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Ten geleide,
U zult het vast wel gemerkt hebben, duurzaamheid en 
onderwerpen die daarmee samenhangen, zijn in de laatste 
nummers van VIJFHUIZEN een vast onderdeel. Met de 
huidige explosie van de gasprijs is het van nog groter 
belang de afhankelijkheid van aardgas te verminderen. 
Alisas Schreur beschrijft hoe het gemeentebestuur van 
Haarlemmermeer zich dat in onze gemeente voorstelt en 
welke stappen en er in Vijfhuizen inmiddels zijn gezet. 

Agnes Weber interviewde een brugwachter van onze 
vertrouwde Vijfhuizerbrug. De brug wordt fors onder 
handen genomen, een goed moment om even terug te 
gaan in de historie. 

Aan de Zijdewinde is elke dag van de week wel een 
marktkraam te vinden. Esther van Overbeek maakte er een 
leuke fotoreportage en beschrijft wat u er zoal kunt kopen 
en bij wie.  

Het winkeltje van Ziere aan de Kromme Spieringweg is al 
lang geen winkeltje meer, maar een mooi woonhuis. Lisa de 
Koning vroeg aan de huidige bewoners wat wonen in een 
gemeentelijk monument betekent. En ze keek naar nog een 
oud stukje Vijfhuizen, het toekomstige woonhuis van Nick 
en Laura aan de Kromme Spieringweg, waar eigenlijk alleen 
de buitenmuren nog van overeind zijn blijven staan. 

Gluren bij de buren is een jaarlijks terugkerend evenement, 
waarbij eenieder die dat wil zich kan opgeven voor een 
eenmalig kleinschalig cultureel evenement in eigen huis of 
tuin. Ellen Slootweg pakte de handschoen op. En daarnaast 
verdiepte zij zich in het werk van de vrijwilligers van de 
Stichting Vrienden van het Nationaal Monument MH17,  
het monument dat mede dankzij inzet van vrijwilligers uit 
het dorp altijd zo goed onderhouden wordt. 

Er is al ruim drie jaar een echte Bed and Breakfast in het 
dorp. Fieke Kalkman ging er op bezoek. En daarnaast 
bezocht Fieke Piet Huitema, een echte bromfietsfanaat die 
niet alleen bromfietsen restaureert, maar er ook in heel 
Nederland mee rondtoert. 

Een hele triatlon doen, dat is nog eens sport! Bas Melman 
deed het en vertelde mij hoe het hem is vergaan. En ik 
vroeg bij woningbouwcoöperatie Ymere hoe het staat met 
de bouw van de huizen aan de Woudweg – Groeneweg. 
De Stichting Ouderenwerk heeft een nieuw bestuur, en dat 
bestuur zorgt met een aantal vrijwilligers voor gezellige 
middagen in het Dorpshuis, lees het maar na! 

Tot slot blikt onze geschiedenisleraar Reint Buser terug op 
het ontstaan van de Spotters Hill bij de Floriade in 2002.
Veel leesplezier!

Cok de Ruijter
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wij drukken letters...

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

www.divendalrepro.nl 

...al een tijdje

 

  

 
 

Pedicure Ria kenter 
Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten 

  Bezoek adres: 
               Arsenaal 55 
               Tel 0235581353 

 

Toegankelijke, betaalbare lessen. 

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

in de Tweemaster. Een proefles is gratis! 

Info: Conny Hollander, 06-5266 3213 

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

Yoga                       
volwassenen en 55+ 
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Pilates & Yoga lessen
Maandag- en donderdagavond in Villa Vijf33

Denise Schellinger | 06- 29 50 65 72
info@studio-yoga.nl
www.studio-yoga.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychotherapie, Relatietherapie, Zingeving, 
Coaching bij integratie in Nederland,  

Opvoeden in een multiculturele samenleving,  
Last van depressie.  

Tel.: 06 23838574 - site: www.praktijkdalva.nl 
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BESTUUR

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. Wij 
zijn de overlegpartner voor gemeente Haarlemmer-
meer en andere instanties en houden ons bezig met 
zaken die gaan over o.a. woningbouw, groen, veilig-
heid en welzijn. 
 
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 

Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Als u dit leest is de Algemene Ledenvergadering al achter 
de rug. De officiële titel was ALV 2020 en tja, 2020 is 
eigenlijk al heel lang geleden. Door corona kon een live 
vergadering in het voorjaar niet doorgaan en het bestuur 
vond dat een videovergadering geen recht zou doen aan 
het belang van de ALV. Gelukkig ziet de wereld er momen-
teel hoopvoller uit en kon de vergadering eindelijk op 19 
oktober plaats vinden in ons vertrouwde dorpshuis. Tijdens 
een ALV legt het bestuur verantwoording af en geeft het 
een inkijkje in wat er zoal gebeurd is de afgelopen periode, 
in de lopende zaken en in de plannen voor de toekomst. 
De vergadering stemde in met de benoeming van Ton van 
der Aar als nieuwe voorzitter. Cok de Ruijter werd op 
voorstel van het bestuur benoemd als erelid van de VDV. 
Een kort verslag van deze vergadering vindt u op pagina 35 
van dit nummer. 

Kandidaat-bestuursleden gezocht
Bestuurslid Raymond Icke heeft aangegeven het bestuur te 
verlaten. Daarmee bestaat het bestuur nu uit vier mannen 
en één vrouw. Dat begint wel erg mager te worden. We zijn 
dus op zoek naar aanvulling met minimaal twee nieuwe 
bestuursleden waarbij het mooi zou zijn als we de balans 
man/vrouw wat recht kunnen trekken. Dus wilt u een 
steentje bijdragen aan de ontwikkelingen in en rondom ons 
dorp, trek dan de stoute schoenen aan en meld u zich bij 
uw voorzitter of secretaris of eventueel een van de andere 
bestuursleden.  

Onthulling herdenkingsbord Jack Sharp aan het 
Vliegersplein
Zoals zoveel zaken heeft het vanwege corona even geduurd 
maar eindelijk is op 21 oktober het herdenkingsbord bij de 
door Jack Sharp geplante boom in het plantsoen aan het 
Vliegersplein geplaatst. Het bord, gemaakt door de firma 
Blom, is een eerbetoon aan de inzittenden van de Britse 
bommenwerper die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de 
buurt van Vijfhuizen neerstortten. Alle inzittenden behalve 
Jack Sharp kwamen om. De namen van de omgekomenen 
zijn geëerd door vermelding in straatnamen als Stevens-
weg, Rowlandstraat en Gibsonstraat. 

(Nieuw)bouwprojecten
De bouwactiviteiten aan de Groeneweg/Woudweg zijn in 
volle gang. In dit magazine staat er meer over. Een heikel 
punt is nog hoe de beloofde toewijzing van een aantal 
woningen aan (ex) Vijfhuizenaren wordt ingevuld. We 
houden de vinger aan de pols. Het project aan de Spiering-
weg (Pracht 468) lag even stil in afwachting op de beslis-
sing over een bezwaar. Inmiddels zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw begonnen. De benzine-
pomp van Hendriks staat nog steeds op de oude plek en 
dus voorlopig geen nieuwbouw daar. Frustrerend voor 

zowel Hendriks die graag naar de Drie Merenweg wil 
verhuizen als voor belangstellenden voor het nieuwbouw-
plan op de huidige plek van het benzinestation. 

Flyer Wickevoort  
De kerken en diverse verenigingen (inclusief VDV) van 
Vijfhuizen en Cruquius hebben voor de nieuwe bewoners 
van Wickevoort een infowaaier gemaakt die in een soort 
“goodiebag” aan de bewoners zal worden uitgereikt. Een 
mooi initiatief dat hopelijk zal helpen om de nieuwe 
bewoners zich snel thuis te laten voelen.

Eerste werkgroep krijgt vorm
Op de oproep in het vorige magazine voor deelname aan 
de werkgroep “duurzaamheid en energietransitie” heeft 
een aantal bewoners gereageerd waardoor de eerste 
werkgroep nu in de startblokken staat. Voor het bestuur 
heel fijn om op deze wijze ondersteuning te krijgen. 
Hopelijk een voorbeeld voor andere nog op te richten 
werkgroepen met andere thema’s. Heeft u interesse in een 
thema dat voor ons dorp van belang is of kan zijn en zou 
aan een werkgroep willen deelnemen, laat het ons vooral 
weten.  

Blijf op de hoogte
Blijf op de hoogte van actuele zaken via onze website www.
dorpvijfhuizen.nl en de facebookpagina.

Ton van der Aar,
Voorzitter VDV
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De marktkooplui van het dorp
Bent u bekend met alle marktkooplui in het dorp? Natuurlijk zult u de bloemenstal en 

viskar al vaak hebben zien staan. Misschien weet u ook al dat er één middag in de week 

een lekker stukje brie te halen is bij de kaasboer, maar dat er ook een groentespecialist 

stond, was mij in ieder geval nog niet bekend. En wanneer kan ik dan kaas, vis, groente, 

fruit en bloemen halen? En als de groentespecialist net alweer het dorp uit is, waar kan ik 

'm dan wellicht op een andere dag treffen? En wie zijn die ondernemers eigenlijk op de 

Zijdewinde? Om dit helder te maken volgt een handig overzicht.

 

Uw bloemenspecialisten: 
Joop Wijkhuizen, Lies, Talitha & Daphne
Wanneer in Vijfhuizen? 
Alle dagen, behalve zondag 

De bloemenstal is met ongeveer 12 jaar aanwezigheid op de Zijdewinde inmiddels een begrip in Vijfhuizen.  
Joop doet nog altijd zelf de inkoop bij de veiling.  
Zijn kleindochter, Talitha, heeft het stokje wat betreft de verkoop van de bloemen overgenomen.  
Zij wordt bijgestaan door haar moeder, Daphne, die elders in het dorp (Kromme Spieringweg 430-f) ook een  
shoarmastudio heeft. 
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OMGEVING

Uw visspecialist:  
Jesper Korving
Wanneer in Vijfhuizen?  
Dinsdag en vrijdag 
Waar op andere dagen?  
Woensdag en donderdag in Zwanenburg 
op de Dennenlaan Zaterdag in Overveen 
op de Bloemendaalseweg. 

Jesper is op zijn 17e begonnen als 
visspecialist. Hij zit nu 20 jaar in het vak. 
Jesper wordt steevast bijgestaan door 
Denise en Maarten. En hoewel de viskar 
er nog piekfijn uitziet, zal vanaf januari 
een gloednieuwe visvrachtwagen op de 
markt zijn intrede doen. 

Uw kaasspecialist:  
Stefan Homan
Wanneer in Vijfhuizen? 
Woensdagmiddag van 14.00 uur  
tot 18.00 uur
Waar op andere dagen?  
Maandag in Hoofddorp bij Skagerak
Woensdagochtend in Badhoevedorp
Donderdag in Rijsenhout Vrijdag in 
Castricum 

Groot- en Detailhandel Homan is een 
kaasspecialist die al vanaf 1933 mee-
draait. De opa van Stefan is toen begon-
nen met het verkopen van zijn eigenge-
maakte kaas op de fiets. Opa en oma 
Homan hadden een boerderij waar alles is 
begonnen. De kaas-skills zijn vervolgens 
van vader op zoon overgegaan en – alhoewel het zéker geen moetje was – is Stefan er op die manier ook mee “besmet” 
geraakt.

Uw groentespecialist:  
Raymond Olyerhoek
Wanneer in Vijfhuizen?  
Donderdag 08.00 uur - 16.30 uur
Waar op andere dagen?  
Alle dagen: winkel in Leiden Vrijdag op 
de markt in Leimuiden Zaterdag in 
Leiderdorp en Oegstgeest 

Raymond is wellicht een “groentje” op 
de Zijdewinde; hij staat er nu ongeveer 1 
jaar. Hij zit echter al 18 jaar in de groente 
business. Iedere donderdag kunt u 
terecht bij Raymond en Bas die een 
uitgebreide kraam hebben met zelf bij de 
veiling ingekochte verse groenten en 
fruit.

Esther van Overbeek
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GLUREN BIJ DE BUREN
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CONCERT IN DE TUIN 

Op een zonovergoten middag met een strakblauwe lucht klinken de eerste tonen 

van MacHielo Music door de warme lucht. Het belooft een prachtige, sfeervolle 

middag te worden. Vrienden, familie, buren en aanwaaiers nemen plaats op de 

stoeltjes en kijken verwachtingsvol naar de driekoppige band. Gluren bij de buren 2021 bij 

ons in de tuin gaat van start.  

Het evenement vindt dit jaar plaats in de openlucht.  
Allerlei podiumkunstenaars, van een trompettist tot een 
heuse rockband, kunnen die dag hun kunsten laten zien. 
De organisatie biedt vooral startende kunstenaars een 
informeel podium om ervaring op te doen. Andere jaren 
vonden de voorstellingen in huis plaats, maar nu dus 
volledig coronaproof in de buitenlucht. 
 
In Vijfhuizen hebben wij onze tuin beschikbaar gesteld  
en bekenden opgetrommeld om te komen kijken.   
En wat was het leuk! Er waren drie shifts met een  
miniconcert door de band MacHielo, een singer-songwriter 
die ondersteund door basgitarist Kees Jan en drummer 
Hans een sfeervol concert ten gehore bracht. 
De bezoekers hebben na afloop gelegenheid om een 
donatie te doen aan Stichting de Bühne. Dat ze maar vele 
jonge kunstenaars een podium mogen geven in de 
toekomst. 

Ellen Slootweg



KUNST&CULTUUR
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De vrijwilligers van de 
Stichting Nationaal  
Monument MH17

“Het is een hechte groep  
die samen ergens voor gaat”
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“Het monument bestaat uit verschil-
lende delen: een zogenaamde Green 
Ribbon van 298 bomen”, vertelt Hans. 
“Voor elke individueel slachtoffer is 
een boom. Dit maakt individueel 
herdenken mogelijk. Er is gekozen 
voor tien verschillende soorten 
bomen. De diversiteit maakt dat er 
altijd wel een boom bloeit of in het 
blad staat. Er zijn vier velden zonne-
bloemen die rond 17 juli in volle bloei 
staan en een centraal verhoogd 
platform met een kunstwerk in de 
vorm van een iris met daarin de  
298 namen van de slachtoffers. 
Daaromheen staat een amfitheater 
met een lamp die 24 uur per dag licht 
geeft. Als de lichtstraal van de lamp in 
een denkbeeldige lijn wordt doorge-
trokken komt deze uit in Maleisië. In 
het oog met de iris staan alle namen 
van de slachtoffers in alfabetische 
volgorde. Als de zon op de namen in 
de iris valt, weerkaatst het bij een 
bepaalde zonstand door het gat in de 
muur van “rouw”: er is een weg door 
het verdriet heen. Het kunstwerk is 
door een grote meerderheid van de 
nabestaanden gekozen en gemaakt 
door Ronald Westerhuis.”  
(Bron; www.monumentmh17.nl)
Halverwege de avond stopt het 
harken en schoffelen en is het tijd voor 
een kopje koffie. Iedereen maakt een 
praatje met elkaar, de groepsfoto 
wordt gemaakt en het hondje Bobbie 
huppelt er vrolijk omheen.  

Voldoening 
Later op de avond maak ik kennis met 
een vrijwilligster die samen met haar 

man en zus elke week komt om te 
werken. Ze heeft haar zoon verloren 
bij de ramp. Ze vindt het fijn om te 
helpen en op de plek aanwezig te zijn. 
Haar man heeft op 21 september in 
de rechtbank zijn verhaal gedaan als 
nabestaande. Het is indrukwekkend 
om op deze plek dit verhaal in deze 
periode te mogen horen! 
Robbert van Veen, een van de 
bestuursleden, vertelt dat de meeste 
vrijwilligers het fijn vinden om een 
mooi resultaat met elkaar neer te 
zetten. Het geeft voldoening om het 
terrein goed verzorgd te houden.  
In zijn werkend leven is hij docent. 
Ook neemt hij zijn klas weleens mee 
naar het monument. En dat maakt 
indruk op de jongeren.  

Lichtjesavond
Naast het onderhoud aan het monu-
ment doet de Stichting nog meer.  
Zo heeft de Stichting in november 
2018 voor het eerst een lichtjesavond 
georganiseerd. 

Dit was een succes.  
Er was een grote opkomst. Rond de 
aanloopwegen en tussen de bomen 
brandden fakkels en lichtjes. 
De Stichting Vrienden van het  
Nationaal Monument MH17 verzorgt 
op verzoek ook rondleidingen op 
maat. Voor corona hebben ze dit 
bijvoorbeeld gedaan voor een groep 
geestelijk verzorgers die werkzaam is 
op Schiphol. Zij hebben in 2014 de 
eerste opvang gedaan van nabestaan-
den en wilden graag het monument 
bezoeken. Ook wordt er een enkele 
keer concerten gegeven in het 
amfitheater bij het kunstwerk. 
Stil van alle indrukken en onder de 
indruk van alles wat deze groep met 
elkaar doet fietsen Esther en ik weer 
naar huis. In de verte klinkt het geluid 
van een stijgend vliegtuig en tjilpen 
de vogeltjes in de bomen.  

Ellen Slootweg

PODIUM

Weet u nog waar u was toen u het bericht hoorde over het neerhalen van 

vlucht MH17 op 14 juli 2014? Voor mij is dit een van de gebeurtenissen waar-

van ik mij nog exact herinner waar ik was toen ik dit nieuws hoorde. Dat zegt 

iets over de impact die deze gebeurtenis met zich meebrengt. 

Dit gevoel van een indrukwekkende gebeurtenis komt terug als ik samen met Esther (de 

fotografe) langs de bomen bij het MH17-monument loop.  Op deze mooie, stille zomer-

avond ontmoeten wij onze gastheer van vanavond, Hans Hartog. Terwijl een groep van 

ongeveer 15 vrijwilligers aandachtig bezig is met het onderhoud van het MH17-park leidt 

Hans ons over het terrein en vertelt. 



 

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

 

aannemingsbedrijf van bouw- en montagewerken

kiwa erkend installatiebedrijf

reis erkend saneringsbedrijf

telefoon: 023-5581286



NIEUWE BUREN

Wie zijn jullie?
“Wij zijn Laura en Nick en wij wonen 
met onze vier kinderen Guusje, Dirk, 
Jan en Gerrit aan de Kromme Spie-
ringweg in Vijfhuizen. Oorspronkelijk 
komen we allebei uit Haarlem maar we 
wonen al jaren samen in Vijfhuizen. Ik 
ben stukadoor en Laura werkt bij 
PWN”, begint Nick.

“Met vier kinderen is het altijd gezellig 
druk bij ons in huis. Sporten, hobby’s, 
zwemles, en als ze ’s avonds allemaal 
slapen dan is er altijd wat te doen in 
het huishouden. We verwachten 
volgend jaar ons vijfde kindje, dus dan 
wordt het nog gezelliger en drukker”, 
vult Laura aan. 
 
Waarom hebben jullie gekozen om 
in Vijfhuizen te komen wonen?
“Ik voetbalde als kind bij DSOV en op 

mijn achttiende kwam ik met mijn 
ouders in het dorp wonen. Ik heb toen 
de schuur in de achtertuin verbouwd 
tot appartement, daar hebben we 
eerst samen gewoond. Toen onze 
dochter Guusje kwam hebben we een 
huis in Haarlem gekocht en opge-
knapt. We wilden eigenlijk gewoon in 
Vijfhuizen blijven, dus toen nummer 
twee op komst was zijn we naar het 
Vliegersplein verhuisd”, legt Nick uit.
“Nu waren we toe aan nog meer 
ruimte voor ons gezin, maar het 
verbouwen van ons vorige huis was 
geen goede investering. Dit huis leek 
vanaf de weg niet zo groot dus ik zag 
het eerst niet zo zitten om er te gaan 
kijken. Toen we toch een bezichtiging 
deden, bleek het juist een heel ruim 
huis te zijn! We stonden voor de keuze 
om te renoveren of te herbouwen, 
maar vanwege alle regels rondom 

herbouwen hebben we gekozen voor 
renoveren”, aldus Laura.

Hoe organiseren jullie zo’n grote 
verbouwing in combinatie met een 
gezin?
“Allereerst scheelt het dat we gewend 
zijn aan verbouwen. Na het apparte-
ment in de achtertuin bij mijn ouders 
verbouwde ik ook ons huis in Haarlem 
en dat aan het Vliegersplein. We zijn 
begonnen met twintig aanhangers 
tuinafval uit de tuin te halen om ruimte 
te maken voor ons tijdelijke huis. Van 
de unit die een fietsenmaker 
gebruikte als werkplaats hebben we 
een woning gemaakt, van alle gemak-
ken voorzien. Doordat we nu comfor-
tabel in de achtertuin wonen, kunnen 
we alle tijd nemen voor de verbou-
wing. Ik doe veel zelf, samen met 
handige vrienden en kennissen. Als ik 
het nu moet inschatten, vieren we 
Kerst 2022 in het huis. Maar we 
hebben geen haast, dus onze plan-
ning is heel flexibel. Als ons huis straks 
af is, stappen we vanuit de voordeur 
zó de jaarmarkt op. Daar kijk ik wel 
echt naar uit!”, besluit Nick. 

Lisa de Koning

‘Het scheelt dat we  
verbouwen gewend zijn’

In deze rubriek stellen nieuwe bewoners van het dorp zich 

voor. In deze editie zijn Nick en Laura aan het woord. Een 

ander soort ‘nieuwe buren’ dan gebruikelijk, want zij 

woonden al in Vijfhuizen maar verhuisden aan het begin van 

dit jaar naar een nieuwe plek in het dorp. 
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We hebben in Vijfhuizen gelukkig 

veel kleurrijke mensen wonen 

en één daarvan is bromfietslief-

hebber Piet Huitema. En natuurlijk, een 

gesprek met hem, vraagt om een blik op de 

minstens zo kleurrijke brommers en motor-

fietsen van de man die er niet voor terug-

deinst op één dag een retourtje Zwolle met  

35 km/uur te doen. 

 
Hoe het zo begon
Piet, inmiddels 75 jaar, heeft 40 jaar bij de politie in Haar-
lem gewerkt. Hij woonde toentertijd in Zaandam en ook 
toen waren er al files, dus kocht Piet in 1971 een Sparta 
bromfiets. Daar heeft hij tot ongeveer 2003 mee op en 
neer gereden. Toen werd het lastig om nog onderdelen 
voor die Sparta te krijgen en daarom werd Piet lid van de 
Sparta Bromfiets Club. Er ging een wereld voor hem open; 
hij ontdekte de bromfietsbeurzen.  
Of zoals Piet zegt: “Op die beurzen zie je zoveel, daar word 
je hebberig van”. En dus kwamen er meer… 

Sparta’s, Honda’s en een NSU
Inmiddels heeft Piet wel zo’n twaalf oude brommers en 
motoren. Meestal kocht hij ze als ‘opknappertje’.  
“Dan zijn ze nog betaalbaar en dan was ik er jaren mee 
bezig om ze weer helemaal tiptop te krijgen. Al doende 
leer je”, volgens Piet. En nu kun je hem zeker wel een 
begenadigd hersteller noemen. Hij kan zelfs wielen spaken, 
een professie die zeldzaam is geworden. Kijk maar eens 
naar de wielen en spaken van een aantal van zijn bromfiet-
sen. Prachtig!

Zijn oudste bromfiets is een groene NSU uit 1954. Deze 
NSU’s waren de eerste met versnellingen en waren heel 
licht (30-33 kilo) waardoor ze heel populair zijn geworden. 
Piet rijdt er nog wel eens op. Toen ik hem vroeg of hij er 
wel eens één verkocht, antwoordde hij verontwaardigd dat 
je ‘je kinderen toch ook niet verkoopt!’. 

Scooty
Na zijn pensionering is Piet bij Scooty in Hoofddorp gaan 
werken als bromfietshersteller. Tegenwoordig niet meer 
fulltime, maar zo af en toe.  
Bij Scooty staat ook een aantal van zijn brommers want 
allemaal thuis?  

Bromfietsliefhebber Piet Huitema:  

‘Je kinderen verkoop je toch ook niet!’
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Dat paste niet meer. Inmiddels zijn ze allemaal wel helemaal 
af en hoeft er dus niet veel meer gesleuteld te worden, 
behalve af en toe wat onderhoud. Daarvoor rijdt Piet nog 
steeds zo nu en dan naar Zwolle – op één van zijn bromfiet-
sen – want daar is een winkel waar je nog onderdelen voor 
4-takt motoren kunt kopen. Twee zijtassen om alles in te 
stoppen en rijden maar. “Heerlijke ritjes”, vindt Piet. Hij 
gaat vroeg weg en kan dan prima in één dag op en neer. 
Gemiddeld rijdt hij zo’n 35 kilometer per uur.

Toeren
Gesleuteld wordt er dus niet meer, maar Piet rijdt nog 
steeds regelmatig op één van zijn bromfietsen. Eens per 
jaar is er een toertocht bij Roermond en daar gaat hij altijd 
heen. “Eigenlijk is het erheen rijden het leukste. 200 km op 
de Sparta. Heerlijk”. Maar ook naar het Veteranentreffen in 
Woerden gaat hij eens per twee jaar. Helaas de afgelopen 
jaren door corona niet, maar hopelijk gaat het volgend jaar 
weer door. In 2005 werd er door de Sparta Bromfiets Club 
een rit georganiseerd naar Sparta in Griekenland. Piet: “Dat 
was echt heel leuk. We waren met een groep van acht en 
dat waren mannen van 20 tot 65 jaar.  
Twaalf rijdagen hadden we nodig met af en toe een 
rustdag tussendoor.  

Zo’n tocht vergeet je nooit meer!”.

Motorfiets
Als we het pand van Scooty verlaten moeten we nog even 
op de benedenverdieping kijken naar een oude motorfiets 
die Piet daar heeft staan. Hij heeft hem gekocht van een 
oude verzamelaar uit Odijk. Die had 84 brommers en 
motoren in zijn huis en tuin staan maar zijn gezondheid 
ging achteruit dus hij verkocht wat.  
De motorfiets die Piet kocht had 50 jaar (!) bij deze meneer 
in de woonkamer gestaan en hij was in perfecte staat. Een 
buitenkansje dus.

Voor we weg gaan informeren we hoe Piet zijn vrouw Wil 
dit allemaal vindt. Is zij ook een bromfietsfan? Dat blijkt niet 
het geval en nee, ze gaat zelfs nooit achterop maar ze 
hebben elkaar wel ontmoet dankzij de bromfiets.  
Het was 18 april 1971 en Wil reed op haar Mobilette EEG in 
Haarlem en kreeg pech. Vlakbij het politiebureau waar Piet 
werkte. Hij kon haar weer op weg helpen en de rest is  
geschiedenis…! 
 
 
Fieke Kalkman 



 

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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“We wilden het al heel lang”, vertelt 
Pauline. “Maar in eerste instantie 
waren we van plan een B&B op 
Bonaire te beginnen. Dat leek ons 
heerlijk. Helaas wilde onze dochter 
absoluut niet meeverhuizen naar 
Bonaire en dus ging dat niet door. 
Toen onze dochter volwassen was, 
begon het weer te kriebelen en 

dachten we na over een B&B in 
Frankrijk. Iets minder ver weg, maar 
ook dat ging niet door want er kwam 
een kleinkind. Enig, maar daarom ging 
ook dit plan in de prullenbak.  
Na een tijdje zei mijn man: ‘Waarom 
doen we het niet gewoon hier, aan 
huis?’. En zo gezegd, zo gedaan.  
Dat kon omdat er achter het huis van 

Pauline al een ruimte was die ze 
konden verbouwen. Manlief is aanne-
mer dus dat was een voordeel.  
En zo geschiedde. 

Verse bloemen en vers fruit
“We zijn in die tijd elke maand een 
keertje in een andere B&B gaan 
slapen”, vertelt Pauline. “En overal 
doe je dan ideetjes op over wat je wel 
en niet wilt. Tenslotte wil je dat de 
gasten het echt naar hun zin hebben 
bij jou en dat alles klopt.”
Ze biedt haar gasten een kamer, 
kitchenette, badkamer/wc, een eigen 
opgang en een heerlijk terrasje aan. 
Met altijd verse bloemen en vers fruit. 
Gratis koffie en thee, en een fles wijn. 
En uiteraard een ontbijt. “Dat probeer 
ik zo veel mogelijk met lokale produc-
ten te doen”, vertelt ze. 
Wat helpt is dat Pauline een zorgzaam 
karakter heeft en het dus leuk vindt 
om bijvoorbeeld voor gasten met een 
allergie een lekker ontbijtje te maken. 
Of voor gasten die hun huwelijksnacht 
bij haar doorbrengen een speciale 
dekbedhoes aan te schaffen met ‘Just 
Married’ erop.

Van Amerika tot Zuid-Afrika
Hoe komt ze aan haar gasten?  
“Je schrijft je in bij Bed&Breakfast.nl 
en Bed&Breakfast.eu en eerlijk 
gezegd had ik vanaf dat moment 
meteen al gasten. En dan loopt het 
vanzelf door – als de mensen tevreden 
zijn tenminste. En ik heb altijd goede 
recensies”, aldus Pauline.  
Wat voor gasten heeft ze zoal?  
Dat blijkt heel verschillend te zijn. 
Nederlanders die naar Mysteryland 
gaan, naar Mudmasters of naar de 
Expohal. Of gewoon een adresje in 
deze buurt zoeken om Amsterdam te 

Bed & Breakfast ’t Huis

Aan de Kromme Spieringweg runt Pauline Moolhuysen sinds maart 2018 een Bed & 

Breakfast. Een kijkje bij de gastvrouw met als motto  

‘Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten’.



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!

Vrijdag 10 december van 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 11 december van 9.00 - 16.00 uur
Locatie | Prieel in het dorpshart

Voor € 5,00 extra bezorgen wij de boom bij u thuis. 
Ondernemersvereniging Vijfhuizen
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bezoeken of naar vrienden in de buurt te gaan. Maar ook 
Zwitsers weten haar te vinden en er komen zelfs gasten uit 
Canada, Israël, Amerika en Zuid-Afrika.

En tijdens Coronatijd? 
“Toen had ik geen buitenlandse gasten, maar echt dicht 
ben ik niet geweest want ik had nog steeds KLM-medewer-
kers die in de buurt van Schiphol willen slapen als ze 
oproepdienst hebben. Ik heb bij de KLM gewerkt, dus dat 
helpt. En daarnaast nog steeds wel wat gewone gasten”.
Inmiddels is alles weer vol in bedrijf. Tijdens de Formule 1 
was ze volgeboekt en ook de Belgen weten de weg naar 
Vijfhuizen weer te vinden.

Vindt ze het altijd leuk om de B&B te runnen of heeft ze 
ook wel eens nare ervaringen opgedaan? Daar moet 
Pauline even over nadenken, maar dan zegt ze resoluut: 
“Bijna alle gasten zijn leuk en nare ervaringen heb ik 
eigenlijk niet.  Eén keer heeft een gast hier toch gerookt 
terwijl dit een rookvrije B&B is en daarbij ook brandgaatjes 
in de dekbedhoes en het kussen gemaakt!”.  
“Maar dat is het enige dat ik nu kan bedenken. Ik ben na 
die 3,5 jaar nog steeds heel blij dat we dit zijn gaan doen 
en ik geniet nog steeds van alle gasten die hier komen!”

Fieke Kalkman
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De Vijfhuizerbrug is 

een echte ouder-

wetse brug, die 

regelmatig open moet voor 

doorvarend scheepverkeer. 

Wat valt daar zoal over te 

zeggen? Een interview met 

Sven van Anrooij, één van de 

brugwachters.
 

Even voorstellen.
Mijn naam is Sven van Anrooij, 
teamleider bruggen bij de Waterwolf 
Brugbediening BV en tevens brug-
wachter voor alle bruggen in beheer 
van de gemeente Haarlemmermeer. Ik 
ben ook schipper op het voet- en 
fietsveer tussen Aalsmeer en Rijsen-
hout. 

Hoe lang werk je op deze brug?
Sinds 10 jaar doe ik af en toe een 
dienst op deze brug. De werkdagen 
zijn in de zomer van 9u tot 20u en in 
de winter van 9u tot 16u.  

 
 

Wat houdt je werk precies in?
Het werk is het verzorgen van een 
vlotte en veilige doorvaart zonder 
daarbij te veel hinder te veroorzaken 
voor het wegverkeer. Nu is dat hier 
makkelijk omdat het een langzaamver-
keerbrug is met niet al te veel auto's. 
Ook openbaar vervoer en hulpdien-
sten zijn niet of nauwelijks aan de 
orde.   

Waar moet je echt op letten?
Dat de grendels handmatig losge-
maakt worden voor de brug wordt 
geopend, haha. Anders loopt die vast 
en kun je met een auto de brug naar 
beneden zien te krijgen.  
Verder is het van belang dat je goed 

‘Zomers moet de brug 
soms wel 40 keer open’
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oplet dat vooral bromfietsers goed in 
de gaten hebben dat de landverkeers-
seinen branden en dat ze dus stoppen 
voor de gesloten bomen. Het zal niet 
voor het eerst zijn dat er eentje tegen 
de slagboom aanrijdt omdat de blik 
op oneindig staat. 

Welke grappige situaties heb je 
meegemaakt tijdens het werken op 
deze brug?
Brommers die tegen gesloten bomen 
aanrijden, maar ook boten die te 
vroeg invaren of met wind de situatie 
verkeerd inschatten.  

Wat kun je voor bijzonderheden 
vertellen over de brug ? 
De brug verbindt Haarlemmermeer 
met de wijk Schalkwijk in de gemeente 
Haarlem. Voor de inpoldering van de 
Haarlemmermeerpolder behoorde het 
gebied aan beide kanten van de 
huidige brug tot de toenmalige 
gemeente Zuidschalkwijk. Zo komt het 
dat terwijl aan de ene kant van de 
brug het dorp Vijfhuizen ligt, aan de 
andere kant zich het weggetje Vijfhui-
zen en de Vijfhuizer Molen bevinden. 

 

Hoe vaak is er een brugopening op 
een dag? Bijvoorbeeld in het 
vaarseizoen en in de winter?
In de zomer kan het aantal openingen 
oplopen tot soms wel meer dan 40. In 
het winterseizoen, wanneer de brug 
op aanvraag wordt bediend kan dit 
teruglopen tot een tiental over vijf 
maanden.  

Passeert er vooral recreatievaart of 
ook wel eens beroepsvaart?
Tijdens de baggerwerkzaamheden die 
een aantal jaren geleden werden 
uitgevoerd, passeerden er dagelijks 
soms wel vijf tot zeven beunschepen, 
geladen en leeg. Momenteel zijn het 
vooral passagiersschepen en kleinere 
werkschepen die gebruik maken van 
dit deel van de Ringvaart. Als er in 
Amsterdam of in Haarlem een onver-
wachte storing plaatsvindt, kan het 
gebeuren dat de vaart die al onder-
weg is over de oostelijke of westelijke 
route gebruik maakt van de noorde-

lijke Ringvaart. Dit kunnen schepen 
zijn met een maximale afmeting van 
70m x 7,5m.  

De brug wordt gerenoveerd. 
Wordt hij wel in ere hersteld en ziet 
hij er straks nog hetzelfde uit?
De brug wordt zeker in ere hersteld. 
Er zullen wel een paar veiligheidsele-
menten worden toegevoegd. Wat er 
precies op dat punt gaat gebeuren is 
bij ons niet bekend.  
 
Van wie is de brug nou precies ?
De brug is eigendom van de 
gemeente Haarlemmermeer.  
De Waterwolf levert de brugwachters 
voor de Gemeente Haarlemmermeer.  

Hoe is het contact met de 
buurtbewoners?
Over het algemeen is het contact met 
de buurtbewoners goed te noemen. 
Je komt hier gezellig tussen de 
mensen . Soms helpen de mensen 
ook weer met het openmaken van de 
bomen na een brugopening maar dat 
komt denk ik omdat ze dan sneller 
weer op pad kunnen.  

Er wordt in de zomer veel gezwom-
men bij en vanaf de brug.  
Hoe ervaren jullie dat? 
Het mag officieel niet. Wij geven geen 
toestemming om te zwemmen, maar 
dat het toch gebeurt is niet te voorko-
men. Je kunt onmogelijk als politie-
agent de gehele dag staan te dirige-
ren. Bij excessen proberen we altijd 
wel te handhaven maar voorkomen 
kunnen we het nooit helemaal. Het is 
verboden om binnen 75 meter van 

welk kunstwerk dan ook te zwemmen 
vanwege de gevaren die er zijn. 
Soms zijn de zwemmers wel hinderlijk, 
maar omdat het veelal jeugd uit de 
buurt is houden ze wel rekening met 
doorvaart.

Agnes Weber

De brug heeft zelfs een eigen 
WikiPedia-pagina 
De plattegrond uit circa 1870 laat bij 
Vijfhuizen een rolbrug zien. De rolbrug 
bestond uit een deel dat op zes wielen 
over twee balken heen en weer 
bewogen kon worden. De brug is op 
een oude luchtfoto te zien. De brug 
lag dermate laag over het water, dat 
bij elk vaartuig de brug open moest 
voor de scheepvaart. 
De ophaalbrug is in 1931 gebouwd, 
grotendeels van hout. Bij een renova-
tie in 1972 zijn de eikenhouten liggers 
vervangen door stalen liggers. Vanaf 
1994 wordt de bediening van de brug 
aangedreven door een elektromotor. 
In 2000 is de brug gerenoveerd, wat 
te lezen is op een plaquette op de 
brug. In 2019 is er sprake van een 
houten brug en houten remmings-
werk, het deel gerelateerd aan het 
bewegende deel (hameipoort, 
balans(priemen), ophangstangen en 
het val) zijn van ijzer of staal. Het val 
moet bij warm weer door uit de vaart 
opgepompt water gekoeld worden. 
Omdat de Vijfhuizerbrug nog groten-
deels in oorspronkelijke staat is, heeft 
de gemeente Haarlemmermeer deze 
brug als enige op de gemeentelijke 
monumentenlijst geplaatst.
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Haalbaar en betaalbaar
De energietransitie, hoe we omgaan 
met verwarmen en koken, is in 
Nederland in volle gang. We gaan 
minder aardgas gebruiken en werken 
aan duurzame alternatieven. 
De warmtetransitie is een onderdeel 
waarmee we allemaal, inwoners en 
bedrijven, direct te maken krijgen.  
Dit betekent huizen en gebouwen 
verbeteren door betere isolatie, op 
een andere manier koken, en straten 
openleggen om nieuwe kabels en 
leidingen aan te leggen. 
Het college van B&W van de 
gemeente heeft op dinsdag 14 
september jl. de Warmtevisie Haar-
lemmermeer 2030 vastgesteld. Hierin 
wordt beschreven hoe zij de energie-
transitie wil aanpakken. In de visie 
staat aangegeven welke techniek in 
een wijk de voorkeur heeft en wat 
logische momenten zijn om aan de 
slag te gaan. Er wordt ingezet op 
haalbare en betaalbare stappen.  
Zo wordt stapsgewijs gewerkt aan 
woningen en bedrijven die in 2050 
bijna geen CO2-uitstoot meer 
veroorzaken. 

Wat is de planning
Energietransitie is een complex proces 
waarbij nog veel dingen onduidelijk 
zijn. Door de gemeente is daarom 
gekozen voor een gefaseerde aanpak.
-  2021-2025: starten en leren, 

informeren van inwoners en 
ondernemers. Samen kijken welke 

technieken er mogelijk zijn en 
opstellen van de eerste plannen.

-  2026-2034: versnellen, met steeds 
meer initiatiefnemers, gebouweige-
naren en inwoners plannen opstel-
len en beginnen met de uitvoering 
van deze plannen. Om te komen tot 
een continue stroom aan initiatie-
ven en gebouwen die op een 
duurzame manier verwarmd 
worden. 

-  2035-2050: naar een afronding, 
steeds meer gebouwen worden op 
een duurzame manier verwarmd. 
De laatste wijkplannen zullen 
worden vastgesteld en de  
uitvoering hiervan opgepakt.

Hoe kan het worden het aangepakt
Het verduurzamen van de warmte-
voorziening kan alleen door gebruik te 
maken van duurzame warmtebronnen 
en elektriciteit en “groen” gas. Daarbij 
kan worden gedacht aan het toepas-
sen van warmte- en koudeopslag in de 
bodem. De potentie van geothermie, 
aardwarmte, en oppervlaktewater en 
de inzet van restwarmte van datacen-
ters wordt ook onderzocht.
Op dit moment gebruikt bijna ieder-
een dezelfde warmtebron: aardgas.  
In de toekomst wordt dit anders.  
Er kan gebruik gemaakt worden van 
veel verschillende technieken om te 
verwarmen. In de ene wijk kan dat met 
een warmtepomp, voor een andere is 
het mogelijk om ”groen” gas in te 
zetten. Ook kan worden gekeken naar 

verwarmen met alleen elektriciteit of 
naar het gebruik van een warmtenet. 
De bedoeling is om voor elke wijk mét 
de bewoners en de bedrijven een 
wijkplan te maken. In zo’n wijkplan 
wordt beschreven hoe de warmte-
transitie voor die wijk het beste kan 
worden aangepakt. De aanpak is 
afhankelijk van wat de mogelijkheden 
zijn voor de bestaande bebouwing 
(wel/niet goed geïsoleerde huizen), 
transportmogelijkheden voor de 
nieuwe warmtebron (aanwezigheid 
kabels en leidingen) en eventuele 
reeds aanwezig duurzame warmte-
bronnen. En natuurlijk de financiële 
haalbaarheid van de gewenste 
oplossing.

Oplossingsrichtingen voor 
Vijfhuizen
In de Warmtevisie van de gemeente 
worden in de “start en leer periode” 
twee wijken in Vijfhuizen genoemd 
waarmee aan de slag wordt gegaan. 
Het gaat om de Fortwachters- 
woningen en de wijk Stellinghof.  
Voor de Fortwachterswoningen wordt 
geprobeerd nog dit jaar een wijkplan 
op te stellen. Het opstellen van het 
wijkplan voor Stellinghof start mogelijk 
in 2024. Voor de overige delen van 
Vijfhuizen ligt de start in de latere 
periodes, waarschijnlijk na 2025. 

 
 
Alisas Schreur

Iedereen krijgt met de 
energietransitie te maken
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Hoe kwam dat zo? 
Bas: “Ik ben een paar jaar geleden 
begonnen met hardlopen, omdat ik 
wat te zwaar was. In 2018 heb ik de 
marathon van Amsterdam gelopen, in 
net binnen de vier uur. Geen wereld-
tijd, maar ik vond het wel gaaf om te 
doen. En ik heb altijd het gevoel 
gehad dat ik een keer een hele triatlon 
zou willen doen, het was een uitda-
ging voor me. En gek genoeg was dit 
jaar eigenlijk het perfecte jaar, dat 
kwam door alle coronagedoe. Geen 
feesten, je kon eigenlijk nergens heen. 
Een goeie gelegenheid om me 
helemaal op de training te storten.” 

Lopen deed je al, maar zwemmen 
en fietsen, hoe ging dat? 

“Nou zwemmen was niks voor mij, en 
is het nog niet. Ik kan echt niet goed 
zwemmen, dat was een ramp. Ik heb 
twee jaar over mijn A-diploma 
gedaan, nou dan weet je wel genoeg. 
Ik heb nu nog vier zwemlessen 
genomen. Als oefening heb ik een 
keer drie kilometer in de Ringvaart 
gezwommen, deed ik anderhalf uur 
over. In de wedstrijd werd ik ook door 
iedereen ingehaald, door de wind 
stonden er ook nogal wat golven op 
het water, ik kreeg nog kramp, maar 
rekken in het water gaat niet. Overle-
ven dus, ik was echt de laatste. Maar 
fietsen ging hartstikke goed. Ik had 
veel getraind, wel veel binnen met 
mijn racefiets op een standaard in de 
kamer en ik heb in augustus drie 

rondjes Ringdijk gedaan, dat is 
ongeveer 180 kilometer. In de race 
deed ik over het fietsen 5 uur en 40 
minuten. Dat was een prima tijd; meer 
dan 30 kilometer per uur gemiddeld!” 

En hoe ging je marathon? 
“Ja, goed wel. Op lopen heb ik veel 
getraind. En ik had veel steun van mijn 
ouders en supporters uit het dorp, 
geweldig, er was wel zo’n man of  
25 mee. Je liep 6 rondes in de 
marathon, dus ik kwam ze steeds weer 
tegen langs het parcours. Ik heb er 
weer 4 uur over gedaan.” 

Nog een keer een triatlon? 
“Dat weet ik nog even niet. Ik ben wel 
trots, maar ik heb ook daarna twee 
dagen op de bank gelegen met pijn in 
mijn benen. En dat zwemmen moet 
dan wel beter gaan. De marathon van 
New York, dat lijkt me gaaf…!”
Bas had een eindtijd van 11 uur  
47 minuten en 19 seconden.  
De winnaar bij de professionals, 
Kristian Høgenhaug kon net niet het 
wereldrecord verbeteren. Zijn eindtijd 
was 7 uur, 37 minuten en 46 seconden.
De bij dit artikel geplaatste foto’s zijn 
met toestemming overgenomen van 
www.marathon-photos.com

Cok de Ruijter

Bas Melman, startnummer 
1007 bij de triatlon

Zondag 12 september jl. vond bij Almere het wereldkampioenschap triatlon plaats. 

Onder de ruim 300 mannelijke en vrouwelijke deelnemers bevond zich de 26 -jarige 

Bas Melman, een rasechte Vijfhuizenaar, met startnummer 1007. Dat Bas, voetballer 

bij DSOV, een sportieve jongen was, dat wist ik. Maar ik had achter deze vrolijke genieter van 

de Feestweek in het dorp niet meteen iemand gezocht die achter elkaar 3,8 kilometer ging 

zwemmen, dan 180 kilometer fietsen en dan nog eens een hele marathon lopen.  

Hij deed het!



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



In 1919 bouwde de overgrootvader 
van Bianca het woonhuis met aan-
grenzende melkwinkel. Een paar jaar 
eerder was hij begonnen als melkboer 
om melk aan de soldaten in het fort te 
verkopen. Niet met de SRV-wagen 
zoals die tot 2011 nog door het dorp 
reed, maar met een handkar en later 
met paard en wagen. Het huis is in 
onze gemeente een van de weinige 
gebouwen die de aanblik heeft van 
een gecombineerde woning en 
winkel, waardoor het de monumentale 
status kreeg. 

“Toen we 
hier in 2012 kwamen wonen, wilde ik 

alles zoveel mogelijk houden zoals het 
was”, vertelt Bianca. “We schilderden 
de bruine muren wit, maakten van de 
winkel een kantoorruimte en gebruik-
teN de inpandige koelcel als bergkast, 
maar lieten alles verder intact.” Na 
vier jaar wint de praktische kant toch 
van het sentiment en begint het stel 
aan een grote verbouwing.

Een monument verbouwen
Om de vergunning te krijgen voor de 
verbouwing moesten de plannen aan 
een belangrijke eis voldoen: het 
aanzicht vanaf de weg mocht niet 

ver-
anderen. Gelukkig is dit ook nooit 

de wens geweest van het stel 
geweest. Bianca: “We wilden eigenlijk 
alleen meer ruimte creëren op de 
eerste verdieping, zodat we er een 

badkamer en een extra slaapkamer 
konden maken.” Om deze extra 
ruimte te creëren, wordt er een stuk 
van het dak aan de zijkant van de 
woning verhoogd. “We hadden het 
dak van het achterste stuk van het 
tweede gedeelte van het huis ook 
graag willen verhogen, maar dan zou 
het dakoverstek vanaf de voorkant te 
zien zijn, en dat mag dus niet bij dit 
monument”, licht Rob toe.

Behalve de muren van de koelcel, 
staan beneden alle binnenmuren nog 
op hun plek. De voormalige winkel is 
nu een soort binnenhal geworden. Je 
vindt er de trap, meterkast, en het 
toilet. Maar de winkeldeur als voor-
deur gebruiken? Dat doen eigenlijk 
alleen de pakketbezorgers. “Ik heb 
wel eens gekeken naar een andere 
voordeur voor in de winkel, maar dat 
zou het aanzicht waarschijnlijk al te 
veel veranderen dus we hebben de 
aanvraag daarvoor niet eens gedaan. 
En ik ben zó gewend dat we de zijdeur 
als voordeur gebruiken, ik zou eigen-
lijk ook niet anders willen!”, besluit 
Bianca lachend.

Lisa de Koning

Een gemeentelijk monument

In de rubriek ‘Wonen in…’ komen Vijfhuizenaren aan het woord die in een bijzonder huis 

wonen. In deze editie vertellen Bianca Ziere en haar man Rob hoe het is om te wonen in 

een gemeentelijk monument. Sinds 2012 wonen zij, samen met hun twee dochters, als 

vierde generatie in het huis aan de Kromme Spieringweg. 

WONEN IN
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De nieuwbouw aan de 
Woudweg - Groeneweg
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Er moest daar wat gebeuren.  
Dat leidde tot intensief overleg met 
Ymere en de verantwoordelijke 
wethouder. Het bestuur van de OVV 
bood aan om zelf te gaan slopen en 
bouwen, als Ymere tegen een zeer 
gering bedrag de grond wilde 
overdragen. Maar daar voelde Ymere 
niks voor. Ymere wilde het allemaal in 
eigen hand houden. Het overwoog 
nog renovatie. Nieuwbouw was nog 
maar de vraag. Dat betekende ook 
dat het allemaal niet zo snel zou gaan.  

In oktober 2016 konden we uiteinde-
lijk het volgende bericht op onze 
website zetten 

“Er is nu een beslissing genomen om 
het complex Groeneweg - Woudweg 
te slopen en ter plaatse nieuw te gaan 
bouwen. Er zijn drie architecten 
uitgenodigd om een ontwerp te 
maken. Het worden sociale huurwo-
ningen. Er wordt gedacht aan een 
30/40-tal 3-kamer appartementen,  
die geschikt zijn voor alle doelgroe-
pen, dus ook voor senioren. 

VDV en OVV zien graag dat de lokale 
bevolking goed wordt geïnformeerd, 
zeker de direct om- en aanwonenden. 
Op een daarvoor in aanmerking 
komend moment (eerste ontwerp is 
klaar) zal een infoavond in het Dorps-
huis worden georganiseerd.“  

In 2018 wordt het ontwerp 
gepresenteerd:
Inmiddels heeft zich een aantal 
omwonenden gemeld om samen met 
de dorpsvereniging met Ymere in 
overleg te gaan. Dat overleg ging 
uitermate stroef om het maar kort 
samen te vatten. De informatieavond 
verliep tumultueus, een door de 

omwonenden ingediend alternatief 
plan wordt uiteindelijk zonder overleg 
afgewezen. Over dat slechte overleg 
is veel te zeggen. Die onvrede is door 
de omwonenden en bestuur van de 
VDV nadrukkelijk kenbaar gemaakt 
aan de regiomanager van Ymere en 
de toenmalige wethouder. Het leidde 
tot de nodige vertraging in de 
uitvoering van de bouw. Uiteindelijk 
zijn er op een aantal kleine punten 
aanpassingen in het plan gekomen.
 
Inmiddels is de bouw van start 
gegaan, aanleiding om bij Ymere te 
informeren naar de stand van zaken.
Laura Mangnus, communicatieadvi-
seur van Ymere is onze gespreks- 
partner. 

Wat wordt er nu precies gebouwd? 
Laura: “Er komen 36 3-kamer apparte-
menten, maar omdat er verschillende 
types zijn kan de indeling verschillen. 
De woningen zijn het meest geschikt 
voor 1 à 2-persoonshuishoudens. “

Wie komen er voor een woning in 
aanmerking? 
“Aparte seniorenwoningen worden 
niet meer gebouwd, de woningen zijn 
geschikt voor meerdere doelgroepen. 
Het gaat wel om mensen die in 
aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning, dan moet je binnen 

bepaalde inkomensgrenzen vallen.  
De woningen worden geadverteerd 
via Woningnet in de regio. Mensen 
met een langere inschrijfduur hebben 
meer kans.” 

Er is door de gemeente en Ymere 
toegezegd dat minimaal vijftien 
woningen beschikbaar komen voor 
inwoners uit Vijfhuizen, hoe zit dat 
nu? 
“Wij hebben in aanmerking komende 
bewoners per brief aangeschreven 
over de nieuwbouw en ook in de 
lokale krant geadverteerd.  
Wij vertrouwen erop dat we langs de 
reguliere weg voldoende woningen 
zullen kunnen toewijzen aan inwoners 
van Vijfhuizen, maar wij monitoren dat 
zorgvuldig en zullen inwoners alsnog 
voorrang verlenen als dat nodig is.”

Zijn er speciale energiebesparende 
voorzieningen in de bouw 
opgenomen? 
“Jazeker. De woningen zijn, door 
onder andere warmtepompen en 
zonnepanelen, geheel klimaat- 
neutraal. Ze wekken dus net zoveel 
energie op als ze verbruiken.”  
De verwachte oplevering van de 
woningen is in april/mei 2022.
 
 
Cok de Ruijter

Begin jaren zestig werden aan de Woudweg – Groeneweg twintig zogenaamde senio-

renwoningen gebouwd. Vijftig jaar later, in 2010 woonden er nog weinig senioren. 

Zeventien woningen werden anti-kraak verhuurd en er woonden nog drie “echte” 

huurders Het complex was sterk verouderd en het onderhoud door de eigenaar, woningcor-

poratie Ymere was slecht. Reden voor de ondernemersvereniging en de dorpsvereniging om 

in 2014 bij Ymere en de gemeente aan de bel te trekken. 
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The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

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

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

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

In het Dorpshuis kun je iedere dinsdag-

middag van 14.00 tot 16.30 klaverjassers 

en rummikuppers treffen. Die middagen 

worden georganiseerd door vrijwilligers van 

Stichting Ouderenwerk Vijfhuizen. Sinds eind 

vorig jaar bestaat het bestuur van de  

stichting uit Gerda Olsthoorn, Carolien Blom 

en Karel Fijen. 

Wat organiseert de stichting zoal voor de senioren in het 
dorp? Gerda: “Het afgelopen jaar was door de coronaepi-
demie vooral voor alleenstaande mensen moeilijk.  
Wij vinden het belangrijk een ontmoetingsplek in het 
Dorpshuis te bieden. Contact met andere mensen maakt je 
leven toch een stuk leuker. Naast de spelmiddagen op 
dinsdagmiddag willen we iedere donderdagmorgen een 
koffie-inloop in het Dorpshuis starten, waar je terecht kunt 
voor een kop koffie, een praatje, het uitwisselen van de 
laatste nieuwtjes en waar je de krant kunt lezen  
bijvoorbeeld.” 

Carolien vult aan: “Jaarlijks organiseren we rond Sinterklaas 
en Kerst wat gezelligs, en in de feestweek hebben we een 
speciale feestmiddag. Ook regelen we ieder jaar een hele 
dag uit, vaak is dat een busreis. In het verleden zijn de 
Broekerveiling en het museum van schilder Marius van 
Dokkum bijvoorbeeld bezocht.” 

Hoeveel deelnemers zijn er nu bij de soos? Karel:  
“We hebben ruim dertig leden, wij vinden het echt leuk als 
meer mensen gebruik maken van de mogelijkheden die 
geboden worden. Het biedt je andere contacten, gezellig-
heid en ontspanning. We trekken geen scherpe leeftijds-
grens, we gaan een beetje uit van zestigplussers.  
Voor het geld hoef je het echt niet te laten, voor 15 euro 
per jaar mag je het hele jaar meedoen.”  

Er zijn tien vrijwilligers actief om de soos draaiende te 
houden. Voor informatie en aanmelden kun je contact 
opnemen met Gerda Olsthoorn, tel. 06-23576779  
of mail naar olsthoorn52@kpnmail.nl. 

Tot slot wil het bestuur graag kwijt dat naast wat de 
stichting doet ook door en in het Dorpshuis het nodige 
voor senioren wordt georganiseerd. Het zijn heel  
verschillende activiteiten als ouderengymnastiek, jeu de 
boules op woensdagmiddag, biljarten op woensdagmor-
gen en bridgen op woensdagavond en donderdagmiddag. 
Ook is er een handwerkgroep en kan op iedere eerste 
vrijdag van de maand gezellig samen worden gegeten.  
Die laatste mogelijkheid wordt ook geboden op andere 
vrijdagen in De Luifel en De Poterne.  

Kijk voor meer bijzonderheden op pag. 37 van dit blad bij: 
Activiteiten in Vijfhuizen.

Cok de Ruijter

De soos in het Dorpshuis 
weer volop in bedrijf



PROJECTNR.:
OPDRACHTGEVER:

BETREFT:
AFMETING RECLAME:

MONTAGEADRES:

KLEUREN: TEKENAAR:
DATUM:
VERSIE:

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze tekening en het daaraan ten grondslag liggende ontwerp behoren toe aan BLS Reclame B.V. , zoals omschreven in de Algemene Leveringsvoorwaarden van het door SI’BON Erkende Signbedrijf. Zonder toestemming mag dit ontwerp niet worden gekopieerd.

  Full color

Voorzijde Achterzijde

Bodine
07-01-2020
1

7183
JP Kroon
Visitekaartjes
85x55mm
nvt



HISTORIE

In het jaar 2002 kreeg Vijfhuizen grote bekendheid: de internationale bloemen- 

tentoonstelling Floriade, tevens de 16de Wereldtuinbouwtentoonstelling zou worden 

gehouden in ons dorp.

Floriade leverde het dorp 
een blikvanger op

Voor de Floriade in 2002 in Vijfhuizen moest natuurlijk een 
opvallende blikvanger worden gerealiseerd. Dat betekende 
wel een doorsnijding van de historische Liniedijk.  
 
Maar daardoor hadden bezoekers wel een fraai uitzicht op 
de heuvel bij aankomst. Die opvallende blikvanger werd de 
Big Spotters Hill, geïnspireerd op de piramide van Cheops.
De heuvel zou, volgens de eerste plannen 45 meter hoog 
worden met een grondvlak van 253 bij 253 meter. Maar dat 
plan werd te duur. Er werd een nieuw ontwerp gemaakt 
met een hoogte van 40 meter en met een grondvlak van 
200 bij 200 meter.  Zo was er minder grond nodig. Een 
dwingende eis van het gemeentebestuur en van de 
Stichting Floriade was dat er schone grond werd gebruikt, 
en die grond werd beschikbaar bij de aanleg van het 
recreatiegebied De Groene Weelde. De aanleg van de 
heuvel werd een enorm project; honderden vrachtwagens 
reden af en aan. 
 
Pudding
Een bron van zorg werd wel of de heuvel goed in stand zou 
blijven en niet als een pudding zou verzakken. Uiteindelijk 
is de heuvel 22 meter hoog geworden. Bezoekers kunnen 
bij een bezoek de trap nemen naar boven of langs het 
wandelpad steeds hoger stijgen, om boven hijgend te 
genieten van het uitzicht. Echter, op een eenvoudig plateau 
zonder horecavoorziening. Tegenwoordig maakt de heuvel 
met de nabij liggende kleinere eilandjes deel uit van het 

park Groene Weelde, dat wordt beheerd door Recreatie-
schap Spaarnwoude.. Enkele keren per jaar wordt het 
gebied verhuurd voor evenementen, waaronder het 
jaarlijkse muziekfestival Mysteryland.

Kunstwerken
Op de top van de piramide was in 2002 een kunstwerk 
gemaakt, een “Ruimtetempel”, zoals kunstenaar Auke de 
Vries het noemde. Dit kunstwerk werd echter in 2004 door 
een storm verwoest en rolde van de heuvel af, gelukkig 
zonder slachtoffers te veroorzaken. 
Sinds 2014 staat er een nieuw object: “Mainport” van 
Lehner en Gunther architecten. Dit bouwwerk is 15 meter 
hoog en heeft de contouren van een poort.  
De boogvormige openingen zijn gericht op de vier  
windrichtingen. 's Nachts is het bouwwerk verlicht met 
ledlampen. De stroom hiervoor wordt opgewekt door de 
zonnepanelen op de poort. Het kunstwerk wordt zo in de 
avond fraai verlicht en is een uitstekend herkenningspunt 
voor de gemeente Haarlemmermeer.

Ook de hal van de Floriade, de tegenwoordige Expohal 
kwam in het nieuws, want er werden ruim 19.000 zonnepa-
nelen op gelegd, waarmee het toen het grootste met 
zonnepanelen bedekte dak ter wereld was.

 
Reint Buser
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 ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’ ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’

KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

 Spieringweg 6b3a
2y4y EB Vijfhuizen

Tel: b23 558 y667/ b6 5342 byby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

L elektrotechnische installaties
L datanetwerken
L CAImTEL installates
L verlichtingsprojecten
L lichtreclameprojecten
L toegangscontrole
L beveiligingsystemen

Elektrotechnisch Installatiebureau

GJK

Zoekt  u een vertrouwde 
Glazenwasser? 

Al 30 jaar een begrip particulier 
en zakelijk

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

 
 

 

 
Interesse in hedendaagse kunst & erfgoed? 
 
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een inspirerende plek waar je 
nauw betrokken bent bij hedendaagse kunst, kunstenaars, 
openingen, lezingen en andere randprogrammering. 
 
Het Fort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam en is sinds 2005 een bestemming waar beeldende 
kunst en militair erfgoed samenkomen. De programmering is 
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alterna-
tieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. 
 
Wij zoeken nieuwe Publieksmedewerkers! 
Ben je gastvrij, communicatief en heb je interesse in 
hedendaagse kunst en de historie van het fort? 
Als publieksmedewerker ontvang je bezoekers, ben je 
verantwoordelijk voor de kaartverkoop, de museumwinkel en 
verschaf je informatie over de tentoongestelde kunst. 
 
Openingstijden: di – zo / 13.00-17.00 uur (ma & do 
gesloten). Voor minimaal 2 diensten (à 4 uur) per maand. 
Meer info: Lisette Bockwinkel (Coördinator Kunstfort bij 
Vijfhuizen, ma t/m wo), info@kunstfort.nl of 023–5589013 

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf 

Fred Broerse Vof 
Vijfhuizen e.o.

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

K.v.k. 34053745

Tevens verzorgen wij het schoonmaken 

van dakgoten en schoon opleveren 

woningen na verbouwing en/of 

verhuizing.

40



GETIPT

Op dinsdag 19 oktober kon dan 

eindelijk na 2 ½ jaar (!) een echte 

Algemene Ledenvergadering 

(ALV) gehouden worden.  

Wisseling bestuur
Voorzitter Cok de Ruijter had medio mei de voorzittersha-
mer al overgedragen aan Ton van der Aar, maar het is de 
ALV die daarmee moet instemmen. Ook de aanstelling van 
Fieke Kalkman in het bestuur moest nog bekrachtigd 
worden. De vergadering kon met beide aanstellingen 
instemmen. Dat gaf de nu officiële voorzitter Ton van der 
Aar de gelegenheid om Cok te bedanken en voor te 
dragen als erelid. Ook hier kon de vergadering mee 
instemmen.
Waar houdt het bestuur zich de komende tijd mee bezig?
In zijn presentatie beschreef de voorzitter de gebieden 
waar het bestuur zich mee bezighoudt en bezig gaat 
houden: communicatie en overleg, bouw en inrichting 
openbaar terrein, openbaar groen, duurzaamheid, mobili-
teit, sociaal, gezondheid en veiligheid.  

Doe mee
Bovenstaande onderwerpen vormen een uitgebreid pakket 
en daarom roept het bestuur de hulp in van leden om aan 
een werkgroep deel te nemen. De eerste werkgroep 
“biodiversiteit en energietransitie” (duurzaamheid) is al een 
feit. Belangstellenden voor een werkgroep zijn zeer welkom 
en kunnen zich melden bij de voorzitter  

(voorzitter@dorpvijfhuizen.nl).  

Jaarprijs voor Kees van der Peijl
De vergadering werd afgesloten met het uitreiken van de 
jaarprijs 2020. Die ging naar dorpsgenoot Kees van der 
Peijl die nooit ‘nee’ zegt als er in het dorp iets te klussen, 
schoonmaken, op te ruimen of op te knappen valt. Een 
cadeaubon, bos bloemen en een beeldje met de duim van 
Vijfhuizen was zijn deel.

Foto Trudy Witteman
 
Presentaties gebiedsmanager en recreatieschap
Na de pauze stelde Tim Aarts zich voor als nieuwe 
gebiedsmanager voor het noordwestelijk deel van de 
gemeente. Hij vertelde over zijn rol en wat er wel en niet 
van hem verwacht kan worden. 
Elise Bos Eyssens van Recreatieschap Spaarnwoude gaf 
vervolgens een presentatie over de diverse projecten die in 
Spaarnwoude en dan met name in De Groene Weelde en 
de Houtrak worden ontwikkeld.  

Al met al een vruchtbare, interessante en goed bezochte 
vergadering. Op naar de volgende ALV die dan hopelijk 
gewoon weer in het voorjaar (van 2022) gehouden kan 
worden.  

Ton van der Aar, 
voorzitter VDV

BELANGRIJKSTE PUNTEN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING VDV

Opnieuw geen kerstsamenzang 

De kerstsamenzang, gepland voor zondag 19 december  

op het plein bij het dorpshuis gaat ook dit jaar niet door. 

Dit vanwege de vele onzekerheden rond het coronavirus.

Een boek of puzzel lenen, 
kijk in het Dorpshuis in de 
dorpsbibliotheek ! 
 
In het Dorpshuis kun je in ieder geval iedere woensdagmid-
dag terecht om even in de bibliotheek te neuzen. Dat kan 
ook op andere dagen als er vrijwilligers aanwezig zijn.  
Er staat een grote collectie boeken, ingebracht door dorps-
bewoners. Van (historische) romans tot verzamelde columns 
van Youp van ’t Hek. Er is van alles te vinden.  
En ook de puzzelliefhebber kan er zijn of haar slag slaan.  
Zo staan er veel legpuzzels. Daarbij is voor de puzzels de 
vraag om even je naam in het uitleenschrift te noteren.
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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)
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)
 

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 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 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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COLOFON

Het magazine VIJFHUIZEN is een uitgave van de Vereniging 
Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 3x per jaar.
 
Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius   
 
Foto cover: www.marathon-photos.com 
Fotografie: Agnes Weber, Cok de Ruijter,  
Alisas Schreur en Esther van Overbeek 

Ledenadministratie: L. Welt  (ewelt@quicknet.nl) 

Redactie:  Alisas Schreur, Cok de Ruijter (coördinatie),  
Agnes Weber, Lisa de Koning, Evelien Engele, 
Fieke Kalkman, Nico Jansen, Ellen Slootweg.

Aanleveren kopij: voorzitter@dorpvijfhuizen.nl

Website: www.dorpvijfhuizen.nl 
Contactpersoon voor advertenties is:  
Ellen Slootweg (ellen@hgroot.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
(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 lidmaat-
schap, ledenadministratie en innen contributie

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

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 april 2022
Uiterste datum inleveren kopij 1 maart 2022 bij  
cok.de.ruijter@kpnplanet.nl
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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 ............................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 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 

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

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.

Spreekuur op afspraak  
maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur


