twee seizoenen is ze de lessen bij Rob blijven 
volgen.

Ervaring als beste leermeester
In die periode ging haar jongste naar de middelbare 
school en kwam er meer tijd vrij om ook thuis te gaan 
schilderen. Sonja schildert altijd aan de hand van een foto 
en in die begintijd vooral dieren. Ze bleek het inderdaad 
heel goed te kunnen en vond het heerlijk om te doen. 
Tijdens het schilderen loop je natuurlijk wel tegen zaken 
aan die je niet kent of kunt, maar op YouTube valt veel te 
vinden om vervolgens gewoon zelf uit te proberen zoals 
vernissen. En daarnaast is ervaring de beste leermeester. 
Het mengen van kleuren is een kwestie van uitproberen, 
ervaring en natuurlijk aanleg. Sonja heeft online een 
vriendin die schilderes is en over en weer geven zij elkaar 
raad en feedback. Heel nuttig!

Vrouwfiguur
Inmiddels zijn het al lang niet meer alleen dieren die ze 
schildert. Vooral vrouwen zijn het tegenwoordig.
Sonja: ‘En in de loop van de jaren zoek je natuurlijk ook 
nieuwe dingen op; het is zo leuk om steeds weer iets 
nieuws uit te proberen en onder de knie te krijgen. Bijvoor-
beeld door de achtergrond in plaats van licht veel donker-
der te maken. Hierdoor wordt de compositie heel anders 
en dus ook de manier waarop je het vrouwfiguur daarop 
schildert.’ 
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Momenteel is Sonja ook aan het experimenteren met 
behang. Ze bekleedt de MDF-plaat (ze schildert niet op 
doek, maar op MDF) met behang en schildert daar vervol-
gens overheen. Met een prachtig resultaat. 

Verwachtingen
Hoe komt ze aan al haar inspiratie? “Ik zoek op internet 
naar foto’s die me aanspreken of ik word gevraagd om iets 
te schilderen”, vertelt ze. “Bijvoorbeeld voor een jubileum 
of verjaardag vragen mensen me om een schilderij van de 
jubilaris of van het paar te maken. Of soms word ik 
gevraagd een huisdier te schilderen, een hond of een 
geitje ofzo. Aan de hand van een foto maak ik dan het 
schilderij. In opdracht schilderen is wel heel spannend, 
want die mensen hebben toch hun verwachtingen en die 
moet ik zien waar te maken. Maar tot nu toe is dat altijd 
goed gekomen en geeft het extra voldoening als mensen 
heel blij zijn met mijn werk “. 

Beeld van fotografen wereldwijd
Hoe zit dat met die foto’s vraag ik haar. Mag je die zomaar 
gebruiken? Het blijkt dat Sonja inmiddels met fotografen 
van over de hele wereld mailcontact heeft. Als ze een foto 
wil naschilderen vraag ze eerst toestemming aan de 

fotograaf. En die kunnen over de hele wereld verspreid 
zitten. Het leuke is dat ze altijd toestemming geven en het 
eigenlijk best leuk vinden dat hun foto wordt nageschil-
derd. Uiteraard mailt Sonja dan, als het schilderij af is, een 
foto terug van het resultaat. 
Het schilderen vult Sonja haar leven. Het liefst schildert ze 
iedere dag, maar met het thuisfront is inmiddels afgespro-
ken dat de weekenden schildervrij zijn…! Ze verkoopt haar 
schilderijen via haar website (sonjaroosenhart.nl), Face-
bookpagina of Catawiki. Daarnaast exposeert ze ook wel 
eens, maar door corona is dat nu lastig. Dichter bij huis is 
haar werk te bekijken in de bestuurskamer van DSOV of bij 
de ijswinkel aan d’Yserinckweg.

Voor wie geïnspireerd is geraakt en eens wil kijken of hij 
ook talent voor schilderen heeft, geeft Sonja driedaagse 
workshops bij haar thuis. Ze zet dan de door jou uitge-
zochte foto in hoofdlijnen uit op een MDF-plaat en leert 
hoe je daar met olieverf een prachtig schilderij van maakt. 
Kosten zijn 300 euro inclusief materialen, drankjes en lunch. 
Bij interesse kan je mailen naar: sonjaroosenhart@gmail.
com.

Fieke Kalkman
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Een sociale  
wereldreiziger:  
Marco Schoorl in de 
spotlights
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PODIUM

Marco Schoorl is 

een naam die 

menig Vijfhuize-

naar iets zal zeggen. Maar 

wie is hij precies? Ellen 

Slootweg sprak hem over 

zijn roadtrip naar Gambia, 

jongerenreizen naar Cebu 

en dichterbij huis de tim-

merclub in het dorp. 

Als jochie van vijf kwam hij in Vijfhui-
zen wonen op de grond van de 
voormalige boerderij van de familie 
Schoorl, in de Mient. Al snel werd hij 
lid van de timmerclub van het jeugd-
werk De Oude Stal. Om hier vervol-
gens nooit meer weg te gaan. Op dit 
moment is hij nog steeds actief bij De 
Oude Stal, maar dan in de rol van 
voorzitter. 

Geschiedenisdocent 
Dit korte inkijkje in het leven van 
Marco Schoorl typeert hem: sociaal 
betrokken, hulpvaardig en een 
doener. Al pratende komt er nog een 
andere eigenschap van Marco naar 
voren: de interesse in andere culturen 
en samenlevingen. Deze interesse 
heeft er mede voor gezorgd dat hij 
docent geschiedenis is geworden en 
vele reizen heeft gemaakt. Waar te 
beginnen in alles wat hij gezien heeft 
in de wereld?

Reisvirus
Het reisvirus kreeg hem in zijn greep 
op 18-jarige leeftijd toen hij voor het 
eerst een verre reis naar Brazilië 
maakte. Het jaar daarop ging hij mee 
met de jongerenreis van Vriend-
schapsband Haarlemmermeer Cebu 
naar Cebu City een van de metropo-
len in de Filipijnen waar de gemeente 
een innige band mee onderhoudt.  En 
nog steeds is hij betrokken bij de 
organisatie als begeleider van de 
jongerenreis die eens in de twee jaar 
plaatsvindt. 

Pinky poppie riep de 
grensbeambte 
In de afgelopen jaren is Marco in vele 
landen geweest. Hij heeft een liefde 
voor de onbekende, niet-toeristische 
plekken. Het liefst gaat hij op pad met 
een rugzak op zoek naar een grens-
overgang die hij lopend over kan. Dat 
levert de mooiste avonturen op. Hij 
heeft een jaar als backpacker gereisd 
en koos voor een minder voor de 
hand liggend continent: Zuid-Amerika. 
Een van de avonturen die hij in dat 
jaar beleefde was aan de grensover-
gang tussen Colombia en Brazilië. Op 
een eenvoudig politiebureau moest hij 
zijn paspoort laten zien waarop de 
beambte zag dat hij uit Nederland 
kwam en verrast uitriep: ‘Pinky 
poppie!’. Marco mocht direct doorlo-
pen en hoefde geen formulier mee en 
was van harte welkom. Tot er op de 
terugweg een andere politiebeambte 
zat die naar zijn paspoort vroeg en het 
formulier. Omdat Marco Portugees 
spreekt, is hij er wel uitgekomen en 
mocht-ie de grens over. ‘Er is altijd wel 
wat te regelen’, is een van zijn 
reismotto’s. 

Handen uit de mouwen 
Een ander reishoogtepunt was zijn reis 
in 2019 met de auto naar Gambia. 
Samen met zijn oud-collega Ysbrand 
bracht hij hulpgoederen naar Gambia. 
Onderweg zetten ze een huisartsen-
post in Mauritanië op, bevoorraden ze 
in Senegal en Gambia een ziekenhuis 
en werd een technische school 
voorzien van gereedschappen.  
Ook deze reis 
typeert Marco: 
sociaal betrokken 
en altijd bereid 
om de handen uit 
de mouwen te 
steken.  
In het dagelijks 
leven is hij docent 
geschiedenis aan 
het Herbert Visser 
College in 
Nieuw-Vennep. In 
dit werk kan hij 
veel kwijt. Hij 
geeft les aan 
kinderen vanaf 

vmbo-basis tot de bovenbouw havo/
vwo. Hij laat jongeren graag meeden-
ken over samenlevingen en andere 
culturen. Maar ook kinderen helpen 
met hoe te leren en succeservaringen 
in het onderwijs te geven, ziet hij als 
een missie in zijn werk. 

En wat te doen voor deze wereldreizi-
ger in coronatijden? De atlas bekijken 
en nieuwe bestemmingen zoeken 
waar verassende culturen te vinden 
zijn. Maar ook gewoon het tuintje 
schoffelen van een oudere dame in 
het dorp. Dat is Marco Schoorl ten 
voeten uit. 

Ellen Slootweg



 

Wij nemen nog patiënten aan 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol 

 



NIEUWE BUREN

In deze rubriek stellen 

nieuwe bewoners van 

het dorp zich voor. In 

deze editie: Robert Hunter. 

Samen met Danique, al 

sinds haar jeugd Vijfhui-

zense, woont hij sinds kort 

in het dorp. Hij vertelt over 

zijn eerste woonervaringen.

Wie ben je?
“Ik ben Robert Hunter en ik kom uit 
Danville in de Amerikaanse staat 
Pennsylvania. Ik ben schrijver van 
zowel boeken als liedjes, maar ik ben 
ook muzikant en als het moet doe ik 
ook nog een leuke goocheltruc, van 

alles wat dus. Twee jaar geleden 
toerde ik als eerste artiest ooit door 
alle vijftig staten van Amerika in één 
jaar. Samen met een gitarist reed ik 
ruim 250.000 km in een camper door 
Alaska en Hawaii en alles wat daartus-
sen ligt om mijn muziek én boek te 
promoten. We gaven 600 optredens 
in onder andere boekwinkels, platen-
winkels, cafés, en radio- en tv-shows. 
Afgelopen jaar heb ik een tijd door-
gebracht in de woestijn van New 
Mexico om te werken aan nieuwe 
muziek en een nieuw boek.” 

Waarom heb je ervoor geko-
zen om in Vijfhuizen te komen 
wonen?
“Daar is echt maar één reden voor: 
Danique. Ik heb in de afgelopen twee 
jaar misschien wel een miljoen 
mensen gezien, maar zij is echt heel 
speciaal. Of het nou 
Mexico was, de Zuidpool 
of waar dan ook: ik ga 
waar Danique ook gaat”, 
vertelt Robert.

“Voor mij was er echt 
geen andere optie dan 
Vijfhuizen, het is echt mijn 
dorp!”, vult Danique aan. 
“Rob en ik leerden elkaar 
kennen toen ik op vakan-
tie was in Amerika. Daarna 
ben ik nog twee keer 
teruggegaan en in 
december was hij hier in 

Nederland. In februari gingen we 
samen voor vier weken naar Amerika. 
Toen we, door het coronavirus, in 
plaats van vier weken zes maanden in 
Amerika zaten, hoorde mijn moeder 
van kennissen dat dit appartement te 
huur kwam. Ze heeft me meteen 
opgebeld en alles voor ons 
geregeld.”

Hoe bevalt het om in het dorp 
te wonen? 
Robert: “Het voelt hier nu al meer als 
thuis dan de afgelopen twee jaar. 
Eigenlijk is elke staat in Amerika een 
eigen land, met een eigen taal, 
klimaat en gewoontes. Ik ben dus wel 
gewend om ergens nieuw te zijn. De 
mensen hier in Vijfhuizen zijn vriende-
lijk. In New York wonen ruim acht 
miljoen mensen en had ik een paar 
vrienden. Hier in Vijfhuizen wonen 
maar een paar duizend mensen en 
toch heb ik al veel meer leuke mensen 
ontmoet. En de ouders van Danique 
zijn fantastisch, zij hebben er echt 
voor gezorgd dat ik me hier zo snel 
thuis voel!”
“Grappig genoeg wordt een deel van 
mijn thuisstaat Pennsylvania Dutch 
Country genoemd. Ik ben dus weer 
terug in een landschap met boerde-
rijen en windmolens. Wat ze daar niet 
hebben? Drempels! En dat je voor 
parkeren moet betalen, dat is ook wel 
even wennen. Maar verder mis ik niks 
uit Amerika, Danique maakt fantasti-
sche ontbijtjes, dus zelfs die mis ik 
niet!” 

Lisa de Koning 

Amerikaanse zanger 
voor de liefde naar 
Vijfhuizen
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Fort Vijfhuizen ademt 
geschiedenis 

Fort Vijfhuizen staat 

als onderdeel van de 

Stelling van Amster-

dam op de UNESCO 

Werelderfgoedlijst. Niet 

niks. Dus ik denk dat we er 

best trots op mogen zijn 

dat we zo’n fort in ons dorp 

hebben. In ieder geval 

reden genoeg om een keer 

te gaan praten met de 

beheerder Gert-Jan Brok.

Beheerder van het fort; wat houdt dat 
precies in, wil ik allereerst van Gert-
Jan weten. “Nou, een heleboel! Het 
terrein van het fort beslaat met grond 
en gebouwen acht hectare dat 
onderhouden moet worden. Je kunt je 
voorstellen dat een gebouw dat aan 
het eind van de negentiende eeuw 
gebouwd is, het nodige onderhoud 
vraagt en dan is er nog de grond 
eromheen. De vijver is uitgeleend aan 
een viskweker. Die komt af en toe met 
een groot net de visjes eruit halen die 
hij elders dan weer uitzet.  
Een deel van het grasland is in pacht 
gegeven aan een boer en daar staan 
schapen op. Maar dan blijft er nog 
genoeg land over dat gemaaid moet 
worden.” 

Alleen houten bebouwing
“De houten woningen die zo’n vijftien 
jaar geleden op het grondgebied van 
het Fort zijn gebouwd, zijn ontworpen 
met de Kringenwet als gedachte 
erachter. Dat is de wet die bepaalde 
dat binnen driehonderd meter van 
militaire vestingwerken alleen houten 
gebouwen mochten komen. Die 
konden namelijk in geval van oorlog 
snel platgebrand/afgebroken worden 
zodat er weer een vrij schootsveld 
was. Die wet is pas in 1963 
afgeschaft.” 
De beheerder zorgt ook voor de 
rondleidingen die gegeven worden en 
het helpen inrichten van de tentoon-
stellingen. Gelukkig wordt Gert-Jan 
hierin geholpen door een aantal 
vrijwilligers, net als bij het onderhoud.
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OMGEVING

Verdedigbaar aardwerk 
Het fort is een provinciaal monument 
en onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam die in 1880 is vastgesteld. 
Deze Stelling is 135 kilometer lang en 
bestaat uit 42 forten.
Het fort bij Vijfhuizen is in 1885 als 
bakstenen fort ontworpen, zoals alle 
forten. Helaas was inmiddels de 
brisantgranaat uitgevonden en daar 
waren die bakstenen niet tegen 
bestand. Dus ons fort is als een van 
de eerste van beton gemaakt. In 1890 
hebben de genietroepen het ontwerp 
gemaakt en is er zand gestort. Dat 
moest drie jaar blijven liggen om in te 
klinken en een stevige bodem te 
maken voor de bebouwing. Na die 
drie jaar is de fortgracht gegraven en 
is er zand bijgestort. Dat moest ook 
weer drie jaar liggen. Op dit verde-
digbare aardwerk zoals het genoemd 
werd, waren al wel soldaten aanwezig 

in tentjes en met artillerie. In 1896 is 
met de bouw begonnen en in 1899 
was het fort af.

Kanonnen
Het deel van het fort dat je ziet (aan 
de Geniedijk) is de achterkant. Het 
fort bestaat uit een langwerpig smal 
gebouw met 46 lokalen. Deze werden 
gebruikt voor opslag, slaapplaats en 
kantoor. De soldaten sliepen met 24 
man in één zo’n lokaal. De officieren 
met veel minder en de commandant 
had een eigen lokaal. En dan is er aan 
de voorkant nog een veel kleiner en 
korter gebouw. Via de poterne, een 
bomvrije verbinding tussen twee 
onderdelen van een vestingwerk, kan 
je van het ene naar het andere 
gebouw. 
Ook zijn er twee hefkoepelgebouwen 
bewaard gebleven. Hierin stond het 
afweergeschut dat met een hefboom 

omhoog (schieten) en omlaag (rust) 
kon. Aan de zichtbare kant zie je twee 
ronde uitstulpingen van waaruit 
geschoten kon worden om de ruimte 
tussen de forten te beschermen. De 
kanonnen die hier stonden konden 
zo’n 3600 meter bestrijken. De 
veldartillerie bestreek wel zo’n tien 
kilometer.

Bij ons fort staat nog de enig overge-
bleven metalen genieloods. Hierin 
werd het artilleriegeschut en delen 
van het interieur van het fort opgesla-
gen als het fort “slapende” was.

Kunst en horeca 
Zowel het fort als de genieloods zijn 
gerestaureerd. De genieloods heeft 
een dubbele wand gekregen met 
isolatie ertussen en dubbele ramen 
zodat er minder energie nodig is om 
het te verwarmen, maar alles is zo 
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Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar 
accommodaties de sociale samenleving en sociale cohesie te verbeteren en te versterken. Een van 

deze locaties is dorpshuis De Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Loop gerust eens binnen of benader beheerder Roel Krijger via 

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
 

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

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

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

helen |  B E A U T Y  C A R E
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gemaakt dat de originele loods 
behouden is. 
Voor wat betreft het fort is de provin-
cie een project gestart om te bezien 
of dat ook duurzamer gemaakt kan 
worden. Om het daar ’s winters warm 
te krijgen is veel energie nodig. Er 
wordt gekeken naar mogelijkheden 
om met een warmtepomp en water 
uit de Ringvaart iets te doen. Maar 

dat bevindt zich allemaal nog in een 
beginfase.
Ons fort is het eerste fort dat een 
herbestemming kreeg. Inmiddels zijn 
heel veel forten in gebruik als horeca-
gelegenheid of iets soortgelijks. Ons 
fort is voor een deel in gebruik als 
kunstfort waar tentoonstellingen te 
zien zijn, er is een restaurant en een 
aantal lokalen wordt verhuurd. 

Het is echt een aanrader om er eens 
te gaan kijken, je kunt een rondleiding 
boeken of gewoon even rondlopen. 
En loop dan ook zeker over het pad 
op de heuvel. “De sluipweg waar-
langs de dood heeft weten te ont-
snappen”. Een prachtig kunstwerk van 
grafstenen.

Fieke Kalkman
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OVV kerstballenactie

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!

Haarlemmerm
ee

r

Koop een kerstboom
 voor het goede doel!
Vrijdag 11 december van 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 12 december van 09.00 - 18.00 uur
Locatie | Prieel in het dorpshart

Voor € 5,00 extra bezorgen wij de boom bij u thuis.
Ondernemersvereniging Vijfhuizen

Voedselb
an

k

OVV202451_Advertentie_2020.indd   1 20-10-20   14:34
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Wonen in… 
een woonark

In deze nieuwe rubriek spreken we 

Vijfhuizenaren die op een bijzondere 

plek wonen. Gerwin Verbruggen trapt 

af, hij woont al sinds zijn jeugd op een 

woonboot aan de Cruquiusdijk.

Gerwin is niet anders gewend. Hij woonde met zijn ouders 
in een woonark en – hoewel hij altijd zei dat hij zelf nooit 
aan de toen nog drukke Cruquiusdijk zou gaan wonen – 
woont hij inmiddels naast zijn ouders. Even overwoog hij 
om een woning in Stellinghof te kopen, maar toen duidelijk 
werd dat de ark naast zijn ouders te koop kwam, heeft hij 
eigenlijk niet getwijfeld. “Voor mij is het ideaal! Sinds de 
komst van de Driemerenweg is het hier veel minder druk. 
Ik ben door mijn werk veel weg van huis en heb weinig 
ruimte nodig. De boot en de tuin heb ik zo opgeknapt dat 
ik er nu weinig onderhoud aan heb”, vertelt Gerwin. 

Als kind liep Gerwin elke dag naar school, terwijl hij 
onderweg zijn vriendjes oppikte. Hij speelde buiten in de 
weilanden rondom het fort en later ook met vrienden in het 
Buitenhof. En ook nu nog voelt hij zich verbonden met het 
dorp. “Ik ken eigenlijk vooral de buren die vanaf hier 
richting het dorp wonen, van de mensen die richting 
Cruquius wonen ken ik er maar een paar.” 

Watersportliefhebbers 
In het verleden waren het vooral arme mensen die in een 
woonboot gingen wonen. Dat is tegenwoordig wel anders 
ziet Gerwin. Het zijn watersportliefhebbers met een bootje 
of een sup-board die voor een woning op het water kiezen. 

Al was de financiële kant voor Gerwin wel een groot 
voordeel: ‘’Ik betaal liggeld en diesel waar de cv-ketel op 
draait. Maar de boot is betaald, de zonnepanelen op mijn 
dak wekken meer elektriciteit op dan ik verbruik en belas-
tingen als WOZ-belasting zijn niet voor een woonboot. 
Door die lage vaste lasten kan ik leven zoals ik leef”, vertelt 
hij. 

Snowboardles
Binnenkort vertrekt Gerwin weer voor het hele seizoen naar 
Tirol om te snowboarden en snowboardles te geven. Ook 
in het zomerseizoen is hij in het buitenland te vinden; jaren 
was hij reisleider in Zuid-Europa en afgelopen zomers 
bouwde hij surfcamps en runde een windsurfschool en 
-verhuur. Tussendoor is hij, buiten een surfreis naar Bali om, 
thuis om zijn woonboot op te knappen en werkt hij af en 
toe voor een bevriende elektricien. 

Deze zomer gooide het corona-virus roet in het eten en 
bleef hij in Vijfhuizen. Het viel hem dus nu eigenlijk pas op 
hoe druk het zomers is op de Ringvaart met bootjes en 
suppers. Zelf was hij ook volop op het water te vinden: ‘’Ik 
kon het bootje gebruiken dat vrienden bij mij aan de 
steiger hebben liggen en mijn terras aan het water is de 
perfecte plek om in de avondzon te eten. 

En nu de zomer voorbij is, kan het wintersportseizoen voor 
mij niet snel genoeg beginnen!” 

Lisa de Koning 

GETIPT



‘Ik vind echt contact met 
patiënten heel belangrijk’ 

Nieuwe huisarts Daan van der Stap 
wil brede zorg aanbieden
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INTERVIEW

Hij mag aangespro-

ken worden met 

‘Daan’, ook door 

zijn patiënten als die dat 

willen. Sinds 1 juli heeft 

Daan van der Stap, 32 jaar 

oud en woonachtig in 

Haarlem, de praktijk van 

huisarts Elfrink overgeno-

men. Onveranderd is de 

aanwezigheid van prak-

tijkondersteuners Brenda 

Snijder en Marja van 

Rhoon. Op spreekuur bij 

huisarts Daan voor een 

kennismakingsgesprek. 

Hoe ben je in Vijfhuizen 
terecht gekomen? 
“Eigenlijk via de huisartsen tamtam. Ik 
werkte als waarnemer in Midden-
beemster en een collega vertelde mij 
dat er in Vijfhuizen een praktijkopvol-
ger werd gezocht. Ik woon wel in 
Haarlem, maar dat is nog niet zo heel 
lang en ik kende Vijfhuizen eigenlijk 
niet. Maar ik merkte wel dat het 
werken in een dorp als Middenbeem-
ster mij goed lag, dus nu ik de kans 
kreeg om in de directe omgeving van 
mijn woonplek toch in een dorp te 
gaan werken, ben ik gaan praten. En 
dat voelde eigenlijk meteen goed.”

Waarom wil je graag in een 
dorp als Vijfhuizen werken? 
“In mijn opleiding heb ik gemerkt dat 
ik vooral het echte contact met 
patiënten heel belangrijk vind. Als 
basisarts heb ik ook korte tijd op de 
afdeling oncologie in het ziekenhuis 
gewerkt en op de eerste hulp, maar 
dan heb je maar kort contact met 
mensen. En dat geldt eigenlijk ook 
voor alle andere specialisaties. Als 
huisarts heb je dat niet. Daar moet je 

mensen leren kennen en dat vind ik 
veel leuker. En in een dorp is dat 
contact persoonlijker heb ik gemerkt. 
Mensen hebben onderling meer 
contact, groeten elkaar hier bij 
voorbeeld, dat kom je in een stad 
veel minder tegen.”

Waar kom je oorspronkelijk 
vandaan?
“Ik ben geboren in Dordrecht, mijn 
ouders waren allebei kinderpsycho-
loog, dus de medische hoek was mij 
al niet vreemd. Alleen ben ik een 
andere richting ingeslagen, ik wilde 
echt huisarts worden en ben gaan 
studeren in Amsterdam en vandaaruit 
ben ik in Middenbeemster terecht 
gekomen.” 

Wat kenmerkt jouw manier 
van werken? 
“Ik vind het belangrijk de tijd voor 
mensen te hebben, dat betekent dat 
ik per afspraak een kwartier inplan in 
plaats van de tien minuten die vaak 
gebruikelijk is. En daarnaast willen we 
een brede vorm van zorg bieden. Er 
komt een aparte praktijkondersteuner 
voor psychische kortdurende zorg, en 
ook op het gebied van hart- en 
vaatziekten kunnen we extra begelei-
ding bieden. Op dinsdag komt er een 
vaste vrouwelijke huisarts, Maaike 
Weesjes. Dat is prettig voor diegenen 
die toch graag een vrouwelijke arts 
zien en het biedt mij de gelegenheid 
om neventaken te doen die met de 
praktijk te maken hebben. Want je 
runt toch een eigen bedrijf; daar zit 
van alles administratiefs en ander 

geregel aan vast. En ik heb nog mijn 
diensten bij de huisartsenpost. Dat 
betekent dat ik eens per twee weken 
daar een dienst moet draaien. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om 
op een goede manier samen te 
werken met Sarah Terol, de andere 
huisarts in het dorp. We hebben goed 
contact.”

Wie ondersteunen de 
praktijk?
De praktijkondersteuners Brenda 
Snijder en Marja van Rhoon zijn voor 
de patiënten uit de praktijk van dr. 
Elfrink bekende gezichten. Brenda 
werkte drie jaar bij dr. Elfrink als 
praktijkverpleegkundige en dokters-
assistente. Ze heeft daarvoor twaalf 
jaar onder andere als verpleegkun-
dige en leidinggevende gewerkt in 
het Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis in Amsterdam. En Marja is 
inmiddels twee jaar in de praktijk aan 
de slag. Daarvoor werkte ze in de 
apotheek in het dorp als apothekers-
assistente. Goed om te weten is dat 
er nog ruimte in de praktijk voor 
nieuwe patiënten is, die kunnen zich 
bij Brenda of Marja melden.
Als gevolg van de coronamaatregelen 
kon het in september geplande 
afscheid van dr. Elfrink niet doorgaan. 
Maar mochten oud- patiënten van 
haar toch nog iets van zich willen 
laten horen, dan is het, zegt Brenda, 
altijd mogelijk om bijvoorbeeld een 
kaartje voor haar af te geven bij de 
praktijk.

Cok de Ruijter
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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

Dorpshuis 
zoekt extra 
handen voor 
activiteiten
Het dorpshuis wil voor alle leeftijdsgroepen iets  
organiseren, maar dat vraagt ook ‘extra handen’.  
Er worden dorpsbewoners gezocht die het leuk vinden 
om de handen uit de mouwen te steken en contact met 
andere dorpsgenoten te hebben. Zo zijn er vrijwilligers 
nodig voor de organisatie van jeugdactiviteiten zoals 
een kinderdisco en filmmiddag of voor activiteiten voor 
volwassenen zoals bloemschikken en bingo. 

Heb je interesse of ideeën voor activiteiten in en  
om het dorpshuis d’Oude Waterwolf, meld je dan aan  
bij beheerder Roel Krijger: 06-53744117 of  
roel.krijger@maatvast.nl 

Vijfhuizerdijk 113, 2141 BD
Vijfhuizen, 06 549 275 54
info@peterolsthoorn.nl
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Als oud-leerling aan 

mij de eer om mijn 

voormalige 

schoolmeester Theo Doe-

vendans te interviewen 

over zijn debuut als kinder-

boekenschrijver.  Al snel 

komen de oude schoolfo-

to’s tevoorschijn en zie ik 

mijzelf terug op het school-

plein van ‘de school met 

den Bijbel’, de voorloper 

van de Meerval en later De 

Tweemaster, tegenwoordig 

De Vijfsprong geheten.   

Als leerkracht las Theo altijd zelfbe-
dachte verhalen voor aan zijn klas. 
Deze verhalen lagen tot drie jaar 
geleden in een oude schoenendoos 
op zolder. Totdat zijn dochter Eline 
zei: ‘Kun je daar niet eens wat mee 
doen?’. Het idee om de verhalen in 
boekvorm uit te geven voor het 
goede doel, was geboren. Vol trots 
laat Theo zijn kinderboek CODE 

W.G.D.G.O zien. De tekening op de 
voorkant is gemaakt door oud-leer-
ling Sil van de Leemput. De tekenin-
gen in het boek zijn door Francis 
Reints gemaakt. Met hulp van 
vrienden, familie en kennissen en 
natuurlijk het enthousiasme en de 
bevlogenheid van Theo zelf, ligt er nu 
een prachtig kinderboek voor ons op 
tafel. 

‘Het boek is geschreven 
voor kinderen 

en daarom vond ik hun 
feedback ook zo belangrijk’ 

‘Elk kind verdient een onbe-
zorgde jeugd’ 
Met hulp van zijn dochters, familie en 
vrienden en vooral de kinderen uit de 
klas is het boek CODE W.G.D.G.O 
ontstaan. De hoofdrolspelers in het 
boek zijn Sep en Moos, vernoemd 
naar zijn eigen kleinzonen. Zij zoeken 
een geheim en maken allerlei span-
nende dingen mee. In de proeffase 
van het boek heeft Theo het boek aan 
verschillende kinderen voorgelezen 
en hun reactie gevraagd. Met de 
feedback van de kinderen heeft hij 
het boek geschaafd tot het klaar was 
voor uitgave. De opbrengst komt ten 
goede aan Stichting het vergeten 
kind. Deze Stichting zet zich in voor 
kinderen die in een kwetsbare 
thuissituatie leven. Met financiële hulp 
organiseert de Stichting bijvoorbeeld 
een leuk dagje uit voor het kind. Met 
de opbrengst van zijn boek hoopt 
Theo een bijdrage te leveren aan een 
onbezorgde jeugd voor kinderen die 
een moeilijke thuissituatie hebben. 

Voorleessessies 
Op dit moment is hij druk met het 
krijgen van naamsbekendheid. In de 
bibliotheek in Schalkwijk ligt zijn boek 

binnenkort op een promotietafel. Ook 
de bibliotheek in Hoofddorp neemt 
zijn boek op in hun collectie. Daar-
naast geeft hij voorleessessies op 
basisscholen. Hierin leest hij zelf een 
stukje voor uit zijn boek en gaat hij 
met kinderen in gesprek over het 
boek. In drie regionale boekhandels 
is zijn boek te koop: boekhandel 
Blokker te Heemstede, boekhandel 
Stevens in Hoofddorp en de Haar-
lemse boekhandel De Vries. Ook de 
boekenwinkels werken belangeloos 
mee aan de verkoop van zijn boek. 

Podcast 
Als voormalig ict-docent van de 
Waterlelie kent Theo alle digitale 
hulpmiddelen om zijn boek te 
promoten. Zo is op de website van de 
Nationale Ziekenomroep een podcast 
van Theo te beluisteren. Deze website 
presenteert elke maand podcasts met 
nieuwe boekentips. Het boek is te 
bestellen op zijn eigen online web-
shop. Een bevriend designer heeft op 
vrijwillige basis geholpen met het 
maken van deze webshop. 
De energieke en bevlogen school-
meester borrelt alweer van de nieuwe 
ideeën. Hij heeft nog verschillende 
verhalen liggen die mogelijk ook uit 
gegeven gaan worden. Kortom deze 
gepensioneerde, Vijfhuizense school-
meester verveelt zich geen moment!

Ellen Slootweg

Goed om te weten
Het boek is te bestellen via:  
https://code-wgdgo.myonline.store
De opbrengst komt ten goede aan 
Stichting Het vergeten kind:  
https://actie.hetvergetenkind.nl/actie/
theo-doevendans
Een podcast van Theo is te  
beluisteren via:  
http://nationaleziekenomroep.com

Oud-leerkracht Theo 
Doevendans debuteert 
met spannend kinderboek
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De wielrenner van ver weg die op 

een zonnige dag langs ‘Station 

Vijfhuizen’ fietst, zal misschien 

denken: ‘hier kan ik mooi op de trein 

stappen’. Maar dat wordt een teleurstel-

ling, want het station is er, maar de rails 

ontbreken. Van het oorspronkelijke spoor 

is namelijk niets bewaard gebleven. 

Het voormalige stationsgebouw, dat op de gemeentelijke 
monumentenlijst staat, maakte destijds deel uit van de 
‘Haarlemmermeer spoorlijnen’. Het omvat niet alleen het 
spoorhuis, maar ook de voormalige fortwachterswoning 
tegenover het Fort. Het station zelf is bijna een museum op 
zich. Het pand en de fraai aangelegde tuin zijn perfect 
onderhouden dankzij de eigenaar, die in 2005 terecht de 
Jaarprijs van Vereniging dorp Vijfhuizen kreeg. 

De Haarlemmermeer spoorlijnen
De eerste plannen voor spoorlijnen door Haarlemmermeer 
werden al gepresenteerd in 1864 door burgemeester 
Amersfoort, twaalf jaar na het droogvallen van de polder. 
Van uitvoering kwam niets terecht. In 1898 werd in Amster-
dam de HESM (Hollandsche Electrische-Spoorweg-Maat-
schappij) opgericht met het doel om elektrische spoorwe-
gen in het gebied ten zuiden van Amsterdam en Haarlem 
aan te leggen. De lijnen werden aangelegd door de HESM. 
Ondanks die naam, die wijst op de ambities van deze 
maatschappij, zijn de lijnen nooit geëlektrificeerd. Voor 
reizigersvervoer hebben er alleen stoomtreinen gereden 
en voor goederenvervoer zowel stoom- als dieseltreinen
De eerste lijnen werden geopend in 1912, veel later dan de 
bedoeling was, bijna een halve eeuw na de presentatie van 
de eerste plannen. De lijnen lagen in het gebied tussen 
Amsterdam, Haarlem, Leiden, Alphen aan den Rijn en 
Nieuwersluis.

Het dorp liep uit voor eerste trein
Op 2 augustus 1912 werd de spoorverbinding via Vijfhui-
zen in gebruik genomen. De door de Aalsmeerse Snijbloe-
men Exporteurs Vereniging versierde feesttrein vertrok uit 

Station Vijfhuizen
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Haarlem. De inwoners van Vijfhuizen waren uitgelopen om 
de eerste trein te kunnen zien en vele woningen waren met 
vlaggen versierd. De treinwagons waren zogenoemde 
doorlopende wagons, zodat de conducteurs de reizigers 
goed konden bereiken. Het Haarlemmemeerspoor had 
alleen een tweede en derde klasse. De wagons waren met 
gas verlicht, en hoewel aangelegd door de Hollandse 
Electrische Spoorweg-Maatschappij, werd de trein getrok-
ken door een stoomlocomotief. 

Matige belangstelling
De treinverbinding werd als een grote sprong voorwaarts 
gezien, maar dat zou tegenvallen. Al vanaf het begin was 
de belangstelling voor een rit met de trein maar matig, 
misschien voor een bezoek aan de markt, maar daar bleef 
het veelal bij. De Haarlemmermeerlijnen zijn in de volks-
mond slechts een lokaal gebeuren met het ‘boemeltje’ en 
dat is het ook gebleven. Waarom zou je naar plaatsen 
rijden waar je niet naar toe hoefde? Haarlemmermeer was 
in die beginjaren vooral een agrarische gemeente. Waarom 
zou je dan de trein nemen?

Crisis van de jaren 30 
Door de economische crisis van de jaren dertig en de 
concurrentie van de autobus van Maarse & Kroon werden 
diverse lijnen al na ruim twee decennia weer gesloten. 
Alleen de lijnen Amsterdam Haarlemmermeerstation – 
Amstelveen – Aalsmeer en Bovenkerk –Uithoorn – Nieu-
wersluis bleven nog voor reizigers- en goederenverkeer in 
gebruik. In 1950 reed hier de laatste reizigerstrein. 

Op veel plaatsen liggen nog dijklichamen. Diverse stati-
ons- en haltegebouwen zijn nog herkenbaar en in gebruik 
als woning, waaronder die te Amsterdam, Amstelveen, 
Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp, Mijdrecht, Nieuwveen, 
Wilnis en Aarlanderveen en ook Vijfhuizen dus.

Uiteindelijk, men moest het toegeven, bleek het project 
een grote mislukking. In 1935 reed de laatste trein zonder 
feestelijk gebeuren. Geen afscheidsrede.  
Het was gebeurd. 

Velen holden naar ’t loketje
Om het laatste plaatsbewijs.
Zij betaalden grif een kwartje
Voor deze allerlaatste reis.

Zo vertrok het allerlaatste treintje.
Met een flinke, zware last.
Voor haar vroegere soortgenoten.
Een ongetwijfeld schril contrast. 

Wie zich wil verdiepen in de bloemrijke historie van de lijn, 
moet zeker kennisnemen van het interessante en zeer 
gedetailleerde onderzoek van journalist Wim Wegman. Dat 
verscheen in 2007 onder de titel ‘Sporen, een zoektocht 
langs de resten van de Haarlemmermeerlijnen’ (uitgave 
HDC Media 2007.)

Reint Buser

Het station Vijfhuizen met spoor
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Vijfhuizen kent natuurlijk een voet-

bal-, handbal- en tennisvereniging, 

maar sinds 2007 wordt er in ons 

dorp ook geschaakt. Dat dit zelfs nationaal 

talent naar voren heeft gebracht, maakt 

nieuwsgierig.

Maar waar vind ik de schaakclub? Via google kwam ik er 
niet, maar gelukkig wonen we in een dorp en kwam ik via 
via aan de naam van Rob Mulder. Daar zat ik meteen bij 
een grote drijvende kracht achter het schaken. Want in het 
gesprek in hem thuis vertelde hij over het ontstaan van de 
schaakclub. Het begon met een oproep bij de Hoogvliet 
om een schaakgroep te beginnen en daar reageerde een 

aantal mensen op. Het eerste jaar werd er in het dorpshuis 
geschaakt. Daarna werd De Tweemaster de schaaklocatie. 
Meester Edu gaf daar ook nog een ledenboost aan; die 
zorgde dat schaken in zijn klas niet saai, maar leuk werd. 

Sport of geen sport? 
Is schaken wel of geen sport? Dat is wat er in de wandel-
gangen nog wel eens gevraagd wordt. Heeft sport met 
inspanning, conditie of concentratie te maken? 
De hedendaagse definitie van sport is dat het de volgende 
elementen moet bevatten:
• Er zijn (spel) regels
• Er is een competitieverband
• Je beoefent de sport voor je plezier en /of het plezier 

van supporters en toeschouwers.
• De activiteit die je beoefent is fysiek en/of mentaal 

vereisend

Schaakclub blijkt populair 
onder de jeugd



Hier valt schaken als denksport dus helemaal onder. Ook 
Rob vertelt dat als je op niveau wil schaken, je er veel voor 
moet doen. Alle grootmeesters zijn jong begonnen, zo 
rond hun achtste jaar. Ook trainen ze dagelijks.  
Een schaakpartij kan wel zeven uur duren.  
Dat zijn allemaal punten die echt pleiten dat het 
een zware sport is op topniveau.

Nationaal talent 
Toen de club eenmaal liep en veel enthousiaste 
kinderen trok, werd het natuurlijk gaaf om mee 
te doen aan een toernooi. Als eerste werd er 
ingeschreven op een scholentoernooi in 
Haarlem. En wat bleek… onze Vijfhuizense 
jeugd bleek écht goed en ging er meteen al 
met een beker vandoor. Dit maakte het spel 
alleen maar leuker. Tussen de toppers zat ook 
Derk Kouwenhoven. Hij was een talent en heeft 
het ver geschopt. Op nationale wedstrijden 
streed hij steeds mee om de winst! Maar ook op 
de schooltoernooien kwam Vijfhuizen steeds 
verder. In 2019 werden ze Nederlands kampioen 
in de groep 3,4,5. Een echte topprestatie. 

Allesbehalve saaie trainingsavond
Na het gesprek met Rob was deze verslaggever 
wel benieuwd naar een trainingsavond. Dus op 
donderdagavond naar De Tweemaster - ohnee 
De Vijfsprong – om dit eens mee te maken. 
Volgens Rob werd het rustig vanwege corona, 
maar niets was minder waar: er kwamen 
gewoon 22 kinderen binnen huppelen. Lekker 
uitgelaten druk kwamen ze binnen. De vier 
trainers gaven ze allemaal een plek. En lang-
zaam veranderde het drukke in aandacht en 
concentratie. Maar verre van stil en saai, en 
vooral gezellig en gezamenlijk. Eerst werd een 
half uur in vier groepen op ieders niveau de 

geheimen van het schaken geleerd. 
En het tweede half uur werden de 
potjes gespeeld. Veel gelachen en 
serieus als het nodig was. Het was 
mooi om te zien met wat voor plezier 
dit spel gespeeld kan worden. En 
hoe goed sommige kids al waren.

Betere tijden gloren voor 
nieuwe leden
Voor 2020 was een soort ledenstop 
gezet. Geen publiciteit en werving. Dit 
omdat er zal zo’n dertig kinderen 
waren en in coronatijd de trainers niet 
de les kunnen geven die ze willen. 
Maar vooruitlopend op betere tijden, 
zijn ze zeker weer op zoek naar nieuwe 
jonge liefhebbers. Niet iedereen 
wordt gelukkig van hardlopen, 
voetballen en spelletjes. Ik heb nu zelf 

beleefd en gezien dat schaken een erg leuke SPORT is. 

Peter Blom 

SPORT
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NHFS, 
geeft een heldere kijk op 

uw financiën voor een 
heldere prijs!

Wat kunnen wij voor u doen:

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

NHFS B.V. 
Spieringweg 508 

2141 EB Vijfhuizen 
Beconnummer: 580.843

Bezoek onze 
website 
www.nhfs.nl voor 
meer informatie 

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

NHFS 
is een 

no-nonsense 
bedrijf dat gaat 

voor service, 
efficiency en 

kwaliteit.

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

N H
F S P a r t n e r  i n  b u s i n e s s

Administraties Fiscale zaken Bedrijfsadvisering
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We zien er nog geen bouwactiviteit, 
maar horen veel over de nieuwe 
bouwlocatie bij Hendriks benzinesta-
tion. En nu wordt er ook gesproken 
over appartementen op de plaats van 
’t Biervat, de drankwinkel op de hoek 
van de Vijfhuizerweg/’d Yserinckweg. 
Dat deze plannen bij een van onze 
Vijfhuizense projectontwikkelaars 
vandaan komen, is reden genoeg om 
hem op te zoeken en te horen wie hij 
eigenlijk is. 
Peter Slot is samen met zijn partner 
Simone in 2005 vanuit Haarlem 
komen wonen in Stellinghof. Hij heeft 
drie kinderen en twee kleinkinderen. 
Het dorp kende Peter en Simone al Het dorp kende Peter en Simone al 
langer, omdat de oma van Simone in langer, omdat de oma van Simone in 
Vijfhuizen woonde. Een grote hobby Vijfhuizen woonde. Een grote hobby 
van Peter is wijn, na jaren genieten van Peter is wijn, na jaren genieten 
van Italiaanse vakanties en de wijnen van Italiaanse vakanties en de wijnen 

uit dat land. Hij werkt in de project-uit dat land. Hij werkt in de project-
ontwikkeling en -beheersing. ontwikkeling en -beheersing. Dit doet 
hij al twintig jaar als zelfstandige. 

Vraaggestuurd ontwikkelen 
Door zijn kinderen kwam Peter, net als 
vele Vijfhuizenaren, in aanraking met 
DSOV. Hij is daar ook voorzitter 
geworden. Deze functie heeft hij 
kortgeleden neergelegd. Bij DSOV 
kom je natuurlijk in gesprek met veel 
mensen en als ontwikkelaar praat je 
dan ook over mogelijke bouwlocaties. 
Samen met een collega heeft hij de 
uitdaging van woningbouw bij 
Hendriks aangepakt, nu bekend als 
het project Molensloot. Het gaat hier Het gaat hier 
om de entree van het dorp, dus zitten om de entree van het dorp, dus zitten 
de VDV, dorpsgenoten en gemeente de VDV, dorpsgenoten en gemeente 
er bovenop dat het ontwerp voor er bovenop dat het ontwerp voor 
woningbouw past in het dorpsbeeld. woningbouw past in het dorpsbeeld. 

Het uitgangspunt is: woningen Het uitgangspunt is: woningen 
bouwen, liefst voor Vijfhuizenaren, bouwen, liefst voor Vijfhuizenaren, 
met een eigen inbreng van de eerste met een eigen inbreng van de eerste 
bewoners. Dat heet vraaggestuurd 
ontwikkelen. Geen gemakkelijke 
opgave omdat er een continu gesprek 
moet zijn tussen mogelijke kopers, de 
gemeente, eigenaar en waterschap. 
Dat vraagt veel tijd, de realisatie komt 
steeds dichterbij, maar reëel gezien 
zal het wel 2022 worden voordat er 
werkelijk iets staat.

Biervat
Onlangs is Peter bij Hans Dijkzeul, 
eigenaar van ’t Biervat op de koffie 
geweest om plannen te maken voor 
appartementen op die plek. Dos 
Hombres, de ontwikkelingsmaat-
schappij die hij samen met collega 
Peter Prak heeft opgezet en die ook 
Molensloot ontwikkelt, is de officiële 
ontwikkelaar. Er waren al snel veel 
gegadigden die het via de Vijfhui-
zense tamtam hoorden. Geschikt voor 
jonge mensen, maar ook voor de 
ouderen. De Vijfhuizense architect 
Ben Ewals heeft een ontwerp 
gemaakt, dat nu bij de gemeente ligt 
om te toetsen of het haalbaar is. Het 
plan is dat er zeven tot acht apparte-
menten komen.

Vijfhuizens gevoel
Peter is zich er zeker van bewust dat 
hij in een dorp ontwikkelt en dan ook 
nog eens zijn eigen dorp. Hij gaat de 
gesprekken met de buurt niet uit de 
weg. Iedere verandering roept vragen 
op. Hij zorgt ervoor dat de omwonen-
den worden geïnformeerd en op de 
hoogte worden gehouden. Het plan 
bevindt zich nog in een beginstadium 
en met vraaggestuurd ontwikkelen, en met vraaggestuurd ontwikkelen, 
dus in samenspraak met de mogelijke dus in samenspraak met de mogelijke 
kopers wijzigt een plan nog wel eens. kopers wijzigt een plan nog wel eens. 
Het is een uitdaging bij deze manier Het is een uitdaging bij deze manier 
van werken om het proces goed te van werken om het proces goed te 
laten verlopen, tot tevredenheid van laten verlopen, tot tevredenheid van 
de kopers, de omwonenden en de de kopers, de omwonenden en de 
gemeente. Maar gelukkig zijn er veel gemeente. Maar gelukkig zijn er veel 
positieve geluiden, wat veel energie positieve geluiden, wat veel energie 
geeft. Waardoor het vast twee geeft. Waardoor het vast twee 
prachtige dorpse locaties gaan prachtige dorpse locaties gaan 
worden.worden.

Peter BlomPeter Blom

Projectontwikkelaar 
Peter Slot in eigen 
dorp aan de slag

Wie is die Vijfhuizenaar die het aandurft om in 

zijn eigen dorp woningen te ontwikkelen, 

DSOV heeft bestuurd en verstand van wijn 

heeft? In gesprek met Peter Slot. 



groenendaal

Tijd en aandacht voor uw 
gezondheid, snelle service 
zonder wachtrijen

Medsen Apotheek Groenendaal
Valkenburgerlaan 50, 2103 AP Heemstede

 + Geen wachttijden
 + Gratis parkeren voor de deur
 + 24 uur per dag en 7 dagen per week  

medicatie afhalen
 + Diverse online services op 

www.groenendaal.medsenapotheek.nl

Bel of mail ons om u in te schrijven:  
023-5293686, groenendaal@medsenapotheek.nl

20%  
korting  

op het gehele Vichy  assortiment*

*Aktie is de gehele maand december geldig 

The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

Kromme Spieringweg 561      2141 AL Vijfhuizen      T. 023 558 90 90      www.blombv.nl

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

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl
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De lokale pers kon er niet 

omheen: de vrouwen van ‘Vijf-

huizen doet’ vielen op met de 

actie ‘een taartje en een praatje’ waar-

voor ze oudere dorpsgenoten bezoch-

ten. Dit om oudere inwoners in deze 

lastige coronatijd een gezellige ochtend 

of middag te bezorgen. Wie zitten er 

achter dit mooie initiatief, hoe is het 

begonnen en wat doen ze nog meer? In 

gesprek met Birgitte Dinklo die ruim 

drie jaar geleden met het plan begon. 

Waar komt het idee voor ‘Vijfhuizen doet’ 
vandaan? 
“Het idee is voortgekomen uit vrijwilligerswerk dat ik voor 
Habitat deed.  Habitat is een wereldwijd werkende vrijwilli-
gersorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een 
goed dak boven zijn hoofd. Een eigen huis is de basis voor 
een gezond en veilig bestaan. Kinderen kunnen er veilig 
opgroeien en ouders krijgen meer kans om in hun eigen 
inkomen te voorzien. Via Habitat werken vrijwilligers aan 
bouwprojecten in arme landen. Ik begeleid voor Habitat 
projecten en twee en een half jaar geleden heb ik met een 
groep vrouwen uit Vijfhuizen in Nepal een bouwproject 
gedaan. De deelnemers moeten zelf fondsen werven om 
hun reis- en verblijfskosten te betalen en je moet geld 
meenemen om ter plekke de bouwkosten voor een deel te 
financieren. We hadden toen een groep van dertien 
vrouwen. Het ging hartstikke goed en het was ook nog 

eens heel leuk. 
Eigenlijk was het een 
eenmalig project, 
maar het leek ons een 
goed idee om de 
groep bij elkaar te 
houden en telkens 
een ander goed doel 
te kiezen.”

Ook weer via 
Habitat? 
“Nee, we hebben er 
nu voor gekozen om 
zelf te kiezen waar we 
voor aan de slag 
gaan. Het tweede jaar 

was het nog wel gelinkt aan Nepal, via een contact dat we 
het jaar daarvoor hadden opgedaan zijn we gestart met 
een actie om jonge vrouwen in Nepal aan een opleiding te 
helpen, maar dat liep niet meer via Habitat.”

Waar komt de naam ‘Vijfhuizen doet’ vandaan? 
“Een beetje afgekeken van ‘Vijfhuizen schaatst’. Het dekt, 
vinden wij, mooi de lading. We zijn geen vereniging of zo, 
het is gewoon een groep vrouwen uit Vijfhuizen die het 
leuk en nuttig vindt wat te doen voor een ander.” 

Wat hebben jullie zoal verder gedaan en hoe 
kiezen jullie je doelen? 
“We willen concrete projecten in Vijfhuizen hebben. Vorig 
jaar hebben we een actie op poten gezet om zorgboerderij 
De Straalhoeve te ondersteunen. Daarvoor hadden we een 
Ladies Event georganiseerd en van de opbrengst hebben 
ze in De Straalhoeve een nieuwe keuken kunnen zetten. We 
kiezen gewoon uit suggesties die binnen de groep zelf 
worden gedaan. Dit jaar kwamen we op het idee om 
aandacht te besteden aan mogelijk eenzame ouderen in 
het dorp door ernaartoe te gaan en ze een kopje koffie 
met gebak aan te bieden om de eenzaamheid wat te 
doorbreken.”  

Hoe kwamen jullie aan de te bezoeken 
adressen? 
“We hebben een oproep gedaan via Facebook, en ook via 
de kerken kregen we adressen door. We hebben zo’n 25 
huizen bezocht en kregen heel enthousiaste reacties. Door 
corona viel heel veel weg, dat gat hebben wij een beetje 
gevuld.”

Hoe komen jullie aan geld voor de acties?
“We worden voor een deel gesponsord na oproepen via 
bijvoorbeeld Facebook, maar het meeste geld halen we 
zelf op door activiteiten te organiseren waarvoor de 
deelnemers betalen. Dat is ook het leuke eraan: je werkt 
met een gezellige groep die wat organiseert, dat levert 
een avond of middag op waar mensen graag komen en uit 
de opbrengst financier je een activiteit waar je een goed 
doel mee dient. Het plan is om één keer per jaar een actie 
op te zetten, dus volgend voorjaar gaan we weer kijken wat 
we dan gaan doen.”

Cok de Ruijter

De vrouwen achter ‘Vijfhuizen doet’ 
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MEDEDELINGEN

Mededelingen/oproepen
Intocht Sinterklaas Vijfhuizen 2020 gaat niet 
door.
Helaas heeft het Sinterklaas comité Vijfhuizen moeten 
besluiten om de intocht van Sinterklaas en de daarbij 
behorende activiteiten dit jaar niet door te laten gaan.
De handhaving van de  geldende corona maatregelen en 
richtlijnen valt niet te organiseren door het comité.
Wij hopen er volgend jaar weer een fantastisch feest voor 
de kinderen van te maken. 
Sinterklaas comité Vijfhuizen.

Geen kerstsamenzang dit jaar
Vanwege het nog immer aanwezige coronavirus is besloten 
de jaarlijkse kerstsamenzang die medio december op het 
plein bij het dorpshuis wordt gehouden af te blazen. Hoe 
spijtig het ook is, maar gezondheid gaat boven alles.

Onderstaand een mooi initiatief in deze 
Coronatijden

BelBuddy
BelBuddy koppelt vrijwilligers aan (kwetsbare) ouderen en 
inwoners van gemeente Haarlemmermeer die behoefte 
hebben aan meer contact. 

Vrijwilliger worden?
Door je aan te melden als vrijwilliger, kun je al vanaf één 
uur per week een groot verschil maken in de aanpak van 
eenzaamheid! Wekelijks bel je vanuit huis je BelBuddy voor 
een gezellig praatje, goed gesprek of een luisterend oor.
Ook in het ‘gewone’ leven is ontmoeting alleen niet 
voldoende voor mensen die te maken hebben met 
eenzaamheid.

Ben je of ken je iemand die behoefte heeft aan 
een BelBuddy? 
Bel of mail MeerWaarde op 023-569 8888 of info@haarlem-
mermeervoorelkaar.nl. Zie ook www.haarlemmermeervoor-
elkaar.nl/maatjes-projecten

Brief Oud papieractie
Korte inhoud van de brief aan de gemeente 
d.d.3 augustus j.l. over het stoppen van de 
oud papieractie van de Spiering: 
Geachte college,
Tot grote teleurstelling van het bestuur van de VDV en de 
inwoners van  Vijfhuizen was het op zaterdag 20 juni de 
laatste keer, dat er oud papier is opgehaald door de 
jeugdvereniging de Spiering.  Bijna 40 jaar heeft de 
Spiering dit werk gedaan naar tevredenheid van alle 

partijen, zoals de gemeente, Meerlanden, de bewoners en 
de vrijwilligers van de Spiering zelf. Oorzaak is de gezakte 
prijs voor het oud papier, maar ook het niet meer garande-
ren van een bodemprijs door de gemeente. 
Waarom onze teleurstelling. Al jaren was hier een mooie 
regeling met elkaar getroffen, die nu teniet wordt gedaan.
• Dit druist in tegen het beleid van duurzaamheid van de 

gemeente.
• Het afschaffen van de regeling levert voor de 

gemeente geen besparing op, omdat de wegvallende 
inkomsten van de Spiering mogelijk gecompenseerd 
moeten worden door nu weer te verlenen subsidie.

• De Spiering heeft zich er steeds (bijna 40 jaar) sterk 
voor gemaakt om door zelfwerkzaam-heid met 
vrijwilligers haar inkomsten aan te vullen, zodat de 
contributie voor deelnemende kinderen en hun ouders 
laag kon blijven. 

• Ook uw gemeente heeft het vrijwilligerswerk hoog in 
het vaandel staan,

• Deze noodzakelijke bron van inkomsten voor de 
Spiering zou nu komen te vervallen en kan zonder 
compensatie dus leiden tot verhoging van de contribu-
tie voor de kinderen en hun ouders.

• Oud Papier werd rechtstreeks op de juiste plaats 
gebracht, hetgeen kostenbesparend werkt.

• Meerlanden werd werk uit handen genomen, doordat 
oud papierbak in de brengparkjes minder gebruikt 
hoefde te worden,

• De capaciteit van de brengparkjes is nu niet meer 
toereikend. Nu staat vaak al oud papier en ander 
rommel er naast omdat de bak vol is.

• Oud papier deels nu bij het restafval in de bruine bak 
terecht komt.

Wij verzoeken u in overleg te treden met de Spiering en 
andere organisaties in de gemeente opdat deze door de 
jaren heen geworden traditie weer in ere hersteld wordt. 
Voorzitter en secretaris VDV

Reactie van de gemeente kort samengevat: 
De garantieprijs voor oud papier is afgeschaft omdat er 
nauwelijks gebruik van werd gemaakt. De uitvoering ervan 
brengt een veel te grote administratieve last met zich. Het 
is ook niet de juiste manier om verenigingen van extra 
inkomsten te voorzien. De afvalstoffenbegroting is geen 
basis voor het verstrekken van subsidie.
Wij hebben begrip voor uw teleurstelling, maar wij vinden 
de herinvoering van de garantieprijs niet wenselijk,
Burgemeester en wethouders, namens deze, de clusterma-
nager Beheer en onderhoud R.R.Klinkenberg
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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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Er was eens een gladiolenkweker uit 
Vijfhuizen met zes dochters en drie 
zoons. Geld voor speelgoed was er 
niet. Als het regende, vroeg hij zijn 
kinderen om de training van DSOV – 
Door Sport Ontspanning Vijfhuizen – 
maar even over te slaan, anders 
moesten hun bemodderde voetbalk-
loffies in de wasmachine, en al die 
wasbeurten liepen aardig in de 
papieren.

Ondanks hun bescheiden komaf 
kwamen de kinderen van de gladio-
lenkweker goed terecht. Zijn dochters 
brachten het tot kok, thuiszorgonder-
nemer, kredietmanager bij ABN 
Amro, pedagogisch medewerker, 
verpleegkundige en eigenaar van een 
schoonmaakbedrijf met twaalf 
werknemers. Zijn jongste zoon 
verdient zijn brood als boekhouder, 
zijn oudste als parkeerexploitant. En 
zijn middelste zoon, Khalid Boulah-
rouz, speelde als spijkerharde verde-
diger 35 keer voor het Nederlands 
elftal, in een carrière die hem van de 
E’tjes van DSOV naar José Mourinho’s 
Chelsea voerde.

Het lot van de familie Boulahrouz is 
exemplarisch voor Vijfhuizen, het pal 
langs de Polderbaan van Schiphol 
gelegen dorp met 4.775 inwoners en 
één supermarkt, één slager, één 
bakker, één basisschool, één dance-
festival – Mysteryland – en één 

ruimtevaarder – astronaut André 
Kuipers. Wie voor een dubbeltje 
geboren werd, had nergens zo’n 
goede kans een kwartje te worden als 
in Vijfhuizen en de kleinere Haarlem-
mermeerse plaatsen Cruquius, 
Boesingheliede en Beinsdorp. 
Vijfhuizense kinderen die tussen 1982 
en 1987 werden geboren en opgroei-
den in gezinnen met relatief beschei-
den inkomens verdienden anno 2018 
als dertigers gemiddeld bijna 37 
duizend euro bruto per jaar, 9.000 
euro meer dan het nationaal 
gemiddelde.

HET GEHEIM VAN 
VIJFHUIZEN
Wat is het geheim van Vijfhuizen, de 
plek waar een dubbeltje de grootste 
kans had een kwartje te worden? 

Nergens anders kwamen kinderen uit 
gezinnen met bescheiden inkomens 
zo goed terecht. ‘De rust’, denkt 
boekhouder Salah-Eddine Boulahrouz 
(36), de jongere broer van oud-voet-
baller Khalid. ‘Daar moesten we wel 
aan wennen toen we hiernaartoe 
verhuisden vanuit Maassluis: er 
gebeurde heel weinig in het dorp, het 
was alleen school, huiswerk maken en 
voetballen.’ ‘Saamhorigheid’, zweert 
slager Piet Melman (62) achter zijn 
vitrine vol doorregen varkenslappen, 
haaskarbonades en Italiaanse 
smulsloffen. Neem de ‘Feestweek’, de 
extravaganza van beddenraces, 
touwtrekken, modderlopen en 
miss-verkiezingen waardoor Vijfhuizen 
sinds 1980 elke september een week 
lang verminderd toerekeningsvatbaar 
is – behalve dit jaar, door corona. 
‘Dan kan je elite wezen of niet’, zegt 
Melman, ‘maar iedereen is op dat 
moment gelijk.’ Of ligt het simpelweg 
aan Schiphol? Het dorp wemelt net 
als de hele Haarlemmermeer van de 
piloten, stewardessen en vliegtuigme-
caniciens – 44 procent van de Haar-
lemmermeerders werkt op of rond 
Schiphol. En al dat luchtvaartperso-
neel wil ook weleens een badkamer-
renovatie of bloemetje, zegt Hans 
Dijkzeul van slijterij ’t Biervat, en daar 
profiteert de loodgieter of gladiolen-
kweker ook weer van.”

Voor het volledige artikel verwijzen 
we naar de site van de Volkskrant, 
www.volkskrant.nl 

Cok de Ruijter

GELEZEN

In de Volkskrant van zaterdag  

10 oktober 2020 is een groot artikel 

gepubliceerd met als titel:  

Bepaalt waar je geboren bent je kansen 

in het leven ?

Vijfhuizen komt er heel goed uit, 

hieronder enige quotes uit het artikel.
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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). 

ACTIVITEITEN

MAANDAG:   
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de 
maand, september tot juni, Frans van Eerden,  
eerden78@hotmail.com (Dorpshuis)
Handwerkclub: 14.00-16.00 uur, om de week, Marja Hijstek: 
06-57143936 (Dorpshuis) 
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8, 
www.despiering.nl (De Spiering)
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week), 
Aad Kuijk: 0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Gemengd koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur, Pier-K:, 
023-5669565, Liesbeth Welt: 023-5581913 (Dorpshuis)
DINSDAG:  
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur,  
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Senioren soos: 13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Knutselclub: 18.45-19.45 uur, knutselen voor groep 3, 4 en 5, 
www.despiering.nl (De Spiering)
Badmintonclub "Vijfhuizen": 20:00-22:00 uur, september t/m 
april, ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal Zijdewinde)
WOENSDAG:  
Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien gewenst 
(Dorpshuis)
Jeu de boules: 14.00-16.00 uur, bij goed weer buiten,  
bij slecht weer koersbal of sjoelen binnen (Dorpshuis)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur, 3e 
woensdag van de maand, september tot mei, info@pknvijf-
huizen.nl (De Poterne)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur, Marina Kuiper,  
020 4975060 (De Luifel)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, berenclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Bridge: 19:30-ca. 22:30 uur, www.brigdeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Zangkoor Hosanna - Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 2-wekelijks, 
Freek Norg 023-5583268 of Klaaske Monster 023-5581619. 
(De Poterne)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren),  
Akke Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

DONDERDAG:  
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl 
(De Poterne) nu volgens afspraak ivm corona
Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,  
(De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub jongeren 
met verstandelijke beperking donderdagavondclub@
de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Schaken: 19:00-20:00 uur, Rob Mulder 023-5580378 of 
robmulde@gmail.com (De Tweemaster)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis) 
Repetitie Gemengd Koor: 19.30-21.30 uur,  
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Theatergroep LEF: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Badmintonclub "De Baarsjes": 20.00-22.00 uur september 
tot mei, Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)
VRIJDAG:  
Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand (Dorpshuis)
Open Eettafel:  17.30-20.00 uur, iedere laatste vrijdag van 
de maand, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00-20.00 uur, tweede vrijdag van de 
maand van oktober t/m mei, Wil Hendriks, 023 5581208  
(De Luifel)
Klaverjassen: 20:00 uur (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
ZATERDAG:  
VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, Aad Kuijk: 
0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Schilderen: inloop 10.00-12.00 uur
ZONDAG:  
St. Augustinuskerk: Viering om 9.30 uur met koffie en thee 
na afloop, www.meerliede.nl
Verbondskerk (PKN): Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie 
en thee na afloop, www.pknvijfhuizen.nl
BESCHIKBARE LOCATIES VOOR VERHUUR                 
Dorpshuis: Beheerder: dhr. R. Krijger (06-53744117 of 
oudewaterwolf@maatvast.nl)
De Spiering: De Spiering is bereikbaar via informatie@
despiering.nl. 
De Poterne: Beheerder: Mevr. I. van der Zaag (023-5581315).
De Luifel: Beheerder Mevr. A. de Koning (023 - 5581175).
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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)

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

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

Penning-
meester

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

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

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

Sociaal domein, jeugd, onderwijs 

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
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BEDRIJVENGIDS

Vijfhuizer Bedrijvengids

• 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

Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl ...................uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie  ............................ info@itgijmuiden.nl

Aannemer, Marco Olsthoorn, www.marcoolsthoorn.nl...............nieuwbouw, verbouw en onderhoud .............................. info@marcoolsthoorn.nl

Accountant, Flynth, www.flynth.nl,...........................adviseurs en accountants ......................................... 088-2367293, naud.janssen@flynth.nl 

Administratie, NHFS BV, www.nhfs.nl, …...boekhouding en financieel/fiscaal advies voor ondernemers ….…...023-8200 910, info@nhfs.nl

Anita Sanders Vocals&Coaching, de stem, ...onze troefkaart bij alles wat we pratend en zingend doen…06-24237572 anita@anitasanders.nl 

B&B, 't Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl ….. Relaxed overnachten in de Randstadd.. 06-31182329 bbthuis453@hotmail.com

Bakkerij, Dijkzeul, www.bakkerijdijkzeul.nl, ……Ambachtelijke Brood- &Banketbakkerij ..................... 023-5581329 bakkerijdijkzeul@gmail.com

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

Bedrijfsuitje, http://www.varenmetdenooitvolmaakt.nl, .....................Skûtsjesilen vlak bij Amsterdam,  .................... rob.ligtenberg62@gmail.com

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

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

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

Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl,.........voor hulp wanneer je niet verder kunt  ....................06-23838574 contact@praktijkdalva.nl,

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

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

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

Drukwerk, Divendal, www.DivendalRepro.nl, ........Voor al uw zakelijk en familiedrukwerk in vijfhuizen e.o. ........................ info@divendalrepro.nl 

Electra, GJK, www.GJKonline.nl,.....Bekabeling-Telefoon-Antenne-Internet-Satelliet-Beveiliging ....................06-53420101, info@GJKonline.nl

Fam.opstellingen Mia Macke, .....www.constellations-at-work.nl..individuele sessies&workshops   ... 06-34017341, mia@constellations-at-work.nl

Grond- en straatwerk, De Wilde Infra- & Cultuurtechniek, www.dwgroep.nl, …..… Infra- & cultuurtechn. Wzh,  ....... info@ljdewilde.nl Hoveniers,  

Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, ....Voor al uw tuinwerkzaamheden ………………..       06-40607897, info@maarltuinen.nl 

ICT Diensten, Dalo PC Service, www.dalopcservice.nl, ………...... soft-  en hardware reparaties …............ 06-33008697, info@dalopcservice.nl

Kapsalon, Haarsalon5Huizen, Waterlinie 79, Haarstyliste voor Dames en Heren  ........................................................................06-51272636

Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl, .......................................................gewoon gezellig!  .....................................................023-5581436

Kleinschalige kinderopvang/gastouder Angela Jansen, ….....persoonlijke aandacht in landelijke omgeving…...   . 06-23794430 ahpdijk@xs4all.nl 

Paardensport, Brigitta Willems, www.brigittawillems.nl, ……….....…….dressuurtrainingen en pensionstal .......................... brigittaw@hetnet.nl 

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

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

Pilates-en Yogalessen van oa Denise Schellinger, www.studio-yoga.nl …..voor iedereen, op elk niveau .......... 06-29506572  info@studio-yoga.nl 

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

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

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

Verhuisbedrijf, Meer Movers V.O.F, ....................................Net dat beetje extra! ................................................. 023-2072191 info@meermovers.nl

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

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

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



Dé megastore met alles 
voor je (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 het gebied van diervoeding en dierbenodigdheden
• Alles voor hond, kat, konijn, knaagdier, vogel en paard 

• Ruitersportafdeling • Pets Health dierenkliniek • Dogwash

Onze winkel in Vijfhuizen heeft een moderne en 
compleet uitgeruste Pets Health dierenkliniek. 
Met spreek- en behandelkamers, een aparte 
operatiekamer, een opnameruimte en een 
röntgenruimte met digitale apparatuur.

Diergeneeskundige behandeling 
Maandag t/m zaterdag op afspraak.
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur. 


