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Ons jubileumjaar 2015 is achter de rug, de laatste  
jubileumactiviteit is nu (bijna) afgerond. De ontmoe
tingsplek voor het Dorpshuis is, als dit blad in de bus 
ligt, hoop ik klaar. De olietank in de grond is geruimd 
en Bart Biesot, Peter Blom en Nico van Opzeeland zijn 
aan de slag gegaan. Het beeld van Prikker voor het 
Dorpshuis, twee banken en fraaie metalen bloem
bakken erbij. Mooi! We zullen de plek op gepaste  
wijze officieel in gebruik gaan nemen.

Zoals het er nu naar uitziet zullen medio april de eerste 
vluchtelingen in de noodopvang komen. Jan de Jong, 
bestuurslid woont de vergaderingen van de begelei
dingsgroep bij. De positiefkritische inbreng van de 
groep wordt gewaardeerd, net als de manier waarop 
Matthie Vermeulen, gebiedsmanager de vergaderingen 
van de groep voorzit. Er zijn veel mensen die aan
bieden vrijwilligerswerk te willen doen, het Rode Kruis 
zal alle vrijwilligerswerk coördineren. Het zal wennen 
zijn en misschien niet meteen zo lopen als we willen 
of hadden gehoopt, maar laten we er wat moois van 
maken, zodat we er na afloop met trots op terug  
kunnen kijken.

De bouw van de nieuwe woningen bij de ingang van 
het Expo terrein is nu gestart, we hopen ook dat er 
schot komt in de bouw van seniorenwoningen in het 
dorp aan de Woudweg/Groeneweg. Ymere heeft  
aangegeven dat er aandacht voor is, maar wat dat  
concreet betekent is niet duidelijk. Samen met de 
ondernemersvereniging willen we zien hoe er vaart 
gemaakt kan worden. En ook komt er mogelijk  
beweging in de bouw van woningen aan de Kromme 
Spieringweg op het daar nu braak liggende terrein 
midden in het dorp. Een projectontwikkelaar heeft  
aangegeven aan de bewoners van aanliggende  
woningen dat hij met de gemeente in gesprek is.

Voorwoord
Er speelt dus het nodige aan nieuwe ontwikkelingen. 
Daarnaast is ook aandacht voor de geschiedenis.  
De gemeente heeft aan een stedenbouwkundig 
bureau de opdracht gegeven te onderzoeken hoe in 
Vijfhuizen tot een beschermd dorpsgezicht gekomen 
kan worden. Dat betekent dat bepaalde plekken in het 
dorp tot beschermd dorpsgezicht kunnen worden  
verklaard en terecht. Niet voor niets roepen we al 
tijden: Vijfhuizen, parel aan de Ringvaart, het mooiste 
dorp van Haarlemmermeer!

Vier april houden we onze jaarvergadering in het 
Dorpshuis. Het eerste deel bestaat uit het in de  
vergadering bespreken van wat er in 2015 gebeurd is, 
wat het bestuur gedaan heeft en ook wat we in 2016 
willen gaan doen. Lees daarom het bestuursverslag 
en het jaarplan, opgenomen in dit nummer en nog 
belangrijker, kom naar de vergadering om te zeggen 
wat je er van vindt. En dat is niet alleen een reden om 
te komen, na de pauze wordt een presentatie gegeven 
over het herdenkingsmonument voor de slachtoffers 
van de MH17 ramp door Sjaak de Ligt, initiatiefnemer 
voor het monument, dat in het park Vijfhuizen wordt 
aangelegd.

Ik hoop je op 4 april in het Dorpshuis te mogen 
begroeten,

Cok de Ruijter

Voorzitter VDV
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Op 12 januari 2016 is overleden Johan 
Hoogervorst, oudbestuurslid en erelid 
van de Vereniging Dorp Vijfhuizen.

Vele jaren was hij een bekwaam en  
gedreven bestuurslid van de Vereniging; 
een bestuurslid die trots was op zijn dorp.

Hij heeft zich met kracht en kennis ingezet 
voor o.a. het “NORONproject”, ontgron
ding, “Rutte”, bestemmingsplannen en 
“Het Fort”. 

Hij kon als geen ander zijn mede bestuurs
leden aanzetten tot grote inzet voor het 
werk wat gedaan moest worden, maar gaf 
zelf het goede voorbeeld.

Hij schreef ook de intertijd uitgegeven 
folder “Tussen Fort en Eendekooi”.

Wij missen een groot Vijfhuizenaar.

Moge hij rusten in vrede.

Cor Verschoor, oud-bestuurslid VDV

In memoriam Johannes Hendrikus 
Franciscus Hoogervorst  
1 januari 1925 - 12 januari 2016

P.S. in het juni 2015-nummer van SamenLeven verscheen een uitgebreid artikel van de hand van Reint Buser over  
Johan Hoogervoorst.
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Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen nodigt 
haar leden en belangstellenden uit voor het bijwonen  
van de jaarvergadering op maandag 4 april 2016 
aanvang 20.00 uur in dorpshuis d’Oude Waterwolf, 
Kromme Spieringweg 436 te Vijfhuizen.
 
De agenda voor de jaarvergadering is  
als volgt:
1. Opening
2.  Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering 

van 30 maart 2015
3. Bestuursverslag van de vereniging
4. Jaarrekening 2015
5. Verslag Kascommissie
6. Benoeming Kascommissie
7. Jaarplan 2016
8. Begroting 2016
9. Bestuurssamenstelling
 • Liesbeth Welt is aftredend en niet herkiesbaar
 • Jan de Jong is aftredend en herkiesbaar
 • Ton Overgaag is aftredend en herkiesbaar
 • Willem Jan Vroom is aftredend en niet herkiesbaar
 • Linda Boon is aftredend en niet herkiesbaar
 • Beryl van Straten is aftredend en niet herkiesbaar
 • Voorstel benoeming tot lid: Peter Blom

  Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door  
middel van een aan het bestuur gericht schrijven, 
dat door tenminste tien stemgerechtigde leden en 
de kandidaten ondertekend dient te zijn.  
De namenlijst dient uiterlijk een week voor de  
vergadering bij de secretaris te zijn.

10. Uitreiking van de jaarprijs 2015.
11. Rondvraag.
12. Pauze

Uitnodiging jaarvergadering VDV 
Maandag 4 april 20.00 uur Dorpshuis

Na de pauze zullen initiatiefnemers en ontwerpers 
van het monument voor de MH17 in het Vijfhuizer-
park een toelichting geven op de realisatie van dit 
monument. 
 
Presentatie ontwerp monument MH 17 
slachtoffers in de jaarvergadering op 4 april
Het herdenkingsmonument voor de slachtoffers 
van de MH17vliegramp komt in het park Vijfhuizen, 
aan de westkant van de Polderbaan. Daar moet een 
herdenkingsbos komen van 298 bomen – een voor elk 
slachtoffer – die geplant worden in de vorm van een 
lint. Herdenkingen kunnen georganiseerd worden in 
het voormalige hoofdgebouw van de Floriade.

Door Robbert de Koning, landschapsarchitect zal een 
presentatie worden gegeven over het ontwerp van het 
monument en de realisatie ervan.
Initiatiefnemer voor deze plek is Sjaak de Ligt,  
directeur van de stichting Trees for all, een stichting 
die wereldwijd de aanplant van bossen ondersteunt, 
en erkend goed doel met CBFKeur. Een van de  
inzittenden van de vlucht MH17 wilde met zijn gezin 
tijdens zijn vakantie bomen in Maleisië planten in het 
project van Trees for All dat hij al tien jaar steunde. 
Ook Sjaak de Ligt is op 4 april aanwezig. “De groei van 
de bomen houdt de gedachtenis van de slachtoffers 
levend in de vorm van het groene herdenkingslint”, 
aldus de Ligt.

De Koning heeft een ruime ervaring op het raakvlak 
van ruimtelijk ontwerp en waterbeheer. Sinds 2002 
heeft hij een eigen bureau in Arnhem. Hij ontwerpt 
bovenregionale gebiedsvisies, maar ook inrichtings
plannen in binnen en buitenland. Robbert de Koning 
werkt niet alleen commercieel, maar heeft ook  
verschillende nevenfuncties. Hij werkt op verschillende 
onderwijsinstellingen als gastdocent (TU Delft,  
Academie van Bouwkunst Amsterdam, Wageningen 
Universiteit, ArtEZ Arnhem).
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Communicatie intern
Verenigingsblad
Mede gelet op de kosten zal dit jaar kritisch gekeken 
worden naar de opzet en grootte van het verenigings
blad. Begin 2016 is het advertentiebeleid tegen het 
licht gehouden.
Het is gebleken dat de huidige tarieven niet meer  
kostendekkend zijn. We hebben alle adverteerders 
geinformeerd over de nieuwe tariefstructuur en 
gevraagd of zij hun advertentie willen wijzigen of 
eventueel stoppen.
De Vijfhuizer Bedrijvengids is een nieuw initiatief, 
bedoeld om ondernemers de mogelijkheid te  
bieden tegen een zeer bescheiden tarief een regel  
op te nemen op de achterpagina van Samenleven, 
waarin in het kort de naam en aard van hun bedrijf 
wordt gemeld.
Voor de lezers van SamenLeven een extra service,  
die het mogelijk maakt in een oogopslag een  
bepaald bedrijf te kunnen benaderen.  

Overige middelen 
Daarnaast zal met eventueel externe deskundig
heid worden onderzocht hoe de communicatie met 
de leden kan worden geoptimaliseerd. Daarvoor 
geschikte middelen/mogelijkheden zijn de website, 
het gericht toesturen van berichten aan leden via 
email, en gebruik van Facebook. Middels de website 
kunnen de leden zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief, daarnaast willen we zoveel mogelijk 
emailadressen van leden verzamelen om waar nodig 
direct met de leden te kunnen communiceren.
 
Communicatie extern
Om zowel voor de dorpsbewoners als goede belangen
behartiger te worden gezien als voor de gemeente en 
andere relevante partijen als relevante gesprekspart
ner is het goed als de vereniging regelmatig in lokale 
nieuwsmedia van zich laat horen, waarmee ook de 
communicatie met de leden kan worden ondersteund. 
Contact met de vertegenwoordigers van die lokale 
media zal worden onderhouden en regelmatig zullen 
kleine persberichten worden verspreid

Jaarplan VDV 2016
Participatie
Het bestuur zal per onderwerp contact zoeken met 
leden of een groep van leden om met hen een stand
punt voor het overleg met de gemeente of andere 
relevante overlegpartners te formuleren. Daartoe kan 
een aantal inloopavonden worden georganiseerd, 
mailing worden verstuurd of op andere wijze contact 
worden gezocht. We volgen actief de gemeentelijke 
inzet om de participatie te verbreden. 

Mysteryland
Het bestuur zal nadrukkelijk volgen welke plannen met 
betrekking tot Mysteryland worden ontwikkeld, hoe 
het experiment met de camping en een tweedaags 
festival verloopt. Met de leden evalueren we welke 
ervaringen men hierbij heeft opgedaan.

Senioren- en jongerenhuisvesting
In samenspraak met de ondernemersvereniging 
Vijfhuizen zal worden getracht tot concrete uitvoering 
van nieuwe senioren en starterswoningen te komen. 
Overleg met de gemeente en andere relevante partijen 
zal hierover worden gevoerd. 

Dorpshuis
Zoals bekend exploiteert Maatvast nu het Dorpshuis. 
Het bestuur zal in samenspraak met de verschillende 
gebruikers en Maatvast volgen hoe de exploitatie van 
het dorpshuis verloopt, er zal met de leiding van Maat
vast regelmatig worden overlegd.
Uitgangspunt voor het bestuur is dat het Dorpshuis 
een laagdrempelige voorziening moet zijn voor de 
inwoners waar goede faciliteiten zijn voor verschil
lende sociale activiteiten.

Jeugd
In het dorp zijn verschillende activiteiten voor de 
jeugd opgezet. Het bestuur stimuleert deze van harte 
en is bereid waar nodig verdere initiatieven hierin te 
ondersteunen.
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W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
 

 

 

 

 

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+ 

W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
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Schiphol
Op 29 januari jl. is de Omgevingsraad Schiphol geïn
stalleerd. De vereniging Dorp Vijfhuizen heeft zich   
als bewonersorganisatie geregistreerd. Elke bewoners
organisatie heeft een kiesman, en deze kiesman kan 
weer deelnemen aan het clusteroverleg. In ons geval 
is dat het cluster buitengebied Kaagbaan. Elk cluster 
heeft weer een clustervertegenwoordiger en deze 
clustervertegenwoordiger neemt dan ook deel aan 
het overleg met de provincie, gemeente, rijksoverheid 
en de luchtvaartpartijen. Wij zijn met twee vertegen
woordigers aanwezig in het clusteroverleg Kaagbaan.  
De VDV zal de clustervertegenwoordigers actief  
voorzien van relevante informatie.

Sociaal Domein
Het sociaal domein omvat drie zeer actuele onderde
len: wmo, participatiewet en jeugdzorg. Het bestuur 
zal actief volgen welke ontwikkelingen zich concreet 
in het dorp op deze terreinen voordoen en waar nodig 
overleg plegen met de gemeente en andere dorps en 
wijkraden.

Beheeroverleg
We hebben een regelmatig overleg met de gebiedsma
nager van de gemeente. Individuele klachten kunnen 
ook gemeld op het klachtennummer of de klachtensite 
van de gemeente.

Noodopvang vluchtelingen
Dit jaar zal de noodopvang voor maximaal 300  
vluchtelingen op het Expo terrein worden gerealiseerd.  
De VDV woont de vergaderingen van de begeleidings
groep bij. De VDV zal indien zij dat nuttig vindt zelf 
actief haar standpunten over ontwikkelingen rond de 
noodopvang bij het COA of de gemeente aangeven.

Vormen vrijwilligerspoule
Het bestuur wil in 2016 tot een groepje vrijwillligers 
komen die naast het bestuur bereid zijn in voor
komende gevallen in praktische zin even de handen 
uit de mouwen willen steken. Te denken valt aan het 
opzetten van een stand of kraam bij gelegenheid, het 
helpen schoonmaken 1 x per jaar van het prieel op het 
dorpshart of het voorbereiden van de oudejaarsborrel.

Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl
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DEZE BANK BIJVOORBEELD.

H O G E R

B R E D E R

L A G E R

D I E P E R

H A R D E R

Z A C H T E R

P E R I D A M E U B E L AT E L I E R  ( N A A S T B L O M )

S H O W R O O M O P E N M A T / M Z A 1 0 - 1 7 U U R

www.perida.nl

B i j K o n i n k l i j k e b e s c h i k k i n g H o f l e v e r a n c i e r. S i n d s 1 9 0 3

Een bank van Perida koop je voordelig

bij de makers zelf. Bespreek met ons

uw speciale wensen en wij maken voor

u een bank die precies aan uw dromen

voldoet. Chic bekleed met dubbeldik

leer,  exclusieve stof, of Alcantara. In

onze showroom kunt u uit 40 modellen

de basis voor uw maatwerk kiezen. 

Tevens kunt u een kijkje nemen in ons

Atelier. Wie gezien heeft hoe een Perida wordt gemaakt

begrijpt direct dat je daar 10 jaar garantie op krijgt.

MAAR DAN  ..

voel het verschil

Hellemeerstraat 3 
2141XE Vijfhuizen

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

H
ee

ft
 u

 e
en

 feestje of iets te v
ier

en
 b

el Z
ier

e

06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

06 11325648
info@ziere-partyservice.nl
ziere-partyservice.nl

telefoon

mail

internet
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Honderd jaar VDV
Op 17 september 2015 was het precies 100 jaar  
geleden dat de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) is 
opgericht. Hier is in 2015 uitgebreid aandacht aan 
gegeven, waar verder in dit verslag nader op zal  
worden ingegaan.

Bestuurssamenstelling
Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van 
de bestuursleden Coen van der Linden, Lida Verschoor 
en Henk Hoefsmit. Als nieuwe bestuursleden zijn 
toen aangetreden Beryl van Straten, Pieter Knibbe en 
Danielle de Blieck. Pieter heeft de functie van pen
ningmeester op zich genomen. Door haar benoeming 
tot raadslid in november 2015 moest Beryl van Straten 
helaas uit het bestuur terugtreden. 
Voor de coördinatie van de rondzending van ons blad 
Samen Leven heeft Jos van Schie deze functie van 
Gerrit van de Lagemaat overgenomen, die deze taak 
jarenlang voor onze vereniging heeft verricht.

Vaste overlegvormen
Het bestuur is in 2015 10 maal in vergadering bijeen 
geweest. Door een aantal leden van het bestuur is 
ieder kwartaal overlegd met de gebiedsmanager,  
Matthie Vermeulen en zijn assistent, Bonno Broekema. 
Dit overleg vindt samen met de Ondernemersver
eniging OVV en het Buurtschap Nieuwe Brug plaats. 
Daarnaast hebben voorzitter en secretaris vier maal 
deelgenomen aan het kernenoverleg. Twee maal met 
en twee maal zonder het college van Burgemeester en 
Wethouders.

Jaarprijs
Het is een traditie dat jaarlijks aan een persoon of 
organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor ons 
dorp de jaarprijs wordt uitgereikt. Tijdens de jaarver
gadering is de jaarprijs uitgereikt aan het bestuur en 
directie van de stichting Kunstfort bij Vijfhuizen. Hol
ger Nickisch en Marianne Boellaard van het Kunstfort 
ontvingen uit handen van de voorzitter een pente
kening van het Kunstfort met de daarbij behorende 

Bestuursverslag 2015
oorkonde. De motivering daarvoor was de actieve en 
inspirerende wijze waarop bestuur en directie deze 
historische plek een nieuwe bestemming hebben 
gegeven. 

VDV 100 jaar
Zoals eerder gemeld bestond op 17 september 2015 
onze vereniging precies 100 jaar. Een mijlpaal waar we 
graag de nodige aandacht aan hebben gegeven, zoals:
•  Een jubileumboek, Meer dan 100 jaar Vijfhuizen, 

geschreven door dorpsgenoot Ed Koster;
•  De Oudejaarsbijeenkomst op het dorpshart.  

Een initiatief van de Ondernemersvereniging OVV, 
dat in een breder kader is geplaatst door het feit 
dat zowel de VDV als DSOV ook in de organisatie is 
betrokken. Hiermee is ook het jubileumjaar afgeslo
ten;

•  Het plaatsen van borden 100 jaar bestaan van onze 
vereniging op de invalswegen van ons dorp;

•  Een eerste 5huizen culinair op zaterdag 20 juni op 
het dorpshart;

•  Een receptie op 4 september in de feesttent aan de 
Zijdewinde (beschikbaar gesteld door het bestuur 
van de Feestweek Vijfhuizen) waar alle Vijfhuizena
ren voor waren uitgenodigd;

•  Een pagina Vijfhuizen op de eerste donderdag van 
de maand in de Hoofddorpse krant;

•  Een blijvende herinnering van een ontmoetingsplek 
voor het Dorpshuis;

•  Het uitbrengen van ons ledenblad Samen Leven in 
kleur en tevens een glossy jubileumnummer.

Tijdens de receptie van 4 september zijn de VDV vele 
attenties aangeboden. In het bijzonder willen we hier 
noemen een tweetal banken voor de ontmoetingsplek 
aangeboden door de Gemeente Haarlemmermeer 
en Maatvast. Tevens heeft de Gemeente de VDV een 
eremedaille met oorkonde toegekend.

Opvang van vluchtelingen
Europa is in het verslagjaar geconfronteerd met 
vele vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Ook onze 
gemeente om precies te zijn Vijfhuizen kreeg hiermee 
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Pets Health Dierenarts 
bij Willemse Dierenvoeders
Voor alle diergeneeskundige zorg.
Behandeling op afspraak is mogelijk, 
maar nog makkelijker: kom gewoon langs 
tijdens de inloopspreekuren! 
Kijk voor meer informatie 
op www.petshealth.nl

Willemse:
De grootste specialist in diervoeding en dierbenodigd-heden in de 

regio!Vijfhuizerdijk 72 • 2141 BC Vijfhuizen
☎ 023 558 1271 • www.willemsedierenvoeders.nl
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te maken. Eind september heeft de burgemeester 
besloten tot een crisisopvang in EXPO hal van het (vm) 
Floriadeterrein. Deze crisisopvang besloeg 3x 24 uur 
en heeft ongeveer een week geduurd. Het dorpshuis 
werd toen gebruikt voor de inzameling van kleding 
schoeisel e.d. Dit heeft in nauw overleg met het Rode 
Kruis Haarlemmermeer plaats gevonden.
Verder heeft de Gemeente besloten tot een noodop
vang voor uiteindelijk maximaal 300 vluchtelingen 
in paviljoens nabij de EXPO hal. Hiertoe heeft er veel 
overleg plaats gehad. Te beginnen met een informa
tiemiddag op 30 oktober waar goed gebruik van is 
gemaakt. Verder is er een begeleidingscommissie in 
het leven geroepen van bewoners van Vijfhuizen en 
een aantal deskundigen. De eerste opvang zal naar 
verwachting begin april 2016 plaatsvinden.

Vijfhuizerpark
In overleg met de nabestaanden van de vlucht MH17 
is besloten om in het in 2014 gerealiseerde Vijfhuizer
park, een buffer voor de polderbaan, een monument 
ter nagedachtenis op te richten. Voor iedere slachtoffer 
zal een boom geplant worden. Dit monument zal in juli 
2017 moeten zijn gerealiseerd.

Mystery Land
Al ruim tien jaar ervaren we de eendaagse activiteiten 
van Mystery Land op de laatste zaterdag in augustus. 
Grote groepen jongeren uit heel het land beleven daar 
de dag van hun leven. Als bestuur blijven we waak
zaam dat de overlast voor ons dorp en zijn bewoners 
beperkt blijft. Hierover is altijd een goed overleg met 
de gemeente en alle van belang zijnde partijen. 2015 
was het eerste jaar van een meerdaags festival met een 
mogelijkheid tot kamperen op de Plesmanhoek voor 
maximaal 5.000 personen. Naar tevredenheid is hier 
invulling aan gegeven en door de windrichting had het 
dorp dit jaar weinig overlast van het geluid.

380 KV verbinding
Op de scheiding van de N205 (Drie Merenweg) en het 
Vijfhuizerpark wordt de nieuwe hoogspanningsleiding 
aangelegd van de z.g.  Randstad 380kv Noordring. 
Er worden in het park twee keer twee duo masten 
geplaatst met een hoogte van ca. 50 meter. Het 
bestaande 180 kV netwerk komt te vervallen. 

Dorpshuis
Met betrekking tot het dorpshuis zijn in het verslag
jaar twee besluiten gerealiseerd, die belangrijk zijn 
voor de toekomst van het dorpshuis. 
Kinderopvang Midas heeft de (voormalige) onderwij
zerswoning naast het dorpshuis in gebruik genomen 
voor kinderopvang. 
Verder is de exploitatie van het dorpshuis in handen 
gegeven van Maatvast. Een bedrijf dat vele dorps en 
buurthuizen in de gemeente in exploitatie heeft. Het 
verslagjaar kon worden beschouwd als een overgangs
jaar, waar alles min of meer bij het oude bleef. Echter 
zijn in dit jaar de keuken en de toiletten vernieuwd. 
Ook zijn er nieuwe tafels gekomen en zijn de stoelen 
opgeknapt. Dit is in goed overleg met de gebruikers 
gegaan.

Dorpsvereniging en Ondernemersvereniging
De Dorpsvereniging (VDV) en de Ondernemers
vereniging (OVV) hebben ieder een eigen functie in 
het dorp. Dit neemt niet weg dat er op verschillende 
gebieden overlappingen zijn, die nader overleg  
vragen. Als voorbeeld noemen wij ons verzoek bij 
Ymere en de gemeente aandacht te vragen voor de 
bouw van senioren en starterswoningen. Want de 
diverse plannen die hiervoor tot nu toe zijn ontwik
keld, zijn nooit van de grond gekomen. 

Vijfhuizen en Schiphol
Met de polderbaan in onze “achtertuin” heeft ons dorp 
te maken met de activiteiten van Schiphol.  
Per 1 januari 2015 is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) 
het podium waar alle vraagstukken, belangen en par
tijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving 
bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, 
de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisa
ties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alders
tafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg 
luchthaven Schiphol (CROS) Op 29 januari 2015 is de 
omgevingsraad Schiphol (ORS) door de Staatssecre
taris van I &V geïnstalleerd. Bewoners hebben zitting 
in de diverse clusters. De VDV is met twee personen 
vertegenwoordigd in de Kaagbaan cluster. 
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De wegen in en rond Vijfhuizen
Grijs en groen of wel het onderhoud van de wegen 
en plantsoenen raakt alle inwoners van Vijfhuizen en 
is daarom steeds een actueel onderwerp, zowel in de 
ledenvergadering als in de bestuursvergaderingen.  
De renovatie van de Spieringweg tot de Kruisweg is in 
het verslagjaar gerealiseerd. 
De Ringdijk, (bij ons de Vijfhuizerdijk) blijft net als 
voor de andere kernen langs de Ringdijk, een bron van 
ergernis. Met het nieuwe college heeft de gemeente 
het initiatief genomen om te komen tot een plan van 
aanpak voor de Ringdijk, waarbij alle facetten, zoals 
vervoer, recreatie, bedrijvigheid, worden betrokken. 
Op 17 augustus heeft er een bijeenkomst plaats gehad 
met belanghebbenden en bewoners van Vijfhuizen. 
Hier zijn ideeën ontwikkeld, die snel en op termijn 
invulling kunnen krijgen. Een belangrijk item waren de 
zogenaamde bloembakken als verkeersremmers. Deze 
zijn al jaren een doorn in het oog van de bewoners.
Verder heeft het bestuur op verzoek van de bewoners 
bij de gemeente gepleit voor verlichting en mogelijk 
fietsstroken langs het gedeelte Vijfhuizerweg tussen 
Drie Merenweg en IJweg. Omdat dit gedeelte niet in de 
fietsroute van de gemeente ligt heeft de gemeente dit 
verzoek afgewezen. Omdat het bestuur zich hier niet 
in kan vinden, heeft zij hierover een brief aan de Raad 
geschreven.
Tot slot is hier nog te noemen de verbetering van  
de Vijfhuizerweg waar de definitieve drempel is  
aangebracht nabij het kruispunt met de Zijdewinde. 

Koningsdag, intocht Sinterklaas, Soos.
Tot slot willen wij de organisaties in ons dorp noemen, 
die naast de VDV een specifieke activiteit invullen.  
Als voorbeeld noemen wij graag de invulling van 
Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en Soos.  
Activiteiten, die niet weg te denken zijn uit ons dorp. 
Met deze voorbeelden wil het bestuur alle organisaties 
in ons dorp bedanken voor hun inzet voor de  
bewoners van ons dorp.

Voor het verslag van de ALV van vorig jaar en 
financiële stukken verwijzen wij u naar de website 
van de vereniging. Ook zijn deze na te vragen bij 
de secretaris, Ton Overgaag, secretaris@dorpvijf-
huizen.nl.

Namens het bestuur, Ton Overgaag
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Sinds het artikel over dit onderwerp in het decembernummer van SamenLeven is er veel gebeurd.

Om te beginnen is er door het College van B&W een besluit genomen voor de opvang van maximaal  
300 vluchtelingen op het Expo Haarlemmermeerterrein. Dit besluit is bekrachtigd door de Gemeenteraad.
De opvang geldt voor een periode van 6 maanden; na een evaluatie kan deze periode met  maximaal  
6 maanden verlengd. worden.
Inmiddels zijn alle procedures doorlopen en de nodige vergunningen afgegeven.
Met inachtneming van een termijn van 6 weken voor het inbrengen van bezwaren wacht het COA  
(Centraal Orgaan Asielzoekers) nog even  met de start van de bouw van de Noodopvang.
De Begeleidingsgroep, bestaande uit inwoners van Vijfhuizen en waar de VDV ook in vertegenwoordigd is,   
heeft inmiddels een aantal vergaderingen gehouden, waarin met vertegenwoordigers van diverse instanties,  
zoals o.a. de Gemeente Haarlemmermeer, COA, Libéma, Politie,  gezamenlijke kerken, GGD, Rode Kruis,  
St. Vluchtelingenwerk overleg is gepleegd om een aantal zaken nu reeds op de rails te zetten.
Op het moment dat dit geschreven wordt  eind februari  is de verwachting dat de eerste bewoners van de  
Noodopvang begin april verwacht kunnen worden.

Voor meer actuele informatie verwijzen wij graag naar onze website: 
www.dorpvijfhuizen.nl  en de website van de Gemeente Haarlemmermeer: www.haarlemmermeergemeente.nl

Jan de Jong, Bestuurslid VDV en lid van de Begeleidingsgroep

Noodopvang vluchtelingen  
in Vijfhuizen
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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
  

Galerie Atelier 32  
Schilderijen 

Beeldhouwwerk 
Glaskunst 

Kunstfort Vijfhuizen 
(Spieringweg 609) 

Open: vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 

www.anjadezanger.nl 
0614742856 

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

HELDER IN 
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl
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In de geest van de tijd was Nederland de ene keer een emigratieland en op een ander moment  
een immigratieland.

Nederland zowel emigratie-  
als immigratieland. 

godsdienst kende, kwamen er nogal wat vluchtelingen 
naar Nederland, aanvankelijk vooral uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Protestantse kooplui en handwerks
lieden, die zich bedreigd voelden door de zware 
Spaanse onderdrukking, vluchtten naar het Noorden. 
Meestal waren dit leden van de gegoede klasse, want 
armen konden zich de kosten van een uitwijking niet 
veroorloven. 

In 1585 kwam de stad Antwerpen in Spaanse  
handen. Ook door economisch verval werd de emigra
tie naar het Noorden nog meer versterkt. Tot circa 1630 
kwamen 150.000 vluchtelingen, onder wie Vlamingen, 
Brabanders, maar ook Franstalige inwoners uit de  
Zuidelijke Nederlanden, (toen reeds Walen genoemd) 
naar het Noorden. 
In de Eerste wereldoorlog kwamen een miljoen Belgen 
naar Nederland. In de regio Kennemerland werden zij 
ondergebracht in de toenmalige Kweekschool aan de 
Leidsevaart in Haarlem en in verschillende kampen in 
het land. Zij zijn grotendeels naar het eigen land terug
gekeerd.  

Tussen 1945 en 1965 kwamen ongeveer 300.000  
personen uit het voormalige NederlandsIndië. Daarna 
is Nederland steeds meer een multiculturele samen
leving geworden. Daar is op zich niets mis mee als alles 
goed verloopt. De Vietnamese bootvluchtelingen van 
destijds zijn daarvan een goed voorbeeld: zij wisten 
direct van aanpakken, de Vietnamese loempia’s zijn bij 
ons een begrip geworden. 

Al in 1987 kreeg gemeente Haarlemmermeer van het 
COA het verzoek asielzoekers op te vangen. Voor de 
destijds geldende 3promille norm zou dat voor de 
gemeente 270 personen betekenen.  

Tot aan de jaren omstreeks 1960 was Nederland over
wegend een emigratieland. Vooral in de eerste jaren na 
de Tweede Wereldoorlog, toen in het totaal verarmde 
en geplunderde Nederland de vooruitzichten nog 
slecht waren. Velen vertrokken, aangemoedigd door 
de overheid, naar landen als USA, Canada, Australië 
en NieuwZeeland. Maar op weg naar 1960 verbeterde 
de welvaart in Nederland en er was meer werkgele
genheid. Er ontstond op den duur zelfs een tekort 
aan arbeiders, zodat veel arbeiders uit Italië, Spanje, 
Marokko naar ons land verhuisden. Men ging ervan uit 
dat de werknemers later zouden terugkeren, dus werd 
de benaming gastarbeider gebruikt. Zij bleven echter 
en op den duur werden zij definitief opgenomen. 

Nederland is altijd een gastvrij land geweest.  

In Nederland vestigden zich van oudsher immigranten. 
Nederland was vanaf de zestiende eeuw een handels
natie, waardoor er veel vreemdelingen kwamen en 
soms bleven. Omdat Nederland bekend stond als tole
rant land en al vroeg een zekere mate van vrijheid van 
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Vluchtelingenwerk bepleitte destijds al een ruimhar
tig gemeentelijk beleid. Gemeente Haarlemmermeer 
stelde dat de opvang niet ten koste mocht gaan ten 
aanzien van de eigen urgente woningbehoefte.     
De vluchtelingenstroom van deze tijd echter stelt 
Europa voor enorme problemen. Er dreigt zelfs een 
onevenwichtigheid voor Europa. Er moet dus heel wat 
gebeuren.

Van belang is een daadkrachtig bestuurlijk Europa. Een 
samen optrekken is nu des te meer geboden, en zeker 
geen uiteenvallen, waardoor ieder maar een eigen weg 
gaat. Europa stelt de voorwaarden en bepaalt zelf de 
regels ten aanzien van asiel.  “Heldhaftig, Vastberaden, 
Barmhartig.”vermeldt de wapenspreuk van Amsterdam, 
die destijds ook in moeilijke tijden werd vastgelegd. 
Misschien een goede richtlijn bij dit alles. 

Landen zijn verplicht om vluchtelingen op te nemen 
als zij het Vluchtelingenverdrag uit 1951 hebben 
ondertekend. Het Verdrag betreffende de status van 
vluchtelingen bepaalt wie in aanmerking komt voor 
de status van vluchteling en aan wie dus asiel moet 
worden verleend door het land waar een asielaanvraag 
gedaan wordt, en welke rechten aan de al dan niet als 
vluchteling erkende asielzoeker worden toegekend. 

Dit verdrag kwam in de plaats van de gebrekkige 
regelingen die er voorheen onder de Volkenbond, de 
voorloper van de VN, tot stand waren gekomen. Het 
verdrag (en protocol) is door vele staten ondertekend 
en geratificeerd, waaronder ook door Nederland. 

In politieke discussies worden veelal twee soorten 
asielzoekers onderscheiden:
•  Politieke vluchtelingen: asielzoekers die vanwege 

vervolging om godsdienstige, politieke of andere 
redenen omwille van hun veiligheid gevlucht zijn; 
zij zijn vluchteling in de zin van de definitie in art.1A 
van het Vluchtelingenverdrag uit 1951.

•  Economische vluchtelingen: asielzoekers die 
vanwege de kans op een beter leven (economisch) 
asielaanvragen in een bepaald land.

Ook ons kleine dorp Vijfhuizen is betrokken bij het 
internationale vraagstuk van asielzoekers Driehonderd 
asielzoekers hebben inmiddels een, zij het tijdelijke 
opvang in Vijfhuizen.  Voor het dorp de kans de  
vluchtelingen die gekomen zijn uit een gebied van 
haat, geweld en oorlog een alternatief te bieden: 
”vriendelijkheid, hulp en een hartelijk welkom”.  
Dit is aan het dorp Vijfhuizen wel toevertrouwd.     
Reint Buser
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Straatnamen
Bij een wandeling door het dorp vraagt men zich 
wellicht af wat al die straatnamen aanduiden. Dus ter 
informatie een lijstje hiervan. 
De Baarsjesweg en de Dageraadweg herinneren aan de 
boerderijen die er vroeger stonden. 
De Mient was vroeger een eilandje bij het Grote Meer. 
De Buitenhof kreeg die naam als hofachtige lande
lijke woonwijk. De Nes was een vroegere landtong en 
De Klugt een steile helling. De Zijdewinde is de oude 
benaming voor een dijk die zich van de hoofddijk 
afwendt. De Woudweg en de Groeneweg waren vroe
gere oude wegen in het gebied.  Het Hellemeer was 
vroeger een onderdeel van het Haarlemmermeer.
De d ‘Yserinckweg herinnert aan de boerderij op 
die plaats waar een bron was met geneeskrachtig 
water,  genoemd naar de eerste eigenares jonkvrouwe 
d’Yserinck. 
De Gibsonstraat, Rowlandstraat, Stevensweg en  
Vliegersplein herinneren aan de oorlogsvliegers  
Rowland, Stevens, Gibson en Sharp. Hun vliegtuig 
stortte op 3 mei 1943 neer in Vijfhuizen, waarbij alleen 
Jack Sharp het ongeluk overleefde. 
De Kooikersweg herinnert uiteraard aan de eenden
kooi bij het dorp. 
De Herenweg was een voormalige verbindingsweg van 
Haarlem naar Amsterdam, die langs Vijfhuizen liep. 
De Zwarteweg was destijds een particuliere weg met 
veengrond berucht om de slechte staat. Die kwam 
veelvuldig ter sprake in de eerste jaren van de dorps
vereniging.. 
De straten in Stellinghof kregen namen aansluitend bij 
het Fort bij Vijfhuizen, benamingen van verschillende 

verdedigingswerken.  Destijds, toen de naamgeving 
ter sprake kwam bij de aanleg van de wijk, schreef 
de gemeente een prijsvraag uit voor de beste naam
geving. De dorpsvereniging kreeg een groot aantal 
voorstellen, die werden voorgelegd aan de gemeente.  
Oud dorpsgenoot Frank de Lange stelde voor namen te 
geven van fortificaties van de Stelling van Amsterdam. 
Hij won en kreeg als prijs een jaarabonnement op de 
Floriade van 2002. 

Het dorp Vijfhuizen.
De Spaarndammerdijk was ooit aangelegd om het 
water van het IJ, dat in verbinding stond met de  
Zuiderzee tegen te houden. De bewoners van de laag
gelegen gebieden vreesden voor hun have en goed als 
de zwakke dijk weer eens op doorbreken stond.  
Op den duur was de strijd verloren. De dorpen  
Vijfhuizen, Nieuwerkerk en Rijk verdwenen in 1591  
en 1611 door het water. Vijfhuizen lag toen meer  
noordelijk langs het Lutkemeer.
Ook België heeft een Vijfhuizen. 
‘’’Station Vijfhuizen’’’ is een spoorweghalte langs de 
spoorlijn 82 (Aalst  Burst  Zottegem).
De stopplaats kent al een lange geschiedenis (geopend 
1 juni 1876), maar heeft nooit een stationsgebouw 
gehad. De huidige spoorlijn 82 is nooit meer geweest 
dan een zijlijn van louter lokaal belang. Tot op vandaag 
blijft de bediening minimaal, er rijden enkel spitstrei
nen. Het station ligt in een open landschap en heeft 
niet meer dan 50 passagiers per dag.   Pas verderop ligt 
het nabije gehucht Nerenbroek. 

Reint Buser



Samenleven

22 Samenleven VDV - maart 2016

 ‘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

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf

Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.

 
Zoekt  u een vertrouwde 

Glazenwasser? 
Al 30 jaar een begrip particulier 

en zakelijk

 

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

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

K.v.k. 34053745
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In een restaurant kun je tegenwoordig bij de koffie 
 “huisgemaakte” appeltaart bestellen. Geen fraaie, maar wel  
een duidelijke uitdrukking,  
ontleend aan het Duits. Een zogenaamd germanisme.  
Geen mooie term, maar het gebak smaakt er overigens  
niet minder om. 
 
Er bestaat een verband tussen de Nederlandse uitdrukking 
“in de war zijn” en het Engelse woord “war”(oorlog). Beide 
woorden hebben dezelfde oorsprong. Het Nederlands en het 
Engels hebben het woord overgenomen uit het Frankisch, 
een volksstam die vooral  in het gebied van  noord Duitsland 
woonde. In het Frankisch betekende ”warre” onrust, later 
kreeg het de betekenis van ”tweestrijd”.  
Het Engels heeft dit dus na verloop van tijd geïnterpreteerd 
als ”oorlog”.

Wij hebben het maar gehouden op ”alles door elkaar halen”. 

De uitdrukking ”Er blijft veel aan de strijkstok 
hangen” betekent: men krijgt niet alles waar 
men recht op heeft.  
Het gaat hier niet om een strijkstok van een 
viool, maar om een maatstok waarmee bakjes 
(de zogenoemde maten) met koren, kalk etc. 
werden afgestreken als ze waren gevuld.  
De inhoud kwam zo gelijk te staan met 
de rand van de maat. Maar zowel met de 
maatstok als met de inhoud kon gesjoemeld 
worden.

Reint Buser

Over taal gesproken.
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Op de Kromme Spieringweg, vlak bij de Klugt aan de 
rand van een oud stukje Vijfhuizen is sinds november 
vorig jaar restaurant Het Graanpakhuis gevestigd.  
Het historische pand, een gemeentelijk monument is 
na een forse renovatie van bijna drie jaar weer volop 
in gebruik. Aan de Kromme Spieringweg, toch al een 
straat met veel Vijfhuizense geschiedenis is een mooi 
stuk historie in ere hersteld. 

John van Vessem, eigenaar van het Graanpakhuis,  
die samen met zijn vrouw Rozemarijn het restaurant 
runt over de geschiedenis van het gebouw:

Het Graanpakhuis 
nu als restaurant in bedrijf

“Het Graanpakhuis is in 1913 gebouwd. Het was 
bedoeld als opslag voor graan, om dat dan hiervan
daan per schip via de Ringvaart te transporteren.  
Maar volgens mij heeft er nooit een korrel graan in 
gelegen. Kort na de bouw is het overgenomen door 
Cor de Koning, eigenaar van een bouwbedrijf, wat 
later het bouw en installatiebedrijf de Koning B.V. is 
geworden. Hij heeft het weer verhuurd aan de familie 
Hendriks, bekend van de brandstoffenhandel in het 
dorp. Er stonden tankwagens in gestald. Het gebouw 
is als opslag gebruikt, en ook kort als woning. Er heeft 
nog een gezin in gewoond van 13 personen, ik heb 
nog een foto waarop een rek met wasgoed boven uit 
het raam hangt. 

Negen jaar geleden zijn mijn vrouw en ik in Vijfhuizen 
komen wonen, we komen allebei uit Haarlem. Ik vond 
Vijfhuizen altijd al een heel leuk dorp. Toen er een 
woning aan de Kromme Spieringweg te koop stond 
hebben we die gekocht. Eigenlijk al vanaf het begin 
was ik weg van het Graanpakhuis. Een prachtig pand, 
maar verwaarloosd. Ik heb een horeca achtergrond en 
het leek mij heel leuk om met het Graanpakhuis wat te 
doen. Op 25 februari 2013, precies honderd jaar nadat 
de eerste steen is gelegd heb ik het gekocht van Kees 
de Koning, de kleinzoon van Cor de Koning.  
We hebben in het pand ook binnen zoveel moge
lijk in de oude stijl gelaten, dus de historie van het 
graanpakhuis is er in terug te zien. We hebben een 
beneden en een bovenzaal, en vanaf januari is het 
Graanpakhuis van woensdag tot en met zondag vanaf 
10.00 uur geopend voor koffie, thee, een lunch of een 
lekker etentje.” 
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Ons Bruggehoofd is het gebouw van Stichting Speel
tuin De Nieuwe Brug in Nieuwebrug. Nu er nog maar 
weinig kinderen zijn in Nieuwebrug, richt de stichting 
zich op volwassenen en met name senioren.  
Onze doelen zijn het versterken van de sociale samen
hang, zelfredzaamheid (maatschappelijke) participatie 
van en door de inwoners. Bevordering van actieve 
deelname aan het maatschappelijk leven, oftewel  
participatie. Sociaal domein: van participatie naar 
ondersteuning zorg en welzijn.

Werkgroep
Wilma Zoetbrood heeft zo’n 2 jaar geleden het initi
atief genomen om de werkgroep Ons Bruggehoofd 
op te richten. Na een enquête onder de inwoners van 
Nieuwebrug zijn er toen verschillende activiteiten 
georganiseerd. Voor enkele activiteiten bleek achteraf 
toch te weinig belangstelling te bestaan. Gelukkig zijn 
er ook een aantal succesvolle activiteiten zoals Yoga, 
Vinyl Café, Burendag, Klusdag en Samen Koken Samen 
Eten. Het nieuwe bestuur is enthousiast en heeft veel 
ideeën voor nieuwe activiteiten. We gaan binnenkort 
een onderzoek starten om te zien voor welke activitei
ten belangstelling bestaat en draagvlak is.

Activiteiten
Heeft u een activiteit waarvoor u ruimte zoekt, dan 
kan Ons Bruggehoofd deze wellicht bieden. Zo zijn 
er al ideeën vanuit de buurt voor het oprichten van 
een linedance club en een schilder club die gegeven 
worden door bewoners. Ons Bruggehoofd kan ook 
gebruikt worden voor sociaal culturele activiteiten, 
kinderfeestjes, familiedagen, cursusen, vergaderingen 
etc. In verband met de kans op overlast zijn feesten en 
partijen na 20:00 uur uitgesloten. Heeft u belangstel
ling voor het gebruik van Ons Bruggehoofd, neem dan 
contact op met het secretariaat.

Huis van de Buurt, Ons Bruggehoofd
Yoga
Iedere dinsdag is er van 18:45 tot 20:15 uur yogales 
in Ons Bruggehoofd. De Yogaclub heeft nog enkele 
plaatsen beschikbaar. In deze groep wordt YingYang 
yoga beoefend onder deskundige leiding. Deze vorm 
van yoga gaat uit van afwisselend inspanning en ont
spanning. Omdat het lichamelijk niet zo zwaar is, is het 
bijzonder geschikt voor oudere deelnemers. De lessen 
worden afgesloten met een meditatie sessie. Kosten: 
€ 80, voor 12 lessen. U kunt voor € 8, een proefles 
volgen.

Vrienden van Ons Bruggehoofd
Ons Bruggehoofd is een “crowdfunding” actie begon
nen. Draag je het werk van onze stichting een warm 
hart toe, wordt dan vriend van Ons Bruggehoofd. 
Doneer je bijdrage op NL19INGB0000712725 ten name 
van Stichting Speeltuin de Nieuwe Brug. 

Facebook
Binnenkort plaatsen wij op onze Facebookpagina 
meer activiteiten die wij gaan organiseren. U kunt de 
Facebookpagina ook bekijken als u zelf geen Facebook 
heeft. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan 
een email naar onsbruggehoofd@gmail.com.

Hopelijk tot ziens in Ons Bruggehoofd,
Secretariaat:
onsbruggehoofd@gmail.com
Telefoon: 0655188110
facebook.com/bruggehoofd
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Persbericht 
 
Hoofddorp, 17-2-2016 
 
Iets goed doen, doet je goed! Met deze campagne vraagt Haarlemmermeer voor Elkaar 

aandacht voor het nieuwe “vrijwilligerswerk”. Het aantal incidentele hulpvragen van 

inwoners van Haarlemmermeer neemt toe. Reden voor Haarlemmermeer voor Elkaar 

om actie te ondernemen. 

 
Toenemende hulpvragen 

Haarlemmermeer voor Elkaar, de online ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod in 

Haarlemmermeer, signaleert een toename van het aantal “incidentele” hulpvragen. Sinds 

2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan hun inwoners. 

Zelfredzaamheid is hierbij het focuspunt en dit levert veel nieuwe hulpvragen op. “Daarbij 

gaat het vaak om vragen die in een paar uurtjes op te lossen zijn. Dit kunnen ad hoc vragen 

zijn of vragen van meer structurele aard.” aldus Theo Elstgeest, projectleider bij MeerWaarde 

voor de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer. 

 
Campagne voor meer hulp en inzet 

Omdat het aantal vragen toeneemt, werd het tijd voor actie. Actie zodat iedereen de hulp 

krijgt die hij of zij nodig heeft. We willen met “iets goed doen, doet je goed” laten zien dat 

elkaar helpen heel leuk is voor allebei. En dat dit via www.haarlemmermeervoorelkaar.nl 

tegenwoordig heel eenvoudig is.  

 
Top 5 gevraagd 
Haarlemmermeer voor Elkaar vraagt iedereen die een keer iets voor een ander wil doen zich 

in te schrijven op www.haarlemmermeervoorelkaar.nl. Er is veel behoefte aan: 

1. Boodschappenhulp 

2. Hulp voor klussen & techniek 

3. Vervoer 
4. Maaltijden & koken 

5. Administratieve hulp/ computerhulp 

 
Voor hulp bij inschrijving of voor verdere informatie kan men terecht op het spreekuur van de 

VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer. Op werkdagen van 10:00 – 13:00 uur. Het adres is 

MeerWaarde, Dr. Van Dorstentraat 1 in Hoofddorp. Een afspraak maken kan ook via 023-

5698870 of mail info@haarlemmermeervoorelkaar.nl. 

 
 
 
 

OPENHAARDHOUT 

 

VAN DE ALLERBESTE KWALITEIT 

OVEN-GEDROOGD EN DUURZAAM BRANDEND 
 
 

ZIE ONZE WEBSITE 
 
 

www.haardhout.info 

 

OF BEL 
 

06 53 68 79 43
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Activiteitenlijst verscheidene locaties 
in Vijfhuizen
In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad Samen Leven 

uiterst geschikt om deze hierin te vermelden. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat dit overzicht niet compleet is en verzoeken mutaties en  

aanvullingen door te geven aan onze secretaris secretaris@dorpvijfhuizen.nl.  

Hij zal zorgen dat dit dan in het volgende nummer verwerkt wordt.  

1. Dorpshuis 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in  
het dorpshuis:

maandag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Koor Viva La Musica: 20.00 – 22.00 uur
   Informatie over het koor: 
   PierK, tel.0235669565
   Contactpersoon: Liesbeth Welt 
   tel.: 0235581913

dinsdag:

– Senioren gym: 12:30 tot 13:30 uur
– Senioren soos: 13:00 tot 17:00 uur
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

woensdag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Bibliotheek 13:30 tot 17:00 uur
– Biljarten: 20.00 tot 22.00 uur 
   (indien gewenst)
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

donderdag:

– Bridge: 13:00 tot ca. 16:30 uur
– (Maandelijks) VDV vergadering:
   20.00 tot ca. 22.00 uur

vrijdag:

Geen vaste activiteiten 
Informatie: Roel Krijger 0653744117

Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg 
met de beheerder Dhr. R. Krijger. 
0653744117 of oudewaterwolf@maatvast.nl.

2. De Spiering

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Spiering:

maandag:

– Yoga 55+: 9.30 uur tot 10.30 uur.
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
– Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar) 
   19.00 tot 20.15 uur.
   Informatie/opgeven via www.despiering.nl. 

donderdag:

– Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar) 
   18:45 tot 19:45 uur

vrijdag: 

– Yoga 55+: 10.00 tot 11.00 uur 
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl

Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd 
voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het 
jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen 
knutselclubavond.
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Gebruik van de locatie voor (sociaalculturele)  
activiteiten ten behoeve van Vijfhuizenaren is in  
overleg mogelijk. 
De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl.

3. De Poterne

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Poterne 
zijn vrijwel allemaal aan de kerk gerelateerd:

dinsdag:

– Bijbelleesgroep: 20.00 tot 22.00 uur
   september tot mei

woensdag:

– Ontspanningsmiddagen voor 55plussers:
   (maandelijks)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2wekelijks) 

donderdag:
– Medial bloedafname: 10.45 tot 11.30 uur 

vrijdag:

– Open Eettafel: 17.30 tot 20.00 uur 
   (iedere laatste vrijdag v.d. maand)

zondag:

Voor kinderen/jongeren tijdens kerkdiensten:
– Bagage of Ballast: 19.30 tot 21.30 uur;
   september tot mei
Tijd en datum wordt (in overleg) vastgesteld
– Catechisaties 
– Belijdenisgroep 
– Groep over Rouwverwerking

Daarnaast is de Poterne ook beschikbaar voor verhuur 
en te gebruiken voor condoleances. Dit dient dan 
besproken te worden in overleg met de beheerder: 
Mevr. I. van der Zaag.

4. De Oude Stal

maandag:

  Timmerclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral jongens van  
7 t/m 12 jaar.

dinsdag:

  Berenclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral meisjes van  
7 t/m 12 jaar. 

donderdag:

  Donderdagavondclub: 19.00 tot 21.00 uur 
Een hobby en knutselclub voor jongeren met een 
verstandelijke beperking

Activiteiten voor tieners en twintigers: Deze vinden 
veelal maandelijks op de vrijdagavond plaats. Houd de 
site in de gaten.

Daarnaast worden er nog extra activiteiten  
georganiseerd voor de clubleden. Hierbij kan je  
denken aan filmavond, sinterklaasavond, kien  
avonden, oliebollenactie en kamp.

Ons jeugdwerkgebouw is in 2014 gerenoveerd en 
staat er weer helemaal tip top bij. Het zou daarom 
mooi zijn als er meer structurele clubs deelnemen aan 
ons jeugdwerk. 
De locatie wordt alleen gebruikt door jeugdwerk  
‘De Oude Stal’ en eventuele kerkelijke activiteiten. 
Voor meer informatie over het jeugdwerk of over  
‘De Oude Stal’: info@deoudestal.nl
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5. De Luifel 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Luifel 
zijn vrijwel allemaal kerk gerelateerd:

maandag:

– (Bijna om de week) repetitie VOC koor:
   19.30 tot 22.00 uur 

dinsdag:

– Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 
  10.00 tot 11.30 uur

woensdag:

– Repetitie dameskoor: 16.00 tot 17.00 uur

donderdag:

– Repetitie gemengd koor: 19.45 tot 21.45u

vrijdag:

– (maandelijks) Herbergmaaltijd: 
   18.00 tot 20.00 uur 

zaterdag:

– (Bijna om de week) VOC koor: 
   09.30 tot 12.00 uur

zondag:

– koffie drinken na de vieringen

Daarnaast is de Luifel ook beschikbaar voor verhuur dit 
dient dan besproken te worden in overleg met  
de beheerder Mevr. A. de Koning. De luifel wordt  
ook regelmatig gebruikt voor condoleances bij  
begrafenissen en activiteiten van verscheidene  
werkgroepen van de kerk.

6. DSOV

Activiteiten die structureel plaatsvinden bij DSOV.

maandag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

dinsdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

donderdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

vrijdag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

Verder wordt de kantine als stembureau gebruikt en 
als verzamelpunt tijdens de avondvierdaagse.
Daarnaast is DSOV in principe niet beschikbaar 
voor verhuur heel zelden worden er uitzonderingen 
gemaakt voor sponsors en leden.

7. TVV

De locatie wordt alleen gebruikt door de TVV, er  
vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.
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8. De Jungle

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Jungle:

donderdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

vrijdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

– zaterdag (maandelijks):
– kinderdisco: 19.00 tot 20.30 uur
– tienerdisco: 21.00 tot 00.00 uur 
– themafeest: 20.00 tot 01.00 uur

Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan een  
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of 
organisaties in de Jungle.

9. Basisschool De Tweemaster

Er wordt 2x per week een zaal beschikbaar gesteld voor 
ballet en 1x per week voor yoga. 

woensdag: 

– Yoga 55+: 19.45 tot 20.45 uur                   
– Yoga volwassenen: 21.00 tot 22.00 uur
Informatie: Conny Hollander                    
0652663213 of conny.hollander@gmail.com           
Website: www.whyoga.nl

Activiteiten voor de jeugd:
In de aula van De Tweemaster:
– schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks:
   donderdagavond van 19:0020:00 uur
Wil je een keertje komen kijken of je het ook leuk 
vindt? Kom dan gerust eens langs. 
Informatie: Rob Mulder (robmulde@gmail.com  
tel. 5580378

10. Basisschool De Waterwolf 

De locatie wordt alleen gebruikt door de Waterwolf, 
er vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.

11. Gymzaal Zijdewinde

maandagavond: 

– Gymnastiek: 
   van 19.30 tot 20.30 uur
   van september t/m mei 
   Informatie: eerdsum@gmail.com

dinsdagavond:

– ‘Badmintonclub Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur
   van september t/m april
   Informatie: tel.: 5583008 of
   ruud.ojevaar@planet.nl 
   
woensdagavond: 

– ‘Volleybal Vereniging Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   voor dames en heren 
   Informatie: Akke Pier
   tel.: 5583029 of
   ag.pier@quicknet.nl 

donderdagavond:

– ‘Badmintonclub De Baarsjes’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   van september tot april
   Informatie: Ton Overgaag 
   tel.: 5583178
   alm.overgaag@quicknet.nl  

12. Villa 533

Verhuur van zalen en/of praktijkruimte t.b.v.  
trainingen (geen feesten), gerelateerd aan  
activiteiten van Villa 533
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Medisch
Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen  tel. 023 - 558 0912

Huisartsenpost (alleen voor urgente gevallen)  tel. 023 - 890 8700 

Fysiotherapie: 

B.J.M. Berendes-van Dijk Liniewal 4 tel. 023 - 558 3106

Apotheek Vijfhuizen Liniewal 2a Vijfhuizen tel. 023 - 558 0895

Politie
Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer tel. 112

Politie (algemeen) tel. 0900 - 8844  

Gebiedsagent: Jeroen van den Bergh  tel. 0900 - 8844

Meld misdaad anoniem tel. 0800 - 7000

Dierenambulance tel. 06 - 5436 3000

Gemeente Haarlemmermeer (voor alle meldingen) tel. 0900 - 1852

E mail info@haarlemmermeer.nl

Internet: www.haarlemmermeer.nl

Gebiedsmanager noord:  Matthie Vermeulen                via tel. 0900 - 1852

Het Juridisch Loket (Haarlem) www.juridischloket.nl tel. 0900 - 8020

Richt zich op het verstrekken van gratis informatie en advies aan burgers in geval van juridische vragen. 

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas tel. 0800 - 9009

Kabel tel. 0800 - 5005

Water tel. 0800 - 023 2355

Riool tel. 0900 -1852

Waterleidingbedrijf storingen tel. 0800 - 023 2355

Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Meerlanden’ tel. 0297 - 381717

Dorpshuis ‘De Oude Waterwolf’ Vijfhuizen
Dorpshuis d’Oude Waterwolf te Vijfhuizen Tel. 023 - 5581084

Kromme Spieringweg 436

2141 AN Vijfhuizen

Beheerder Roel Krijger                                      tel. 023 - 558 1446 

 tel. 06 - 5374 4117

Vereniging dorp Vijfhuizen
Website www.dorpvijfhuizen.nl

Voorzitter C. de Ruijter

Distributie Samen Leven J. van Schie tel. 06 – 494 50 211

Info



Accomodatie
Autobanden
Autobedrijf
Autoreparatie
Administrateurs
Alarminstallatie
Airconditioning installatie
Autorijschool
Belastingadviseur
Benzine en Diesel
Bestrating
Bloemen
Bloemstukken
Boekhouder
Borduurwerk
Bouwbedrijf
Catering
Constructiebedrijf 
Computerhulp
Dakkapel reinigen

Dierenarts
Dierenvoeders 
Drukwerk 
Electricien
Elektrische installaties
Feestjes & Partijen
Fianciele adviezen
Fietsen
Fotografie
Garage
Gereedschappen 
Glazenzetter
Groenten
Hijswerkzaamheden
Hypotheken
Koelinstallaties
Kozijnen
Klusjesman
Logies
Loodgieter

Metselwerk
Meubelstoffering
Meubilair
Muziekles
Ongediertebestrijding
Opslagruimte
Oud IJzer
Partyservice
Pedicure
Pianoles
Reprografische diensten
Restaurant
Riooltechniek
Rijwielen
Schilder
Schoonheidsspecialiste
Schoonmaken
Schoorsteenveger
Sinterklaas
Sleutels en sloten

Sloepverhuur
Stukadoor
Taxi
Tegelwerken
Thuiskapster
Timmerman
Transporten
Tuinwerkzaamheden
Vaaractiviteiten
Verloskundige
Vertalingen
Verzekeringsadvies
Visitekaartjes ontwerp
Volkstuinen
Wassererij
Website
Zonweringen
En vele anderen mogelijk 

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

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

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

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

Badkamer, De Badkamer en Toilet Man, www.badkamertoilet.nl, ........Totaalinstallateur .......................06-47868094, info@badkamertoilet.nl

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

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

Beveiliging, 4-Locks, www.4-locks.nl, ..... sloten, (auto)sleutels, kluizen, beveiliging, PKVW,  ........................... 023-5370110, info@4-locks.nl 

Beveiliging, Visotek, www.visotek.nl, ................. inbraak/branddetectie, camerabewaking, toegang/intercom, info@visotek.nl, 023-5581639

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

Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl, .... voor hulp wanneer je niet verder kunt  ................... contact@praktijkdalva.nl, 0623838574

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

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

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

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

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

Hoveniers, Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, .......... Voor al uw uinwerkzaamheden ............................. 06-40607897, info@maarltuinen.nl 

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

Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl, ............. B  e  l     o  n  s      v  o  o  r       e  e  n      a  f  s  p  r  a  a  k .......................  023-5581436

Meubelatelier, Perida bv, www.perida.nl, ............... banken en fauteuils volledig op uw maat gemaakt  ................................... info@perida.nl

Openhaardhout, Haarlems Haardhout, www.haardhout.info, .......... de allerbeste kwaliteit  .................... info@haardhout.info, 06-53687943

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

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

Rijwielen, Molenaar, ............ voor goede service en uw nieuwe aankopen van uw rijwielen . .................. dickmolenaar@kpn.nl, 023-5581639

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

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

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

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

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

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

• Elke lijn kost EUR 15 per jaar en kan per nummer aangepast worden.

• U kunt meerdere lijnen in meerdere categorien nemen a EUR 15 per lijn.

• OVV leden en VDV leden krijgen gratis/optioneel een symbooltje achter de lijn: 

• De naam Vijfhuizer Bedrijvengids  staat nog niet vast. Als iemand een betere naam weet houden we ons aanbevolen.

• De gids wordt op de achterkant van Samenleven gedrukt zodat hij altijd opvalt.

•  De Vijfhuizer bedrijvengids wordt bij circa 1500 huishoudens in Vijfhuizen bezorgd.  Wij willen op deze manier ondernemers en 

bewoners dichter bij elkaar brengen.

• Kopij graag inleveren voor 17 mei 2016.

Ook in deze gids met uw product, 
dienst, of service?

Professioneel, amateur of  bijbaan?

Voor €15 p/jaar staat u 4x 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 Jan de Jong via: jandejong1948@gmail.com

STUUR DEZE PDF DOOR NAAR UW 

FAVORIETE BEDRIJF OF DIENSTVERLENER

ovvvdv


