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Ten geleide 

We zitten alweer dik in de herfst van 2022. 

Alisas Schreur, onze vaste energiemedewerkster geeft tips 
hoe je het gebruik van energie in en om huis zo laag mogelijk 
kunt houden. We hebben een nieuw redactielid, Carla 
Veenendaal. Carla ging, nu ook de prijzen van levensmidde-
len fors oplopen, op onderzoek uit naar de voedselbank in 
Vijfhuizen. 

Daarnaast sprak Carla met jonge Vijfhuizenaren die aan 
BMX-fietsen doen, een op het oog weinig bekende sport in 
het dorp. Maar deze jonge sporters doen mee op internatio-
naal niveau! Fieke Kalkman heeft een echte fietsenmaker in 
het dorp gevonden. Erik Jan de Ruiter bouwt zelf fietsen en 
repareert ze, het verhaal van een uit de hand gelopen hobby. 
Een vitaliteitsboost, wat is dat? Huisarts Sarah Terol en haar 
assistente Sabina Roozen vertelden het aan Fieke. 

Buurtvereniging Nieuwebrug is dit voorjaar aangesloten bij 
de VDV, nieuw bestuurslid Anne-Ruth Leenman vertelde mij 
over Nieuwebrug, waarom ze graag aansloten bij de VDV en 
welke onderwerpen voor de Nieuwebruggers van belang 
zijn. Naast de dierenvoederwinkel van Willemse is een 
prachtig huis gebouwd. Chris Willemse die bij wijze van 
spreken in zijn eentje de bouw heeft verzorgd geeft een 
kijkje in het aannemersvak.

Tineke Krikke heeft het muzikaal palet van het dorp verder 
ingekleurd door met de leden van het Cantorij van de 
Verbondskerk en met The Golden Boys in gesprek te gaan. 
En Tineke bezocht kinderopvang ‘t Wolfje in de oude 
schoolmeesterswoning naast het Dorpshuis en geeft informa-
tie over de buitenschoolse opvangmogelijkheden in het 
dorp. Lisa de Koning introduceert een nieuwe rubriek: 
Schoolplein. Lisa zal ons op de hoogte houden van relevante 
ontwikkelingen op de basisschool De Vijfsprong. En daar-
naast de vertrouwde rubrieken van haar hand: ‘Wonen in’ en 
‘Nieuwe buren’. 

Op de jaarmarkt was te zien hoe voor de deur van Nico van 
Opzeeland aan de Vijfhuizerweg pannenkoeken werden 
gebakken voor een goed doel. Welk goed doel was dat? En 
wie zaten er achter deze hartverwarmende actie? Ellen 
Slootweg sprak met de zussen Strijbis.
Tot slot neemt Reint Buser ons mee in de geschiedenis van 
het Dorpshuis/ voorheen bibliotheek/voorheen lagere school 
aan de Kromme Spieringweg.
Fieke Kalkman neemt het stokje als coördinator in de redactie 
van mij over. Dit is dus het laatste Ten geleide van mijn hand. 
Ik blijf wel met veel plezier lid van de redactie. Ik wens u 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 
Behandelt 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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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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Feestweek 2022
We kijken terug op een mooie feestweek die na die zwarte 
en zware coronajaren eindelijk weer voluit gevierd mocht 
worden. Onder een heerlijk nazomerzonnetje stond de 
jaarmarkt te stralen. De VDV was aanwezig met een 
reuzenschommel waarop belangstellenden zich konden 
laten vereeuwigen onder verbale begeleiding van onze 
standwerker die het betreffende schommelpaar met een 
toepasselijk vers toesprak. De schommel heeft nu even 
een plek gevonden op de hoek van de Vijfhuizerweg en de 
D’ Yserinckweg. Ook de werkgroep Duurzaamheid en 
Biodiversiteit was aanwezig om te laten zien waar ze zich 
mee bezig houden en vooral ook om te horen wat onze 
dorpelingen bezig houdt op dit vlak.  

Nieuwebrug
Omdat de buurtvereniging Nieuwebrug nu officieel 
opgegaan is in de VDV is Anne Ruth Leenman toegetreden 
tot het bestuur. Zij wordt bijgestaan door Maria Buren die 
haar vervangt bij afwezigheid. We heten zowel Anne Ruth 
als Maria, maar natuurlijk ook heel Nieuwebrug van harte 
welkom in ons midden.  

JOP (jongeren ontmoetingsplek)
Net voor de zomer is op het evenemententerrein aan de 
Zijdewinde een JOP geplaatst. De locatie was gekozen in 
overleg met het bestuur van de VDV en een delegatie 
jongeren en is, nadat de buurtbewoners geïnformeerd zijn 
vooralsnog als proef geplaatst. Helaas wordt er nog maar 
weinig gebruik van gemaakt terwijl andere plekken in 
Vijfhuizen nog steeds als hangplek worden gebruikt. Een 
oproep dus aan de jeugd, wil je chillen? Ga dan naar de 
JOP. Daar is beschutting, een dak boven je hoofd en wordt 
de boel schoon gehouden. Andere plekken in het dorp 
zijn daar niet voor bedoeld. Een oproep aan de ouders is 
om ons op dit gebied te steunen en hun kroost naar de 
JOP te verwijzen.  

Verkeer
Zoals we al vreesden wordt, met het gereedkomen van de 
eerste woningen in Wickevoort, de Spieringweg tussen 
Cruquius en Vijfhuizen, inclusief het stuk in het dorp zelf, 
steeds drukker. Als straks de woningen van Pracht 468 
gereed zijn zal dit nog erger worden. De VDV blijft bij de 
gemeente (en politiek) aandacht vragen voor een veilige 
verkeersafwikkeling in Vijfhuizen.  

Mysteryland en andere evenementen
Mysteryland is eind augustus zonder noemenswaardige 
problemen verlopen. Er leken wel veel minder parkeer-
wachters geweest te zijn dan andere jaren. Dat speelt ook 
bij andere grotere evenementen zoals het Horse Event en 
de VT Wonen beurs, wat tot opstoppingen leidt en de 
toegang tot Vijfhuizen voor haar inwoners bemoeilijkt en 

soms blokkeert. Enige overlast is te begrijpen maar de 
VDV gaat grenzen aangeven aan wat nog acceptabel is.  

Werkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit (D&B)
Onze werkgroep blijft hard aan de weg timmeren, zoals 
het attractiever maken van Park Vijfhuizen. Het idee is om 
daar samen met de Ondernemersvereniging en het 
Recreatieschap te komen tot een boomgaard/pluktuin. Er 
wordt door het Recreatieschap volop meegedacht en 
gewerkt en de plannen zien er geweldig uit. Wordt 
vervolgd.
Blijf op de hoogte van actuele zaken via onze website 
www.dorpvijfhuizen.nl en facebookpagina.

We wensen alle lezers weer veel leesplezier met deze 
nieuwe uitgave van het verenigingsblad.
Voorzitter VDV
Ton van der Aar

BESTUUR

Wij kregen het droevige bericht dat op 15 oktober 
jl. onze oud voorzitter en erelid Cor Verschoor is 
overleden. Een markante persoonlijkheid die veel 
voor het dorp heeft betekend. Zo is onder leiding 
van Cor door de VDV begin 80'er jaren succesvol 
tegen de voorgenomen NORON bouwlocatie nabij 
het dorp gestreden. Ook voerde hij in dezelfde 
periode strijd tegen de stankoverlast van afvalver-
werker Rutte in Haarlemmerliede. Het fietspad over 
de Liniedijk naar Hoofddorp kwam er mede dankzij 
zijn inspanningen. Zijn uitgebreide dorpsarchief is 
vaak voor diverse publicaties geraadpleegd. 
Kortom, we gaan Cor missen!

We condoleren de familie en vrienden en wensen 
hen heel veel sterkte.
Ton van der Aar

Van het bestuur VDV (Vereniging Dorp Vijfhuizen)
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Cantorij Verbondskerk, 
PKN-gemeente Vijfhuizen

Elke woensdagavond repeteert de cantorij in de Poterne 
van 19.00-20.00 uur. De groep bestaat uit twaalf leden en 
staat onder leiding van Karin Ravenstein. Zij begeleidt het 
koor tijdens de repetities op piano. Tijdens de kerkdiensten 
is er ook begeleiding van de organisten Cees Lodder en 
Jan de Jong.

Doelstelling is het muzikaal ondersteunen van de kerkdien-
sten met vooral liederen uit het (in 2013 vernieuwde) 
Liedboek, waarvoor ook prachtige vierstemmige versies 
zijn gemaakt.

In de coronajaren hebben - met de beperking van het 
zingen en de online uitgezonden kerkdiensten – telkens 

twee cantorijleden de liederen gezongen. Nu kan er weer 
voluit gezongen worden met z’n allen.

De cantorij begeleidt ongeveer zeven kerkdiensten per jaar. 
Na afloop van de repetitie wordt er gezellig een kop koffie 
of thee gedronken.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Dus heb je interesse, 
dan kun je je aanmelden bij de contactpersoon,  
Stef van der Kluit: tel 023-5583179.

 
 
Tineke Krikke-Sjardijn

In de gemeenschap van de Verbondskerk Vijfhuizen is al vele jaren een cantorij actief.  

Een cantorij wordt geleid door een cantor en onderscheidt zich van andere koren door de 

liturgische functie. 
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KUNST&CULTUUR

Plezier hebben, lekker zingen, vriendschap en ‘doorgaan tot we erbij neer vallen’: 

welkom bij The Golden Boys.

The Beatles, the Everly Brothers, Boudewijn de Groot, wie 
had ze niet boven zijn bed hangen? Pure nostalgie bij The 
Golden Boys die je terug naar je jeugd brengt. De groep 
telt vier man: Fred Boon, Fred van Stegeren, André van 
Meeteren en Aad Kuijk. En dan is er nog een man die voor 
de technische kwaliteit van het geluid garant staat: Frans 
van Eerden.

Hoe het zo gekomen is? 
In 2008 bestond het VOC-koor, waar zij allen deel van 
uitmaakten tien jaar en vormden ze een gelegenheidszang-
groep. Een half jaar later waren ze te gast bij Ina en Dick 
Treur, die 50 jaar getrouwd waren, was er een jaarfeest van 
het VOC-koor en een optreden in de Feestweek Vijfhuizen 
2009. Toen waren ze niet meer te houden. In Leiden bij 
“Hoppezak” werden “gouden pakkies” gehuurd en op 22 
september 2009 aanschouwden “The Golden Boys” 
officieel het levenslicht.

Waar treden ze op ?
Vanaf 2010 organiseren ze “Back to the sixties”-avonden in 
De Waterwolf op de eerste zaterdag van november. 

Sindsdien zijn de jongens wereldberoemd in Vijfhuizen e.o. 
Optredens bij feesten en partijen, bij mensen met een 
beperking of dementie, in verpleeg- en verzorgingshuizen: 
overal wordt lekker meegezongen. 
Begeleiding komt van Aad op de gitaar en Fred van 
Stegeren op de mondharmonica. Fred Boon zingt veel de 
tweede stem (ook als die niet bestaat). Inmiddels bestaat 
het repertoire uit 115 nummers en hebben de gouden 
jongens al 105 optredens verzorgd. Ook kwam er een 
heuse website (www.thegoldenboys.nl).

Zijn er nog wensen? 
Jazeker: zo lang mogelijk doorgaan, roepen ze. Hoe oud ze 
ook worden. En er is de wens om een professionele cd 
maken: “The Golden Boys in concert”. 

Voor meer informatie: neem contact op met Aad Kuijk 
(06-45588479) bij wie de algehele leiding is ondergebracht.

 
 
Tineke Krikke-Sjardijn

The Golden Boys
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Wie bent u?
“Mijn naam is Els Borsje. In 1961 ben ik na onze bruiloft met 
mijn man aan de rand van Vijfhuizen gaan wonen. We 
woonden toen in een salonwagen die bij familie in de tuin 
stond. Na een tijdje trokken we bij mijn schoonouders in, zij 
woonden in de bakkerij aan de Klugt. In 1966 zijn we naar 
het Buitenhof verhuisd. Die huizen waren toen net gebouwd 
en het voelde voor ons als een paleis!”

“Voor ons huwelijk was ik werkzaam als coupeuse, in die tijd 
moest je stoppen met werken na het trouwen. Maar ik ben 
altijd blijven naaien en voor bekenden maak ik nog steeds 
wel eens een zoom in een broek of gordijn. Een tijdje 
geleden heb ik bijvoorbeeld de gordijnen van een van de 
vluchtelingengezinnen die in het Buitenhof kwamen wonen 
omgezoomd. Daarnaast ga ik wekelijks naar de gym en 
wandel ik graag. Ook ga ik alle vrijdagavondmaaltijden af, 
bij de Luifel, het dorpshuis en de Poterne”, vertelt Els. 

Waarom heeft u gekozen om hier te komen wonen?
“Eerder heb ik twaalf jaar ingeschreven gestaan voor een 
nieuwbouwproject voor seniorenwoningen op de plek waar 
nu de wijk Poort 5 gebouwd is, maar dat is nooit van de 
grond gekomen. Ymere heeft mij ook wel benaderd voor 
huizen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar daar heb ik 
voor bedankt. Ik wilde niet weg uit Vijfhuizen!”

"Toen er meer duidelijkheid kwam over dit project aan de 
Woudweg-Groeneweg was ik direct geïnteresseerd. Ik 
stond inmiddels al zo lang ingeschreven bij Ymere dat ik op 
nummer 1 stond, ik mocht als eerste kiezen welk huis ik 
wilde. Samen met mijn kinderen heb ik alle tekeningen 
bekeken en vergeleken. Uiteindelijk heb ik voor deze plek 
gekozen vanwege de tuin, de ligging en het uitzicht”, gaat 
Els verder.

Hoe bevalt het in uw nieuwe huis? 
“Na 56 jaar aan het Buitenhof is een nieuwe plek natuurlijk 
wennen, maar ik wil niet meer terug! Alles is hier nieuw en 
gelijkvloers en dat bevalt erg goed. Het is ook leuk dat het 
allerlei verschillende woningen zijn en dat er ook verschil-
lende mensen van verschillende leeftijden zijn komen 

wonen. Tijdens de bewonersbijeenkomsten en de officiële 
opening in september heb ik de meeste mensen al ont-
moet. Op een van de bewonersbijeenkomsten hebben we 
gestemd over welke bewonersafspraken belangrijk zijn. Ik 
moet stiekem wel een beetje lachen om sommige afspra-
ken. Het zal me in ieder geval geen moeite kosten om me 
eraan te houden!”, besluit Els lachend.  
 
Lisa de Koning

"Ik wil niet meer terug"

In deze rubriek stellen nieuwe bewoners 

van het dorp zich voor. In dit nummer 

stelt Els Borsje zich voor. Zij is een van de 

bewoners van het nieuwbouwproject aan de 

Woudweg-Groeneweg.  
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Zeven Vijfhuizense zussen bakken 

samen bevlogen pannenkoeken voor 

het goede doel

Wie zijn de zussen Strijbis en wat beweegt hen?

Ze helpen vandaag, 10 september, allemaal mee in de 
pannenkoekenkraam; Marina, Annemarie, Emmy, Thirza, 
Fiona en Petra. Lea is er als enige niet bij, zij woont in 
Zwitserland. Marina Strijbis vertelt: “Wij zijn opgegroeid op 
een boerderij aan de Kromme Spieringweg. We hebben 
een groot gezin; zeven zussen en vijf broers. We zijn een 
warm en hecht gezin”. Dat brengt haar direct op hun 
beweegredenen voor dit goede doel: zich inzetten voor 
meisjes en vrouwen die in slechtere omstandigheden 
opgroeien om hen ook een veilig thuis te bieden. En dat 
doen de zussen met regelmaat. Zo hebben ze tijdens de 
MudRaise (niet te verwarren met de gewone Mud Masters) 
dit voorjaar 2000 euro opgehaald voor hun doel. Ook het 
volgende evenement is al bekend: met drie zussen wande-
len ze 40 km in de Nacht van de vluchteling. En dit al voor 
de derde keer.  

Een foto in de Hoofddorpse Courant brengt Nico in 
beweging
Een foto in de Hoofddorps courant greep Nico van Opzee-
lands aandacht: de zussen Strijbis buikschuivend door de 
modder voor het goede doel. Sociaal, creatief en enthousi-
ast als Nico is ging hij direct aan de slag. Hij benaderde de 
zussen met zijn idee om pannenkoeken te bakken voor het 
goede doel tijdens de braderie op de jaarmarkt. Ook ging 
hij aan het timmeren en verven zoals alleen Nico dat kan: 
een mooie omlijsting van de pannenkoekenkraam was een 
feit. Een paar weken voor de jaarmarkt stond de voorgevel 
al voor zijn huis en vestigde de aandacht van menig 
voorbijganger op het evenement.
 

T
ijdens de jaarmarkt van de Vijfhuizense feestweek was er dit jaar een opvallend 

tafereel naast Kapsalon Ingrid. Nico van Opzeeland had voor zijn huis een prachtige 

stand gemaakt. Hier konden de zussen Strijbis pannenkoeken verkopen voor hun 

goede doel: het uitbannen van uitbuiting en machtsmisbruik van meisjes en vrouwen. Wie zijn 

die Vijfhuizense zussen Strijbis? Nee, ze zijn niet weggelopen uit de Zeven zussen-serie van 

Lucinda Riley maar de energie spat er wel vanaf bij deze zeven zussen!
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PODIUM

Minder uitbuiting en meer kansen voor meisjes en  
vrouwen 
Tijdens het bakken vertellen Marina en Fiona afwisselend 
iets over hun missie: iets betekenen voor een ander. Zelf 
opgegroeid in een warm en hecht gezin realiseren ze zich 
maar al te goed dat dat niet voor ieder kind het geval is. 
Marina heeft door Afrika gereisd en heeft veel leed en 
armoede gezien. Niet dat zij als Hollandse kaaskop zomaar 
alles even komt veranderen, nee dat is niet de bedoeling. 
Ze heeft ook veel mooie dingen in Afrika gezien. Maar 
meer kansen voor meisjes en minder uitbuiting van vrou-
wen en meisjes is iets waar de zussen zich gezamenlijk 
volledig voor in willen zetten. Hun eigen fijne en warme 
jeugd en hun geloof zijn een grote drijfveer. Zij hebben alle 
kansen gehad zich in vrijheid te ontwikkelen en naar school 
te gaan. Mede daardoor hebben zij een goed bestaan op 
kunnen bouwen.

 
‘Maar is er dan nog wel sprake van slavernij?’
Die vraag wordt gesteld door een pannenkoekeneter bij de 
kraam. “Jazeker, vertelt Marina. Denk aan vormen van 
vrouwenhandel of de loverboys die kwetsbare meisjes 
misbruiken.” Zelfs in een rijk Westers land als Nederland 
komt deze moderne vorm van uitbuiting voor. De stichting 
waar zij zich voor inzetten richt zich vooral op de armere en 
minder ontwikkelde landen. Het geld dat zij ophalen met 
hun acties gaat naar de organisatie IJM. Deze organisatie 
zet zich wereldwijd in om slavernij de wereld uit te helpen.

 
Wat is het werk van IJM?

IJM staat voor International Justice Mission en is een 
wereldwijde organisatie opgericht in 1990 door Gary 
Haugen, voormalig advocaat en onderzoeker bij de 
Verenigde Naties. Het voornaamste doel van IJM is het 
uitbannen van slavernij en mensenhandel en het 
stoppen van geweld tegen vrouwen en kinderen.  
Er werken advocaten, maatschappelijk werkers, onder-
zoekers en gemeenschapsactivisten.  De organisatie is 
onder andere geïnspireerd door de christelijke leer.  
De mensen achter IJM richten zich op het versterken 
van rechtssystemen en het vergroten van capaciteiten 
om geweld aan te pakken.  
Meer weten: zie www.ijm.org

 
‘Wat ik nog kwijt wilde’
Zondagochtend een dag na de jaarmarkt Nico aan de 
telefoon: “Wat ik nog kwijt wilde voor je interview: ik heb 
een geweldige dag gehad en we hebben 1300 euro 
opgehaald voor dat prachtige doel! Het is een hartstikke 
mooie stichting, je moet er toch niet aan denken dat jouw 
kind dat overkomt: ontvoerd en als hoertje aan het werk 
gezet worden?”

 
Ellen Slootweg



aannemingsbedrijf van bouw- en montagewerken

kiwa erkend installatiebedrijf

reis erkend saneringsbedrijf

telefoon: 023-5581286

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

vdsautorijschool.nl

Waarom kies je voor VDS autorijschool?
* Duidelijke theoretische en praktische uitleg.

*  * Je komt extra goed voorbereid op je praktijkexamen.
* Altijd een vaste instrukteur

* GEEN VERBORGEN KOSTEN.
* Eén uur is 60 minuten les!!

* Je wordt thuis opgehaald of op een afgesproken plaats.
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DE VACATUREBANK

Allereerst het schrijven van de artikelen, daar hebben we 
een redactie voor. We zoeken voor de redactie nog 
mensen die het leuk vinden om ook drie keer per jaar 
een bijdrage te leveren. In de redactie zitten nu zes 
vrouwen en een man die de artikelen schrijven. Een 
gezellig team, waar die ene man zich helemaal thuis in 
voelt, maar dat mogen er best drie worden… Dus mannen 
(om maar eens even positief te discrimineren) schroom niet, 
stuur Cok de Ruijter een mailtje (cok.de.ruijter@kpnplanet.
nl) en ga het gesprek aan. Leeftijd: vanaf 18 jaar, vaardighe-
den: kunnen luisteren. Eigenschappen: het leuk vinden om 
wat nieuws te doen, namelijk een stukje schrijven voor het 
blad VIJFHUIZEN. 

En bij die artikelen staan mooie foto’s. Belangrijk, want een 
plaatje zegt meer dan 1000 woorden wordt wel gezegd. 
We zoeken uitbreiding van ons fototeam met een enthousi-
aste fotograaf (m/v). In overleg met degene die het stuk 
schrijft maak je op jouw manier en op een moment dat jou 
schikt een mooie foto bij het betreffende artikel. Je kunt 
ook als je dat leuk vindt (en het is leuk!) de redactieverga-
deringen bijwonen en met ideeën voor het blad komen.  

Dan zoeken we een bladenverdeler. Nieuw woord. Drie 
keer per jaar worden de gedrukte bladen aangeleverd, die 
moeten dan worden verdeeld over zo’n 25 bezorgers. Daar 

maakt Liesbeth Welt bezorglijsten voor, waarop staat 
hoeveel bladen elke bezorger moet hebben. Jos van Schie 
heeft het nu zo’n vijf jaar met liefde gedaan, nu zoekt hij 
een opvolger/opvolgster. Het houdt in dat je met uittellen 
en uitdelen/wegbrengen per keer in totaal een dag bezig 
bent, dus een prima overzichtelijk werkje, waarbij je zelf je 
tijd kunt indelen. Het is alleen te doen, maar kan ook met 
twee of drie mensen worden gedaan, want vele handen 
maken licht werk. Inlichtingen en aanmeldingen bij  
cok.de.ruijter@kpnplanet.nl  

En we hebben zo nu en dan een vacature in ons bezorg-
team, dus we zoeken bezorgers. Dat houdt in dat je drie 
keer per jaar op een door jezelf gekozen tijd het blad 
VIJFHUIZEN bij een aantal leden in de bus gooit. Je hebt 
dan een vaste “bezorgwijk”, een of meerdere straten. Door 
de bank genomen ben je er een uurtje tot twee uurtjes 
mee bezig, de wijken variëren in grootte van ongeveer  
20 tot zo’n 80 bladen. Gezond en ook nog gezellig, want je 
beloning is 1 x per jaar een kop koffie met gebak met alle 
bezorgers in het Dorpshuis. Liesbeth Welt wacht graag op 
je aanmelding! (ewelt@quicknet.nl) 

Het is altijd goed om wat te doen voor het dorp, dat 
doen al veel mensen en dat maakt Vijfhuizen en  
VIJFHUIZEN ook zo leuk, dus help mee!

Jaaaa, leuk blad, VIJFHUIZEN! Leuke stukjes, mooie foto’s, leuke onderwerpen, 

bekende en onbekende gezichten, prima. Maar zo’n blad vliegt niet vanzelf bij je in de 

bus, daar moet wel wat voor gebeuren natuurlijk.
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Ik tref Jennifer en Jeffrey op 1 september aan de voor-
avond van hun wedstrijd op het circuit van Zolder waar de 
elite uit België, Nederland en Duitsland het beste van 
zichzelf geeft op een van de beste pistes ter wereld. 
Internationale ervaring opdoen en punten scoren om op 
termijn voor het WK te kunnen uitkomen is de grootste 
uitdaging. 

Soms zit het mee en soms zit het even verschrikkelijk 
tegen
Na een val vorig jaar is Jeffrey nog herstellende van zijn 

blessures. Het WK in juli van dit jaar in Nantes (FR) gaf hem 
in ieder geval het vertrouwen dat hij komend seizoen weer 
optimaal kan presteren. Jeffrey BMX-fietst al sinds zijn 
vroege jeugd. Zocht het aanvankelijk in motorcross, net als 
zijn vader, maar het BMX-en lag hem beter. Het is ook een 
minder dure sport, die beter in het budget paste. Jeffrey is 
een absolute sportman die ook in zijn werk als personal 
trainer mensen motiveert in hun ambities in het sporten. Hij 
hoopt in de toekomst een hbo-opleiding af te kunnen 
ronden die hem in staat stelt om mensen met sportblessu-
res optimaal te kunnen bijstaan bij hun herstel.  

Vijfhuizens succes bij het 
BMX-fietsen

Ze houden van snelheid, actie en zijn niet bang om door de lucht te zweven. Broer en 

zus Jennifer (18) en Jeffrey (20) Maerten en Bas Bouman (9). En ze kunnen het goed. 

BMX-fietsen is helemaal hun ding! Het is dé sport waarin snelle benen, behendigheid 

en een flinke dosis lef een hoofdrol spelen. De typische start waarbij de fietsers zich in een  

acht meter diepe afgrond storten om op snelheid te komen, verschaft meteen de adrenaline 

om in de juiste stemming te komen. 
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SPORT

Aan ambitie geen gebrek 
2019 was voor Jennifer een topjaar waarin zij WK’s en EK’s 
succesvol reed met als beloning een mogelijkheid voor 
inschrijving in Houston (USA). Alles was geregeld, maar 
Corona gooide ook hier roet in het eten. Op dit moment 
staat Jennifer 3e in het NK. Ze weet zeker dat ze op 
WK-niveau een podiumplaats waardig is. Met een gebro-
ken sleutelbeen werd ze recent vijfde tijdens het WK in 
Nantes. Ze hoopt dit jaar een plek bij de Nederlandse 
selectie te kunnen bemachtigen met trainingsmogelijkhe-
den op Papendal. De BMX-ers van Team NL kunnen zich 
daar optimaal voorbereiden op hun internationale carrière. 
Jennifer traint op dit moment voor het WK in Glasgow. In 
het verlengde hoopt zij wellicht volgend jaar een wereldti-
tel mee naar huis te nemen. 

Met een drietal sponsors (Heijms Bestrating – van Santen 
Transport en van der Veldt bronbemaling) wordt een deel 
van de kosten gedekt. Maar gelukkig heb je dan nog 
fantastische ouders die al het mogelijke doen om de sport 
te kunnen beoefenen. Ze maken dankbaar gebruik van de 
camper die vader Wout speciaal voor dit doel heeft 
aangeschaft. Daarmee reis je comfortabel en met elkaar, 
verblijf je het hele weekend op het rennerskwartier. Dat 
geeft rust en stelt je in staat om je optimaal voor te berei-
den. Gelukkig heeft ook haar werkgever begrip voor extra 
vrije dagen. Jennifer loopt stage voor haar opleiding als 
verpleegkundige. Ze benadrukt dat sport ook door haar 
werkgever wordt gezien als belangrijk voor je ontwikkeling. 

 

Jong talent in het dorp
Drie jaar geleden is Bas Bouman, begonnen met BMX-en 
(nadat een vriendje na twee sessies van de introductietrai-
ning BMX-en geen zin meer had). Bas was meteen verkocht 
en schreef zich in als lid bij De Bataaf in Zwanenburg. Op 
het eerste gezicht een wat verlegen jongen van inmiddels 
negen jaar oud. Tot hij gaat vertellen over BMX-en. Dan 
beginnen zijn ogen te glimmen en vertelt hij enthousiast 
over zijn recente wedstrijd in Nantes waar hij meedeed aan 
een internationaal evenement. Na afloop wisselde hij zijn 
oranje shirt uit met een Australische concurrent. Hij heeft 
het super goed gedaan in Frankrijk en heeft enorm geno-
ten van het avontuur. Het reizen, de aandacht en het 
resultaat smaken beslist naar meer. Zijn grote idool is Niek 
Kimmann die in 2020 Olympisch kampioen BMX-fietsen 
werd in Tokyo. Dat wil hij ook! Bas zoekt nog een sponsor.

Hij traint net als Jennifer en Jeffrey twee avonden in de 
week bij De Bataaf waar Jennifer ook lesgeeft aan de 
junioren. Lea, zijn moeder, vergezelt hem altijd. Zijn vader 
blijft in de regel bij zijn zus, die liever tennist. Al met al is 
het een hele organisatie in een jong gezin. Gelukkig 
onderhoudt de vader van Jeffrey en Jennifer zijn fiets. 
Gelukkig voor moeder is er binnen het rennerskwartier 
altijd wel iemand die kan helpen als er problemen zijn die 
ze zelf niet zo een twee drie kan oplossen. 

 
Carla Veenendaal
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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 
 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Loop gerust binnen of benaderen de beheerster Tine Buis via 
telefoon 06-50220008 of e-mail: tine.buis@maatvast.nl



DUURZAAM
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Hoge energiekosten, hoe kan 
je hier eenvoudig op besparen?

De prijs van aardgas stijgt. Veel mensen schrikken van hun energierekening. Hoe kan 

je op je gasverbruik en elektriciteitsverbruik besparen? Hieronder enige tips.

Tips die niets kosten en toch geld besparen 

1. Verwarm alleen de ruimtes in je huis waar je veel bent
2. Zet de thermostaat één graad lager dan je gewend   
 bent. Eén graad is gevoelsmatig een klein verschil, maar  
 scheelt al veel gas. Trek een warme trui, sokken  
 en sloffen aan.
3. Zet de thermostaat een uur voor het slapen gaan op de  
 nachtstand (15°C voor een CV met radiatoren en  
 17 of 18°C voor woning met vloerverwarming). 
4. Niemand thuis, laat de thermostaat op de nachtstand  
 staan.
5. Ongeveer 80 procent van je warmwatergebruik gaat  
 naar de douche of het bad. Daar kun je dus flink op  
 besparen als je maximaal vijf minuten doucht. Ga je  
 weleens in bad, dan kun je ook daarop besparen: in bad  
 gaan kost namelijk drie keer zoveel water als een  
 douchebeurt van vijf minuten. Beperk dus het aantal   
 keer dat je in bad gaat
6. Laat apparaten niet op stand-by staan, voorkom  
 sluipgebruik door ze echt uit te zetten.
7. Was en droog zuinig, was die niet erg vuil is kan prima  
 op 30 graden worden gewassen. Gebruik zoveel  
 mogelijke de eco-stand van je wasmachine en was en  
 droog met volle machines. Droog je was zoveel  
 mogelijk buiten.
8. Koel zuinig, laat eten in de koelkast ontdooien in plaats  
 van in de magnetron. Zet de diepvries niet lager dan  
 -18°C en de koelkast niet lager dan 4°C.

Tips die relatief goedkoop zijn maar wel besparen
 
1. Vervang de gloeilampen door ledlampen.
2. Plaats naad- en kierdichters. Bij de voor- en  
 achterdeur verlies je vaak warmte via naden en kieren.   
 Heb jij nog een oude voordeur en komt er op die plek  
 veel kou naar binnen? Bevestig een tochtborstel onder  
 de buitendeur, zodat er geen koude lucht onder de  
 deur door kan. Tochtstrippen bij deuren zorgen ervoor  
 dat er minder warmte kan ontsnappen via kieren.  
 Laat onder binnendeuren een kier van 10 mm over voor  
 ventilatie. Plaats een brievenbusborstel, zodat er minder  
 kou door de brievenbus het huis in kan komen.
3. Plak radiatorfolie. Zitten jouw radiatoren tegen een niet  
 geïsoleerde buitenmuur? Dan gaat er via de muur  
 warmte verloren. Dit voorkom je door radiatorfolie te  
 plaatsen tussen de radiator en de buitenmuur. Radiator 
 folie is niet duur en makkelijk te bevestigen met  
 magneetjes of tape. De folie kaatst de warmte terug de  
 kamer in en zorgt ervoor dat de warmte niet de muur  
 doorlekt.
 
Veel meer tips en informatie over energie besparen is te 
vinden op de websites van het NMCX en van Milieu 
Centraal. 
 
 
 
Alisas Schreur





INTERVIEW
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Hoe is dat zo begonnen?
Dat vraag ik hem als ik langskom aan het Vliegersplein waar 
Erik Jan woont en in zijn garage een werkplaats heeft 
ingericht. Eigenlijk is het begonnen toen zijn zoon de Alpe 
d´Huez wilde gaan fietsen. Maar hij was pas twaalf dus pa 
ging mee. Voor die gelegenheid heeft Erik Jan toen twee 
fietsen gebouwd. Een combinatie van een mountainbike en 
racefiets. Dat beviel best goed en de mensen die hen 
gezien hadden met die fietsen gingen ernaar vragen.
Toen heeft hij er nog een aantal gebouwd voor vrienden en 
familie. Ook bouwde hij een aantal echte mountainbikes 
die snel verkocht waren. Kortom, dat smaakte naar meer.

Fietsen bouwen, hoe gaat dat?
Erik Jan: ‘’Dan komt er iemand naar je toe die voor bijvoor-
beeld 1000 euro een fiets wil hebben. Eerst nemen we 
door wat hij precies wil en hoe hij de fiets gaat gebruiken 
en dan ga ik onderdelen bestellen. Afhankelijk van het te 
besteden bedrag bestel ik nieuwe of ga ik op zoek naar 
tweedehands onderdelen. En dan ga ik het in elkaar zetten. 
Als alles af is kan de klant nog even checken of het goed zit 
of dat er misschien nog iets bijgesteld moet worden. En 
dan plak ik de naam erop: De Ruiter Bike. In mooie oranje 
letters. Je hebt dan een fiets die normaal gesproken  
1500 euro zou hebben gekost. Voor jou leuk en ik heb er 
ook wat aan verdiend’’.

Onderdelen
Dat is toch heel arbeidsintensief, dat zoeken naar onderde-
len? Zowel nieuw als tweedehands? Dat valt best mee 
volgens Erik Jan.
‘’Nieuwe onderdelen bestelde ik vroeger altijd in China, 
veel goedkoper dan hier. Maar dat gaat niet meer, want 
door de invoerrechten is er haast geen prijsverschil meer. 
Nu bestel ik het meeste in Oostenrijk en Duitsland. In 
Hamburg heb ik bijvoorbeeld een prima webshop gevon-
den. Het was even puzzelen want hij is alleen in het Duits 
en je moet vooraf betalen met bankcheques of creditcard. 
Ideal doen ze niet aan! Maar nu bestel ik er heel veel want 
hij is echt goedkoop en heel goed.
Het meeste bestel ik online maar af en toe koop ik ook wel 
eens iets in een winkel hoor’’.
En hoeveel uur besteed je nu aan het bouwen van zo´n 
fiets, vraag ik hem. Dat blijkt maar 2,5 uur te zijn. Eerst 
zorgen dat je alle onderdelen hebt en dan in elkaar zetten. 
Voor het uitzoeken en bestellen ben je dan wel een uurtje 
bezig maar dat zijn natuurlijk vaak onderdelen voor meer-
dere fietsen.

Ook reparaties
Maar Erik Jan bouwt niet alleen fietsen, hij repareert ze 
ook. Heel prettig nu er geen fietsenmaker meer in het dorp 
is. ‘’ Precies’’, zegt Erik Jan. ‘’Zo is het ook begonnen. 
Molenaar stopte ermee en toen had mijn dochter bedacht 
dat ze misschien wel een zakcentje kon verdienen met het 
plakken van banden. Dus heeft ze een advertentie bij 
Hoogvliet opgehangen. En natuurlijk kwamen daar mensen 
op af. Maar, zoals dat vaak gaat, uiteindelijk deed papa het 
werk!’’ En toen er uiteindelijk helemaal geen fietsenmakers 
meer waren, kwamen er steeds meer mensen met hun fiets 
bij Erik Jan langs.

Hobby of echt werk inmiddels?
‘’Nee, geen werk hoor’’, lacht Erik Jan. ‘’Het blijft een 
hobby. Ik werk vier dagen bij de veiling en daarnaast 
besteed ik gemiddeld zo´n vijf uur per week aan het 
bouwen en de reparaties. Maar dat is ook heel wisselend. 
Soms heb ik een week niets en soms ineens twee 
bestellingen.
Ik heb inmiddels al wel zo´n 40 fietsen gebouwd! En de 
mensen moeten zich wel realiseren dat ik niet altijd de 
volgende dag al kan leveren. Dus als je echt haast hebt, zal 
het niet altijd lukken en moet je je fiets toch ergens anders 
laten repareren’’.

Wat is het voordeel van een De Ruiter fiets?
Dat wil ik natuurlijk nog wel even weten. Waarom bij Erik 
Jan een fiets bestellen en niet gewoon kopen?
Het voordeel is dat de fiets zeker goedkoper uit gaat vallen 
en dat hij veel meer toegespitst is op jouw wensen.

Kortom, ons dorp is weer wat bijzonderder geworden met 
een eigen fietsenbouwer!

Fieke Kalkman

Een uit de hand gelopen hobby 
Fietsenbouwer en -reparateur Erik Jan de Ruiter



20  |  VIJFHUIZENMAGAZINE

Kromme Spieringweg 208 a
2141 BR  Vijfhuizen

www.luvu.nl

023 - 5 371 375
Dag en nacht bereikbaar

   "LUVU"

Persoonlijke uitvaartbegeleiding - Uitvaartverzekeringen

Samen naar een waardig afscheid.

Dé begrafenisondernemer voor Vijfhuizen e.o.
waarbij men na overlijden niet het dorp uit hoeft.

Thuisopbaren - opbaren o.a. in de Poterne

Informeer vrijblijvend naar onze tarieven en mogelijkheden.

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg

Make stories  
not war Tekst- en communicatiebureau  

Verhaal met pit helpt ondernemers 
hun verhaal te vangen én onder 
woorden te brengen. 

• merkidentiteit & positionering
• overtuigende webteksten
•  blogs, nieuwsbrieven, social media

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

Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54

info@peterolsthoorngrondwerk.nl
www.peterolsthoorngrondwerk.nl

Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54

info@peterolsthoorngrondwerk.nl
www.peterolsthoorngrondwerk.nl

Hier kan jouw 

advertentie staan!
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GETIPT

Gezond Vijfhuizen
Een interessant project, dus reden om langs te gaan bij de 
praktijk en eens met Sarah en Sabina te praten.
“Wij zien natuurlijk heel veel mensen met gezondheids-
klachten in onze praktijk en veel daarvan zouden minder 
kunnen worden of zelfs verdwijnen door een gezondere 
leefstijl. Klachten zoals hoge bloeddruk, slecht slapen, 
slechte ademhaling, stress, suikerziekte, overgewicht en 
overgang kunnen al een stuk verminderen door wat 
aanpassingen in je leefstijl en eetgewoontes. Soms kun je 
na die aanpassingen zelfs toe met minder of zonder 
medicatie!
Maar we zien ook dat het de meeste mensen niet lukt om 
zich die gezondere leefstijl eigen te maken.
De drempel is te groot of ze geloven niet echt dat het zou 
kunnen helpen”, zegt Sarah.
“En daarnaast zagen we dat er veel vrouwelijke onderne-
mers in het dorp zijn die trainingen en of behandelingen 
aanbieden op het gebied van gezond leven. Zoals voeding, 
beweging, ademhaling, stress/ontspanning en nog veel 
meer.” 

En daar wilden jullie iets mee doen dus?
“Ja, precies!” reageren Sarah en Sabina enthousiast. 
Afgelopen voorjaar hebben ze met een aantal van die 
ondernemers een cursusprogramma opgezet van zes 
woensdagavonden in het Dorpshuis. Elk van die avonden 
kon je onder leiding van ervaren instructeurs en coaches 
kennismaken met diverse activiteiten en kreeg je informatie 
over een gezonde levensstijl. En was het ook nog een heel 
gezellige avond!
Sarah: “Het idee is dat je door die verschillende disciplines 
te ervaren er ook mee doorgaat. Het uiteindelijke doel is 
natuurlijk dat je je die gezondere levensstijl eigen maakt 
zodat je weer de regie hebt over je eigen gezondheid!”  
Het was leuk om te zien hoe de cursisten de aanpassingen 
enthousiast oppakten. 

“En hoe nu verder?” vraag ik ze.
“Komend voorjaar gaan we het zeker weer organiseren”, 
zegt Sabina. Je kunt je aanmelden via de mail naar  
info@huisarts-vijfhuizen.nl

 
 
 
Fieke Kalkman

Gun jezelf een vitaliteitsboost

Dat was de gedachte die huisarts Sarah Terol en haar assistente Sabina Roozen had-

den toen ze afgelopen voorjaar een project opstartten voor een gezond Vijfhuizen.



Een nieuw huis met  
familiegeschiedenis aan de dijk
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Hoe ontstond het idee voor dit huis? 
Chris (61) vertelt: “Op de plaats waar het nieuwe huis is 
gebouwd stond een dubbel woonhuis. Dat werd vroeger 
bewoond door de ouders van Paul, in het tweede huis 
woonde oom Frans Willemse. Dat dubbele woonhuis is 
vijfenvijftig jaar geleden gebouwd door de grootouders 
van Paul. Dat pand was dus al redelijk gedateerd. Paul 
woonde de laatste jaren in het ene huis, de andere helft 
stond leeg omdat oom Frans naar een verzorgingshuis was 
vertrokken. In 2014 heb ik voor Paul een aanbouw achter 
zijn huis gemaakt en twee jaar geleden opperde hij om het 
pand te moderniseren. Ik werk al dertig jaar voor Paul dus 
dat plan besprak hij met mij. Maar al pratende kwamen er 
zoveel punten op tafel dat Paul opeens zei: ‘Waarom 
gooien we de boel niet plat en gaan we nieuw bouwen?’. 
Dat was wel even andere koek natuurlijk. Maar uiteindelijk is 
het dat wel geworden.”

Helemaal alleen bouwen gaat natuurlijk niet, hoe ging 
dat met de bouw? 
“Voor echt grote klussen als heien en het dak heb ik 
gespecialiseerde bedrijven ingehuurd. Het maken van de 
kozijnen heb ik ook uitbesteed. Het is daarnaast wel echt 
een Vijfhuizense bouw geworden. Irma Bakkenhoven-Olst-
hoorn van Irma Woonprojecten heeft meegedacht over het 
ontwerp, de door haar gemaakte schetsontwerpen zijn 
door een architectenbureau uitgewerkt. Jos en Peter 
Olsthoorn hebben het sloop- en grondwerk gedaan, Han 
en Harry Blauwhof doen het loodgieterswerk. Peter Blom 
heeft alle stalen spanten en trappen gemaakt en Emiel 
Boon deed het metselwerk.”
De lijst is nog langer, zo vervolgt hij: “Frank Keek doet de 
alarminstallatie, Nick Neuvel het stukadoorswerk en Asseler 
en zoons uit Nieuwebrug het schilderwerk. En het is 
daarnaast een echt familie Willemse-huis, want mijn broer 
Jaap heeft het tegelwerk gedaan en mijn achterneef André 
de elektriciteit en de ventilatie. Het binnenbouwwerk 
zouden we in eerste instantie met zijn drieën doen. Paul 
wilde zelf ook mee helpen en daarnaast zou Peter Olst-
hoorn de derde man in het clubje zijn. We zijn in februari 
vorig jaar begonnen. Het mooie was toen dat er op de dag 
dat we van start wilden gaan, 4 februari, een halve meter 
sneeuw lag. Dus dat werd twee weken later. Paul moest 
door omstandigheden al vrij snel afhaken en Peter Olst-
hoorn is in mei 2021 vertrokken naar Frankrijk om daar een 
bed en breakfast te beginnen. Dus toen ben ik maar alleen 
doorgegaan. Het liep daardoor wel wat uit.”

En wat is nu de planning? 
“Paul, Ineke en de kinderen Koen en Anne willen met de 
Kerst op nummer 71 gaan wonen, daar ben ik druk met de 
afbouw binnen bezig. En daarna wordt nummer 70 van 
binnen afgewerkt.”

Hoe kijk je er na ruim anderhalf jaar tegen aan? 
“Het is het grootste project wat ik ooit gedaan heb. Ik heb 
ook nog geen ander werk aangenomen, want ik ben er nog 
wel even mee bezig. Ik vind het een geweldig mooi en ook 
uitdagend ontworpen huis. Het was wel even spannend 
met het dak, want dat is constructief best ingewikkeld. Het 
leidde tot de nodige discussie met de mannen die dat 
gingen plaatsen, maar dat is uiteindelijk toch goed geko-
men. Ik werk er nog steeds met heel veel plezier aan, je ziet 
nu natuurlijk het resultaat en daar ben ik wel trots op!”

En wat wordt je volgende project? 
“Haha, dat is mijn vakantie! Ik heb een camper gekocht en 
we gaan lekker een maand weg.” 

Dit gesprek vond plaats half september, inmiddels is Chris 
weer terug en volop aan de slag.

 
Cok de Ruijter

Het pand in aanbouw aan de Vijfhuizerdijk naast Willemse Dierenvoeders is bepaald 

een blikvanger. De twee woonhuizen onder een dak worden gebouwd voor  

Paul Willemse. De bouwer is een neef van Paul, Chris Willemse. Chris is aannemer 

en heeft een eenmansbedrijf. Hoe kwam hij ertoe om als eenpitter zo’n groot pand te  

bouwen? Het blijkt een echt Willemse-huis, ook al bij de bouw.



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!
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Haarlemmerm
ee

r

Koop een kerstboom
 voor het goede doel!
Vrijdag 9 december van 15.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10 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



OMGEVING

In gesprek met Ria Barendregt over de Voedselbank 
Haarlemmermeer en in het bijzonder het distributiepunt in 
het Dorpshuis Vijfhuizen waar een enthousiaste club van 
vrijwilligers wekelijks voedselpakketten verstrekt. Waarom 
mensen genoodzaakt zijn van de voedselbank gebruik te 
maken, kan allerlei oorzaken hebben. "Denk aan een 
scheiding, een faillissement, het al of niet terecht moeten 
terugbetalen van een uitkering of toeslag", legt Ria  
Barendregt uit. 
Na een lange succesvolle loopbaan in de publieke sector 
beheert Ria als een van de 160 vrijwilligers de portefeuille 
Klantenbelang van de Voedselbank Haarlemmermeer. 
Naast de inzet van haar bestuurlijke ervaring ziet ze in deze 
functie ook de mogelijkheid om de menselijke en prakti-
sche kant van de hulpvraag beet te pakken. Ze maakt 
daarbij gretig gebruik van haar in al die jaren opgebouwde 
netwerk. 

Steeds meer aanvragen
De Voedselbank Haarlemmermeer groeide vanaf 2010 van 
84 naar inmiddels ruim 300 gezinnen. In 2010 was er slechts 
één gezin dat in Vijfhuizen gebruik maakte van de Voedsel-
bank. Op dit moment zijn dat er dertien, waarbij Dorpshuis 
Vijfhuizen sinds juli 2022 ook als distributiepunt fungeert 
voor Cruquius en Wickevoort. 

Ruimhartig 
Onderzoek vanuit de gemeente wees uit dat slechts twee 
van de zeven gezinnen die recht hebben op een voedsel-
pakket, zich melden. Ria verwacht dat door toenemende 
inflatie, stijgende energieprijzen, lastendruk op bedrijven 

en knel zittende ZZP’ers het aantal stijgt. Het is voor 
mensen vaak een moeilijk besluit om de stap naar de 
voedselbank te zetten. De gemeente en de voedselbank 
houden daarom de drempels laag en geven de voorkeur 
aan een ruimhartig toelatingsbeleid boven een starre 
toepassing van de criteria. 

Aanvraag voedselbankpakket
Denkt u in aanmerking te komen voor een voedselpakket, 
meld u dan aan bij gemeente Haarlemmermeer en vul het 
“Meldingsformulier” in (https://haarlemmermeergemeente.
nl/taak/aanvraagformulier-sociale-dienstverlening)
Vermeld uitdrukkelijk “ik wil graag een voedselpakket”, 
waarmee de aanvraag direct naar de verantwoordelijke 
afdeling wordt doorgezonden en een pakket zo spoedig 
mogelijk wordt geleverd. 
De Voedselbank beslist. Screening, of uw aanvraag al of 
niet terecht is geweest, volgt binnen vier weken vanuit de 
gemeente.  
 
Doneren
Goederen voor de Voedselbank kunt u ook zelf doneren. 
Dat kan in Vijfhuizen op het inzamelpunt van de Voedsel-
bank op de woonboot aan de Cruquiusdijk 210 in het 
schuurtje rechts van de ingang. Denk daarbij aan houdbaar 
voedsel, luiers, verzorgingsmiddelen e.d. Ook lege eieren-
dozen zijn voor de distributie van grootschalige aanvoer, 
van harte welkom.  

 
Carla Veenendaal

Voedselbank Vijfhuizen verwacht meer aanvragen

F
inanciële tegenslag kan er op vele manieren toe leiden dat we (tijdelijk) niet in staat 

zijn om voldoende geld over te houden voor eten en drinken. De Voedselbank 

Haarlemmermeer helpt dan met inmiddels ook een distributiepunt in het dorp. 
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Groen kinderdagverblijf
Op de Kromme Spieringweg, naast “d’ Oude Waterwolf”, 
vinden we de prachtig ruime voormalige “hoofdmeesters-
woning” van de eveneens voormalige lagere school. Hier is 
kinderdagverblijf ’t Wolfje gevestigd.

Binnen kinderopvang Midas is ’t Wolfje uniek als enig 
kinderdagverblijf naast de meerdere BSO locaties waaron-
der ook BSO DSOV. 
Binnenkomend langs een kapstok met regencapes en 
kaplaarsjes voel je meteen: dit is een tweede “thuis”.  
Op dit kinderdagverblijf staat buitenzijn centraal. 
Er is een heuse huiskamer en op meerdere plekken kan 
geknutseld worden. Er zijn verschillende hoeken waar de 
kinderen met zoveel mogelijk ”echte” materialen spelen 
bijvoorbeeld een keuken en bouwhoek. Via de trap naar 
boven kom je op de heerlijk knusse babygroep “de Kui-
kens”, waar je in een oase van rust terechtkomt. 
Sinds 1,5 jaar heeft Marjon van der Westen-Warmerdam de 
functie van leidinggevende, coördinator en alleskunner. 
Meerdere ervaren pedagogisch medewerkers hebben 
recent het hechte team versterkt. Sommige collega’s 
werken zowel op het kinderdagverblijf als de BSO wat voor 
de kinderen die de overstap naar de basisschool maken 
heel fijn is. 
Zij zochten, na veel ervaring met grootschalige opvanglo-
caties, bewust de kleinschaligheid en de huiselijkheid. 

Wat kenmerkt ” ‘t Wolfje”?
Het is een kleinschalige opvang. Ieder kind kan zichzelf zijn 

en de pedagogisch medewerkers kijken naar en spelen in 
op de behoefte van ieder individueel kind.  
Iedere maand is er een nieuw thema waaraan de activitei-
ten gekoppeld worden. De woordenschat en kennis 
worden zo vergroot en gestimuleerd. 
Er is één babygroep en er zijn twee groepen oudere 
kinderen. De opvang is een grote groene huiselijke ontdek-
plek waar de kinderen opgroeien met dieren. Ze leren 
tuinieren, zijn veel buiten, leren zelf hun broodje te smeren 
en worden in hun eigen ritme zindelijk. Vanaf de leeftijd 
van 15 maanden slapen de kinderen vier seizoenen buiten 
in Scandinavische buitenbedjes met vier seizoenen slaap-
zakken. Er “moet” hier nog niks en er is veel eigen inbreng 
van de kinderen. Niemand is bang om vies te worden. 
Buiten krijg ik een rondleiding door de grote tuinen met 
moestuin, langs de kippen, konijnen, zandbakken en 
speelattributen en zelfs een ontdekkingsbos met fietspar-
cours dat nauwelijks zichtbaar is vanaf de weg. 

Regelgeving
De officiële registratie-eisen gelden vanzelfsprekend ook 
bij ‘t Wolfje”. Dagelijks vindt er een overdracht plaats aan 
de ouders. Regelmatig worden “ouderwetse” 10 minuten-
gesprekken gehouden en vindt intensief afstemming plaats 
met de aanstaande basisschool. De oudercommissie is zeer 
betrokken en komt regelmatig bijeen. 
Op de vraag of er nog wensen zijn, antwoordt Marjon.  
“Ja een geit!”

Tineke Krikke-Sjardijn

Kinderopvang Midas “’t Wolfje”
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Kinderdagverblijf naast school 
In januari 2009 opende “De Optimist” de deuren. Het is 
een kinderdagverblijf, gevestigd in hetzelfde pand als 
basisschool “De Vijfsprong” in Vijfhuizen. 
Je kunt er je kind brengen als baby tot aan de kleuter-
schoolleeftijd. Ook voor opvang van je kind vóór en ná 
schooltijd kun je hier terecht. 
Op dit moment is de capaciteit 58 plekken voor de kinder-
opvang van 0 tot 4 jaar, 20 voor de voorschoolse opvang 
en 93 plekken voor de buitenschoolse opvang. Er wordt 
een minimum aantal dagen aangehouden van 2 dagen. Uit 
de praktijk blijkt dat het wennen dan sneller verloopt, het 
kind een betere band opbouwt en zich daardoor sneller en 
beter ontwikkelt. 
De locatie kijkt uit op de basisschoollocatie en buitenspeel-
plekken, zodat kinderen alvast kunnen wennen aan het idee 
dat ze later bij de buren naar school gaan. 
Linda van Westrop is sinds 3 jaar de locatiemanager.  
 
Samen op avontuur 
Linda vertelt. “Ieder jaar bespreken wij met het team de 
thema’s, iedere maand een nieuw thema: nu is er net 
gestart met thema  “het verkeer”. Zo zijn er verkeersborden 
geknutseld en er is een verkeersparcours aangelegd.
Er zijn verschillende thema’s per leeftijdsgroep en de 
teamleden stemmen gezamenlijk de haalbaarheid af. 
Binnen de thema’s, waarmee gewerkt wordt, wordt reke-
ning gehouden met de verschillende leeftijdsgroepen, 
zodat ieder kind zich kan ontwikkelen op eigen tempo en 
ontwikkelingsniveau.

De kinderen bepalen wat ze willen doen, de leiding biedt 
alternatieven en speelt maximaal in op de behoefte van de 
kinderen. De kinderen bepalen hierin zelf hun pad. Als 
leidsters volgen wij het kind en sturen bij waar nodig.

Op zoek naar personeel 
De regelgeving vanuit de GGD wordt meer en meer 
aangescherpt en de rapportageverplichting geeft veel 
tijdsdruk. Als leidster heb je er tegenwoordig een hele 
administratieve baan bij.
Er is samenwerking met verschillende opleidingen en een 
stage-aanbod voor leid(st)ers in opleiding. Als kinderop-
vangorganisatie werken wij samen met verschillende 
scholen en opleidingen. Wij bieden graag een stageplaats. 
Die nieuwe stagiaires zijn immers onze toekomst!
De vraag naar naschoolse opvang is ook heel groot. Soms 
kunnen broertjes of zusjes niet geplaatst worden en dat is 
erg jammer. We zouden graag uitbreiden met personeel en 
de maximale capaciteit voor de locatie invullen, maar door 
het gebrek aan personeel is dit nu helaas niet haalbaar.”
Op mijn vraag of er nog wensen zijn, antwoordt Linda dat 
ze graag meer geschoold personeel wenst. Bij ziekte/uitval 
van een leid(st)er valt de leidinggevende vaak in bij de 
groepen. Dit maakt dat andere zaken blijven liggen. Wel is 
er een vast gezicht voor de kinderen; dat staat voorop!
Zijn er nog overige wensen? “We willen groeien, maar 
alleen in een gezonde omgeving voor de kinderen en 
leidsters!”

Tineke Krikke-Sjardijn

Robinson Kinderopvang “De Optimist”



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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Wat was de aanleiding om bij de VDV aan te sluiten? 
Anne Ruth: “De buurtvereniging was als belangenbeharti-
ger eigenlijk te klein. Het was voor ons ook lastig om 
vrijwilligers te vinden die in het bestuur wilden gaan zitten, 
omdat de gedachte was dat we bij de gemeente toch niet 
zoveel kunnen inbrengen. Mensen willen best actief zijn 
voor hun buurt, maar in een bestuur zitten vinden ze maar 
gedoe. Bovendien hadden wij het gevoel ‘eendracht maakt 
macht’. De VDV is een grote vereniging met goede lijnen 
naar de gemeente. En daarnaast, Nieuwebrug was altijd al 
onderdeel van Vijfhuizen, het officiële adres is nog altijd 
Vijfhuizen, buurtschap Nieuwebrug.”

Hoe is de buurtvereniging ontstaan? 
“Aanleiding was de aanleg van de Polderbaan in de jaren 
negentig. De woonschepen die in de richting van Zwanen-
burg in de Ringvaart lagen moesten daar weg en men had 
het onzalige plan opgevat ze bij de inwoners van Nieuwe-
brug voor de deur te leggen. Toen is er een actiegroep 
gestart, die in 2000 werd omgezet in een buurtvereniging. 
Voor wat betreft de woonboten hebben we succes gehad. 
De bewoners van de boten werden uitgekocht en in een 
sterfhuisconstructie zijn praktisch alle boten daar 
weggegaan.”

Hoe groot is Nieuwebrug-De Liede en wat zijn nu de 
thema’s die er spelen? 
“In totaal zijn er 90 woonadressen en ruim 200 inwoners. 
Maar dan reken ik de inwoners van de vakantieparken de 
Zonnehoek, Klein-België en de Groene Liede niet mee, en 
die horen er natuurlijk wel bij. Voor ons zijn de belangrijkste 
punten nu de ontwikkelingen op het industrieterrein De 
Liede, de verkeersveiligheid op de ringdijk en de vliegtuig-
hinder. Ook hebben we nu te maken met de plannen van 
een projectontwikkelaar die een grote camping bij Nieuwe-
brug in de buurt van de Groene Liede wil ontwikkelen. Het 
lastige is dat we nog niet precies duidelijk kunnen krijgen 
wat hij daar wil maken, maar het lijkt erop dat hij het groots 
wil aanpakken.  

Om de inwoners erbij te betrekken gebruiken we nu een 
buurtapp, daar kunnen mensen ook zelf thema’s aan de 
orde stellen.”

De redactie heet ook de inwoners van Nieuwebrug-De 
Liede van harte welkom als lid van de VDV en we hopen 
dat ze met veel plezier het verenigingsblad zullen lezen!

Cok de Ruijter

Buurtvereniging Nieuwebrug-

De Liede gaat op in VDV

Sinds april dit jaar behartigt de VDV ook de belangen van de inwoners van Nieuwe-

brug en De Liede. Het bestuur van de buurtvereniging Nieuwebrug-De Liede had die 

wens uitgesproken en de algemene ledenvergadering van de VDV kon zich daarin 

vinden. Anne Ruth Leenman, de laatste voorzitter van de buurtvereniging maakt nu deel uit 

van het bestuur van de VDV, Maria Buren is haar vaste vervanger.



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

JUNI 2021
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SCHOOLPLEIN

Over de grootste uitdaging hoeft niet lang te worden 
nagedacht: het ernstige tekort aan leerkrachten. “Al een 
aantal jaar ervaren we dat het moeilijk is om voor alle 
groepen een leerkracht te vinden. En als je de cijfers bekijkt 
over de aanwas van nieuwe leerkrachten ten opzichte van 
het aantal dat de komende jaren met pensioen gaat, dan 
moet het ergste nog komen,” licht Rianne toe. 

Een van de manieren waarop de Vijfsprong het lerarente-
kort aanpakt is door een grotere bijdrage te leveren aan 
het opleiden van nieuwe leerkrachten. Het doel is om in 
2023 een opleidingsschool te zijn waar leerkrachten in 
opleiding optimaal begeleid worden. Heleen: “Wij bieden 
veel plekken aan zij-instromers en stagiaires. Door mensen 
al tijdens hun opleiding aan onze school te binden hopen 
we dat ze na hun afstuderen bij ons blijven werken.” 

Naast uitdagingen is er ook genoeg om trots op te zijn. De 
afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het thematisch 
onderwijs aan kleuters, met mooie resultaten. In navolging 
daarop wordt ook in hogere groepen steeds meer thema-
tisch gewerkt. Geen losse vakken als aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie meer, want deze vakken komen 
allemaal geïntegreerd aan bod tijdens thema’s als ‘Reis de 
wereld rond’ of ‘De groene fabriek’. Hierdoor sluit het 
onderwijs meer aan bij de belevingswereld van kinderen, 
zijn ze meer betrokken en onthouden ze beter wat ze 
hebben geleerd.

De nieuwste ontwikkeling is doelgericht werken. “Vroeger 
was het gebruikelijk om een hele klas hetzelfde onderwijs 
aan te bieden en daarna te toetsen hoeveel de kinderen 
ervan opgestoken hadden. Op de Vijfsprong wordt nu voor 
steeds meer vakken vooraf bekeken wat kinderen al weten 
en waar ze juist extra tijd aan besteed moet worden,” 
besluiten de directrices trots.

Een aantal keer per jaar organiseert de Vijfsprong  
oriëntatiebijeenkomsten voor ouders die hun kind mogelijk 
willen inschrijven. De komende bijeenkomsten zijn op: 
- 16 januari 2023
- 3 april 2023
- 29 juni 2023.
Meer informatie? Kijk op www.vijfsprong.nu

Lisa de Koning

Trots op het themaonderwijs op 

de Vijfsprong

Dertig jaar geleden had Vijfhuizen nog drie basisscholen. In 1993 vond er voor het 

eerst een fusie plaats en sinds 2020 telt Vijfhuizen nog maar één basisschool: de 

Vijfsprong. In deze nieuwe rubriek, ‘Het schoolplein’ geven we een kijkje op het 

plein en in de school. Hoe ziet het onderwijs van nu eruit en wat gebeurt er zoal op de 

school waar dagelijks vierhonderd kinderen les krijgen? In deze eerste editie komen de twee 

schoolleiders aan het woord: Heleen Feitsma en Rianne van Schie. Zij vertellen over de ont-

wikkelingen en de uitdagingen op de Vijfsprong.
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WONEN IN

Het precieze bouwjaar van de boerderij is niet meer te 
achterhalen, maar op een kaart van 1860 staat Vlijt en 
Zegen al genoemd. “De boerderij ligt achter de eenden-
kooi, aan wat ooit de oever van het Haarlemmermeer was. 
Het zal hier dus vrij snel droog zijn komen te liggen en 
daardoor kon er al snel gebouwd worden”, vertelt Arnoud. 

Toen een kennis van de familie er anti-kraak woonde, 
leerde Arnoud de boerderij kennen. De mooie plek en de 
grote tuin rondom het huis spraken hem en zijn vrouw aan. 
Arnoud: “Toen we het kochten was de boerderij in slechte 
staat. In eerste instantie was het plan om te slopen, maar 
uiteindelijk is het toch renoveren geworden. Hoewel het 
geen monument is probeer ik de uitstraling van het huis 
zoveel mogelijk hetzelfde te houden.”

Al vijftien jaar is Arnoud bezig met het opknappen  
van de boerderij. Daken, vloeren, muren: alles moet 
worden aangepakt. De eerste stap was het  
woonhuis aan de voorkant.  
Op dit moment is hij bezig met het oude stalgedeelte aan 
de achterkant en als laatste komt het tussenstuk dat de 
twee delen verbindt aan de beurt. 
Een van de leuke kanten van wonen in zo’n oud huis  
is dat het een rijke geschiedenis kent. Op internet  

vindt Arnoud informatie en hij heeft contact met nazaten 
van de familie Melman die hier tot 1991 woonde. Tijdens 
de verbouwing vindt hij ook allerlei dingen die iets vertel-
len over de geschiedenis: “Op de muren kon je zien waar 
de bedstedes vroeger zaten. En toen ik de vloer in het huis 
had weggehaald, vond ik munten, een ringetje en witte 
kleipijpjes in het zand dat eronder lag. Die pijpjes waren 
vast van de mannen die deze boerderij hebben gebouwd.” 

En een nadeel van een huis zoals Vlijt en Zegen? “Er is altijd 
iets te doen. Ik ben al vijftien jaar aan het klussen en er is 
nog steeds genoeg te doen. Sinds kort huur ik iemand in 
om mij te helpen waardoor het hopelijk wat sneller gaat. En 
ook mijn zoon Kevin helpt. Ik heb goede hoop dat de 
grootste klussen in de loop van volgend jaar klaar zijn.  
Dan is er na veel vlijt en zegen tijd voor ontspanning,” 
besluit Arnoud. 

Lisa de Koning

Wonen in… één van de oudste 

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

wonen. Ditmaal de beurt aan Arnoud Jongsma. Sinds 2007 woont hij samen met zijn 

gezin in de boerderij ‘Vlijt en Zegen’ aan de Kromme Spieringweg, een boerderij van ruim 

160 jaar oud. 



 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.
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HISTORIE

De rijke geschiedenis van d’ Oude Waterwolf

Het dorpshuis, al jarenlang de 
huiskamer van Vijfhuizen

Tot 1979 was de lagere school te 
vinden in d’ Oude Waterwolf, daarna 
verhuisde deze naar het scholencom-
plex aan de Baarsjesweg/Zijdewinde. 
In 1980 werd er een filiaal van de 
gemeentelijke bibliotheek gevestigd. 
Destijds stond de bibliotheek onder 
de leiding van mevrouw Parmentier. 
Na haar vertrek in 1986 deed Elly 
Bruijnestein haar intrede bij de 
bibliotheek. Zij begon het werk als 
stripper, maar niet in de betekenis die 
het woord nu heeft. Het hield in dat zij 
magnetische strips achter in de 
boeken moest plakken om diefstal te 
voorkomen. Na een korte periode 
werd zij medewerker op de Boeken-
wurm, de rijdende bibliotheek. Daarna 
werkte zij in het filiaal in Badhoeve-
dorp en op 1 januari 1995 werd zij 
filiaalhoofd in Vijfhuizen. Zij was zeer 
inspirerend voor de dorpsgenoten. 
Maar zij niet alleen.

Gedichten
Een Vijfhuizense leesgroep “Samen 
Lezen” organiseerde avonden waarbij 
lezers gedichten voordroegen, zelfs bij 
kaarslicht gebeurde dat tijdens de 
“Nacht van de poëzie”. Marja Witte-
man verzorgde dan heel sfeervol de 
muziek op de harp. 

De bibliotheek nam in Vijfhuizen een 
belangrijke plaats in, het was een 
trefpunt in het dorp. Door gewijzigd 
beleid van de gemeente moesten de 
beschikbare middelen op een andere 
wijze worden ingezet. Vijfhuizen, dat 
binnen de gemeente toch al slecht 
bedeeld was in voorzieningen zag de 

bui al hangen. De functie van filiaal-
hoofd kwam te vervallen, de regeling 
kostte Elly Bruijnestein haar baan. In 
1998 nam zij afscheid, dat gebeurde 
te midden van een grote schare 
dankbaar publiek. 

Aanhoudende discussie
De jaren daarna werden gekenmerkt 
door aanhoudende discussies over de 
functie en het gebruik van het 
gebouw. In juli 2000 sloot de biblio-
theek haar deuren. Vijfhuizen stak ten 
aanzien van andere dorpen met een 
dorpshuis maar schril af. Ondanks alle 
pleidooien hield de gemeente de 
boot ten aanzien van Vijfhuizen af. 
Maar in het jaar 2002 kon dan eindelijk 
toch een eigen dorpshuis worden 
betrokken, een dorpshuis met een 
(water)Wolf als embleem aan de gevel. 

Roel Krijger was lange tijd beheerder 
van het gebouw en de exploitatie 
werd gedaan door de dorpsvereni-
ging. In 2015 nam Maatvast het 
beheer over. Roel nam dit jaar 
afscheid en werd opgevolgd door 
Tine Buis. 

Al jarenlang is Dorpshuis d’Oude 
Waterwolf de huiskamer van Vijfhui-
zen. Inwoners kunnen er terecht voor 
gezelligheid of een activiteit, maar 
hebben er ook de ruimte om zelf iets 
te organiseren. 
Van het dorpshuis wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt, kijk voor de activi-
teiten achter in dit blad. 

 
 
Reint Buser

In het pand aan de Kromme Spieringweg 436 werd in 1866 een van de eerste basisscho-

len in de gemeente Haarlemmermeer gevestigd. Naast de school werd een onderwijzers-

woning gebouwd, in die woning is nu een kinderopvanglocatie te vinden. 
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AGENDA

Genieten van uw eigen buitenverblijf? 
 

 
Dat kan op een tuinperceel van Parktuinen de Baarsjes 

Stevensweg 31 in Vijfhuizen 
www.parktuinendebaarsjes.nl 

 

REPAIRCAFÉ 
 
Op de volgende maandagen is om 14.00 uur  
het Repaircafe weer geopend in het Dorpshuis:
21 november 2022,  
19 december 2022,   
16 januari 2023,  
20 februari 2023,  
20 maart  
en 17 april 

  

KERSTSAMENZANG
De jaarlijkse kerstsamenzang in Vijfhuizen - met als decor 
een levende kerststal - wordt gehouden op zondag  
18 december en begint om 16.30 uur op het feestelijk 
ingerichte kerstplein naast het dorpshuis aan de Kromme 
Spieringweg 436. Bij onverhoopt slecht weer wordt 
uitgeweken naar het dorpshuis. 
 
Koperblazers begeleiden de samenzang die onder leiding 
staat van dirigent Ingrid Prins. De kinderen worden  
nadrukkelijk bij de kerstsamenzang betrokken en zijn dus 
eveneens van harte welkom.
 
Tegen een kleine vergoeding is het programmaboekje 
inclusief een kaars verkrijgbaar. Voor de inwendige mens is 
er kerstbrood, gloeiwijn en warme chocolademelk.  
Na afloop van de samenzang is in het dorpshuis dampende 
erwtensoep met roggebrood verkrijgbaar.  
 

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

KERSTRECEPTIE 
Maatvast en de VDV organiseren op 24 december van 16:00 tot 18:00 uur een 
Kerstreceptie in het Dorpshuis. Iedereen is welkom.  
Als je komt graag even melden via telefoon 06 50220008 ( Tine Buis)  
of via de mail: tine.buis@maatvast.nl.
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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, 06 24250648 (De Luifel)
Senioren soos: 13:45-15:00 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) 
Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,  
(De Poterne)
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,  
06 52413906 (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, Carolien Blom 
(0641222778) en Sarina Zijlmans (06-55558310) (Dorpshuis)
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur,  
www.atalmedial.nl (De Poterne) Alleen op afspraak.

Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
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, 06-24250648 (De Luifel)
Repetitie Cantorij Verbondskerk: 19.00-20.00 uur,  
Stef van der Kluit, 023-5583179 (De Poterne)
Theatergroep LEF: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Badmintonclub "De Baarsjes": 20.00-22.00 uur september 
tot mei, Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)
VRIJDAG:  
Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand 
(Dorpshuis)
Open Eettafel:  17.30-20.00 uur, iedere laatste vrijdag van 
de maand, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00-20.00 uur, tweede vrijdag van de 
maand van oktober t/m mei, Wil Hendriks, 023 5581308 
(De Luifel)
Klaverjassen: 20:00 uur (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
ZATERDAG:  
VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, Aad Kuijk: 
0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Schilderen: inloop 10.00-12.00 uur
ZONDAG:  
St. Augustinuskerk: Viering om 11.00 uur met koffie en thee 
na afloop, www.meerliede.nl
Verbondskerk (PKN): Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie 
en thee na afloop, www.pknvijfhuizen.nl
BESCHIKBARE LOCATIES VOOR VERHUUR                 
Dorpshuis: Beheerder: mevr. T Buis (023-5581084 of 
oudewaterwolf@maatvast.nl)
De Spiering: De Spiering is bereikbaar via  
informatie@despiering.nl. 
De Poterne: Beheerder: Mevr. I. van der Zaag 
(023-5581315).
De Luifel: Beheerder Mevr. A. de Koning (023 - 5581175).
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COLOFON

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

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

Redactie:  Alisas Schreur, Cok de Ruijter (coördinatie),  
Lisa de Koning, Evelien Engele, Fieke Kalkman, 
Nico Jansen, Ellen Slootweg, Tineke Krikke,  
Carla Veenendaal, Esther van Overbeek

Aanleveren kopij: fieke.kalkman@gmail.com

Website: www.dorpvijfhuizen.nl 
Contactpersoon voor advertenties is:  
Alisas Schreur (alisas.schreur@hetnet.nl)
 

 
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, Redactie blad Vijfhuizen

Bestuurslid Anne Ruth Leenman   
Vijfhuizerdijk 243
2141 BL Vijfhuizen (Nieuwebrug)
06-23060155
ar.leenman@kpnmail.nl`

Ontwikkelingen in Nieuwebrug en de Liede 
(bij afwezigheid van Anne Ruth vervangt Maria Buren haar,  
email burenkabel@gmail.com)

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 2023
Uiterste datum inleveren kopij 6 maart 2023 bij  
fieke.kalkman@gmail.com
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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

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

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

Anita Sanders ............................de zingende tuinarchitecte (vocals, coaching & gardening)  ...........................06-24237572   anita@anitasanders.nl

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

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

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

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

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 

Marga Moolhuizen Makelaar Vijfhuizen e.o, www.focusopwonen.com..aan-en verkoop, taxatie, verhuur..06-54912821, marga.vasthyp@gmail.com

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

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

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

Powerwalkingclubvijfhuizen & Gezonde Leefstijl,   www.foodfittylifestyle.nl ................................................06-22067418, ilse@foodfittylifestyle.nl

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

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

Stucadoorsbedrijf Roy Broerse .........................voor al uw stucadoors- en spuitwerkzaamheden ...................06-24763649, oybroerse@hotmail.com

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

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

Voordeel Dakopbouw, www.voordeeldakopbouw..........Kromme Spieringweg 267.........06-23369612 Marco.olsthoorn@voordeeldakopbouw.nl

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

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



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


