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De zomer tegemoet
We gaan de zomer tegemoet. Aan de temperaturen van 
de afgelopen week (11 mei) zou je bijna denken dat het 
al hoog zomer is, 25 tot 28 graden, korte broekenweer 
dus en weer om lekker buiten op een bankje te zitten. 
Dat kan dus nu ook voor het Dorpshuis, op de twee 
fraaie banken bij het beeld van Prikker. De plek past 
mooi bij het historisch beeld dat de Kromme  
Spieringweg met zijn oude panden oproept.

Een heel andere plek is het Vijfhuizerpark. Ook mooi, 
maar nog niet echt een park, te kaal vinden wij.  
We willen met het recreatieschap Spaarnwoude, 
beheerder van het park in overleg om te kijken in 
hoeverre de aanleg van het monument van de slachtof-
fers van de MH17 ramp aanleiding kan zijn ook andere 
delen van het terrein meer te beplanten. Vooral  
de scheiding met de Drie Merenweg verdient meer 
aandacht.

Mysteryland komt er weer aan. Peter Blom, nieuw in 
het bestuur sinds de laatste jaarvergadering zal de ont-
wikkelingen rond Mysteryland volgen en waar nodig 
inspreken. Dus mocht u op dit punt opmerkingen 
hebben, laat het weten. We hebben nu een bestuur, 
bestaande uit 6 leden, de nieuwe taakverdeling vindt  
u voor in het blad. We zijn met twee kandidaat-
bestuursleden in gesprek, daarnaast willen we nog 
steeds graag een (extra) vertegenwoordiger uit  
Stellinghof in het bestuur hebben. Dus, nogmaals voor 
de Stellinghoffers, als je interesse hebt, neem contact 
op met onderge-tekende of een ander bestuurslid 
om je te laten bijpraten. Het is leuk om te doen en het 
heeft nog zin ook, wat wil je nog meer!!

Voorwoord
De noodopvang voor vluchtelingen is in gebruik 
genomen begin mei. De open middag werd druk 
bezocht door inwoners uit het dorp. Ik hoop van harte 
dat de vluchtelingen hier een goed verblijf hebben en 
voor hen ook dat ze spoedig een definitieve beslissing 
horen. De noodopvang is, heb ik kunnen constateren, 
met alle respect, inderdaad een noodopvang, alleen 
geschikt voor een kort verblijf. Dank aan alle  
professionals en vrijwilligers die zich inzetten om het 
verblijf van de vluchtelingen hier voor alle partijen 
goed te laten verlopen.

En als laatste: GEBRUIK ONZE SITE: 
www.dorpvijfhuizen.nl

We proberen zo helder mogelijk de leden te  
informeren, je kunt er je vragen en/of reacties en ook 
informatie op kwijt en je kunt je aanmelden voor  
onze nieuwsbrief. DOEN!!

Fijne vakantie,

Cok de Ruijter
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Onderstaand treft u een impressie aan van de jaarvergadering van 4 april. Het verslag van deze vergadering zal op onze 
website worden geplaatst. Zo ook de Jaarrekening en begroting en het verslag van de Kascommissie.

Impressie Jaarvergadering  
VDV 4 april 2016
Nadat de zaal van het dorpshuis was volgestroomd 
opent de voorzitter, Cok de Ruiter, de jaarvergadering 
en heet een ieder van harte welkom. Hij opent met:

Het park Vijfhuizen is uitgekozen als locatie voor het 
monument waarmee de slachtoffers van de ramp-
zalige MH17 vlucht blijvend zullen worden herdacht. 
Daarmee heeft het park een betekenisvolle bestem-
ming, wij hebben er met respect kennis van genomen 
en we stellen het zeer op prijs dat Robbert de Koning, 
ontwerper van het monument een nadere toelichting 
wil geven. 

Wij hebben een bijzonder jaar achter de rug. In 2015 
bestond de Vereniging Dorp Vijfhuizen 100 jaar. Daar is 
nadrukkelijk aandacht aan besteed, ik noem de borden 
bij de toegangswegen naar het dorp, het herdenkings-
boek, de muzikale omlijsting bij Vijfhuizen culinair,  
de receptie in september en het slotstuk is de ontmoe-
tingsplek hier voor het Dorpshuis. Zonder anderen 
daarmee tekort te willen doen wil ik melden dat  
we zonder Nico van Opzeeland een veel minder leuk 
jubileumjaar zouden hebben gehad. 

Voordat we overgaan naar de behandeling van de 
agenda wil ik memoreren dat op 12 januari jl. Johan 
Hoogervorst is overleden. Johan was oud-voorzitter 
(1968 – 1972) en erelid van de vereniging.

Naar aanleiding van het bestuursverslag wil de voor-
zitter nog opmerken, dat ons dorp geconfronteerd is 
met de opvang van vluchtelingen. In september de 
crisisopvang en in de komende maanden de nood-
opvang. Voor ons bestuur was het moeilijk hier een 
mening over te vormen. Daarom heeft het bestuur 
er voor gekozen alle leden een brief voor te leggen, 
waarin de mening van de leden werd gevraagd om 

deze te inventariseren. De reacties hebben we op de 
mail ontvangen. Daaruit is het advies aan de gemeente 
gevormd door akkoord te gaan met de noodopvang 
met een max. van 200 vluchtelingen. In de tent is er op 
30 oktober een nadere toelichting door de gemeente 
gegeven en konden vragen worden gesteld. Uiteinde-
lijk heeft de gemeente besloten vergunning te verle-
nen voor 300 vluchtelingen voor een half jaar met een 
verlenging tot een jaar. Vanuit de begeleidingsgroep 
geeft Jan de Jong nog een andere toelichting.

Verder stelt de voorzitter dat in goede samenwerking 
met de ondernemingsvereniging actie ondernomen 
is om de gemeente en Ymere te activeren om wat te 
doen aan de seniorenwoningen aan de Groeneweg / 
Woudweg. 

De vele initiatieven van het afgelopen jaar heeft ook 
zijn gevolgen voor de jaarrekening. Hierbij wil de voor-
zitter noemen vervanging van de penningmeester, 
verwerking van de automatische incasso, verhoging 
van de contributie naar € 7,50, de verwerking van de 
kosten van het 100 jarig bestaan en de overgang van 
zwart wit naar kleurendruk van Samen leven. Dit heeft 
er toe geleid dat de kascommissie nog geen fiat kon 
geven op de jaarrekening. Hij stelt voor hier nog even 
tijd voor te nemen en dit via de site en Samen  
Leven naar de leden af te wikkelen. Hiermee wordt 
ingestemd.

De voorzitter stelt dat in dit jaarplan de activiteiten 
staan opgenomen, die het bestuur voornemens is om 
op te pakken. De vergadering neemt het plan met 
tevredenheid voor kennisgeving aan. Bij dit plan hoort 
ook een begroting. De vergadering stemt in met de 
voorgestelde begroting voor 2016.
De voorzitter spreekt een viertal  bestuursleden toe, 
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die afscheid nemen van het bestuur en wel: Beryl van 
Straten heeft slechts een jaar zitting gehad in ons 
bestuur. Zij is geroepen tot een hoger ambt en wel tot 
raadslid van onze gemeente. 

Linda Boon is 2 jaar bestuurslid geweest. Ze is actief 
geweest met de ledenwerving met de bijbehorende 
administratie. Veel werk verzet om samen met de  
penningmeester tot één actueel ledenbestand te 
komen. 

Willem Jan Vroom is 7 jaar bestuurslid geweest, eerst 
een aantal jaren als penningmeester daarna actief voor 
de website, de nieuwsbrief en de redactie van Samen 
Leven. 

Voor het afscheid van Liesbeth Welt verschijnt  
locoburgemeester, Marjolein Steffens- van de Wateren. 
Namens B&W spreekt zij Liesbeth lovend toe en stelt, 
dat op grond van de genoemde vrijwillige activiteiten 
haar wordt toegekend; de gemeentelijke erespeld.  
Die zij met felicitaties haar opspeldt vergezeld met een 
oorkonde en bloemen. Daarna neemt de  
voorzitter nog even het woord om Liesbeth te  
bedanken voor haar inzet deze 23 jaar. Op voorstel  
van het bestuur wordt zij door de vergadering met 
algemene stemmen tot lid van verdienste van de  
vereniging benoemd. 

Naast de vertrekkende bestuursleden zijn Jan de Jong 
en Ton Overgaag aftredend maar herkiesbaar.  
Door applaus stemt de vergadering in met hun  
herbenoeming. In de vacatures kan nog niet direct 
worden voorzien, maar we hebben Peter Blom bereid  
gevonden om in het bestuur zitting te nemen.  
Ook hier kan de vergadering mee instemmen.

De voorzitter stelt dat het een traditie is ieder  
jaar een prijs uit te loven voor iemand of een  

organisatie die het afgelopen jaar een bijzondere inzet 
voor het dorp heeft geleverd. In het afgelopen jaar was 
er voor het eerst een Vijfhuizen Culinair; een gedurfde 
onderneming, waarbij Joris van der Kleij, bijgestaan 
door Deborah den Butter, Stijn van den Boogaard, 
Bo Blankert, begeleid door Sjaak van den Boogaard 
op professionele wijze een bruisend dorpsfeest op 
poten heeft gezet, waar toch ook wel voor deze jonge 
ondernemers een financieel risico aan was verbonden. 
Zij hebben het aangedurfd, het werd een groot succes 
waar nog weken over gesproken werd, een nieuwe  
editie komt er aan. Daarom wil het bestuur van de VDV 
de jaarprijs 2015 bestaande uit een pentekening van 
het dorshart gemaakt door Barend Klaassen graag  
toekennen aan de initiatiefnemer van Vijfhuizen  
culinair Joris van der Kleij.
 
In de rondvraag stelt Myra van der Eerden dat de 
d’yserinckweg 12 jaar geleden is gerenoveerd.  
Door zettingen zijn er diverse kuilen ontstaan, die bij 
regenval vol met plassen staan. Kan deze eens een 
nieuwe face lift krijgen. Hier zal aandacht aan gegeven 
worden.

Het verzoek kwam om bij de nieuwe inrichting van het 
Vijfhuizer park struiken langs de rand aan te leggen, 
opdat het zicht op de Drie Merenweg kan worden 
weggenomen. Ook dit krijgt de aandacht.

Na de Pauze zijn er 2 sprekers: Robbert de Koning en 
Sjaak de Ligt die een presentatie zullen houden over 
het MH 17 monument, dat in het Vijfhuizer park  
gerealiseerd zal worden. Ook Evert van Zijtveld en  
Roel Risah namens de stichting Vliegramp MH 17,  
de stichting waarin de nabestaanden zich verenigd  
hebben. Zij zullen ingaan op mogelijke vragen die 
gesteld kunnen worden.
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Op 26 april jl. werd aan 
onze secretaris  
Ton Overgaag in het 
theater de Meerse in 
Hoofddorp door  
burgemeester Theo 
Weterings de versierse-
len uitgereikt die  
behoren bij het lidmaat-
schap van de Orde  

van Oranje Nassau. Hieronder enkele citaten uit de  
toespraak van de burgemeester:

“Meneer Overgaag, Beste Ton, voor u geldt dat u op 
drie fronten vrijwillig actief bent.(-) In 1992 werd u  
vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Haarlem-
mermeer. U verrichtte en verricht daar talloze taken. 
Voorzitter, secretaris, coördinator van de telefooncirkel, 
bestuurslid Sociale Taak, penningmeester, en mede-
organisator van de jaarlijkse Collecteweek.  
Vanzelfsprekend collecteert u zelf ook.” (-)

 “Uw tweede ‘werkgebied’ is de Parochie Heilige  
Augustinus in Vijfhuizen.
U bent zeer actief geweest bij de totstandkoming 
in 2014 van één parochiebestuur voor vier samen-
werkende parochies. En welke vier dan wel? Vijfhuizen, 
Halfweg-Zwanenburg, Haarlemmerliede  

Secretaris Ton Overgaag Koninklijk 
onderscheiden, benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau

en Spaarndam. Ik zou zeggen dat hier sprake is, van 
een vooruitziende blik, op de mogelijke fusie van Haar-
lemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude.(-) 
Meneer Overgaag, blijkbaar had u nog vrije tijd over, 
voor een derde activiteit. En wel voor een activiteit, die 
wij als gemeentebestuur ook hoog waarderen, name-
lijk bestuurslid van de Vereniging Dorp Vijfhuizen.  
U bent secretaris, vicevoorzitter, en portefeuillehou-
der Ringdijkbeleid en verantwoordelijk voor de 4 mei 
herdenking. Ook was u nog een tijdje voorzitter en u 
vertegenwoordigde het bestuur in een aantal andere 
overleggen. Zoals in het zogenaamde kernenoverleg 
met de andere dorps- en wijkraden in onze gemeente, 
en in het gebiedsoverleg, met onze gebiedsmanager.
(-)Op alle drie terreinen kent men u als een loyale en 
betrouwbare vrijwilliger.(-) Dat leidt ertoe dat  
koning Willem-Alexander bij Koninklijk Besluit van  
11 december 2015 heeft besloten u te benoemen tot: 
LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU.  
Van harte proficiat!”

Bij deze felicitatie sluiten wij ons van harte aan!!

Namens het bestuur

Cok de Ruijter
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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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Netty Paardekooper van Winden

In 1960 kochten wij hier in Vijfhuizen een bakkerij  
van bakker Van Dorp. Daarvoor was bakker de Geus er 
werkzaam, die in 1903 deze bakkerij heeft laten  
bouwen. Mijn man, negende kind en zoon van  
Antonius Paardekooper uit Zoeter-
woude, die daar een boerderij had 
en ik Netty van Winden zevende 
kind, dochter van A. C. van  
Winden, die ook een boerderij 
had in Voorschoten, Stevenshof 
genaamd, waar nu de nieuwe wijk 
Stevenshof in Leiden is gebouwd.

Vijfhuizen was toen een klein dorp 
dat bestond uit Spieringweg,  
d ´Yserinckweg, het “Rode dorp”, 
een wijkje van tien huizen en de 
Vijfhuizerdijk en Cruquiusdijk. 
Er was altijd al veel bedrijvigheid.

Op de hoek van de d’ Yserinckweg 
was de kruidenierszaak van Kemp. 
Er was ook een slager Van der Putte, 

De dorpsbakker
en de melkhandel Ziere, twee groenteboeren Buis en 
Van der Woude; Brands was de kapper. Dan Kolenboer 
Hendriks, waar onze briketten vandaan kwamen om 
de oven op te stoken. Verder een winkel van potten en 
pannen waar we onze kolenhaard hebben gekocht, de 
sigarenzaak van Arie Buis, twee Manufacturenzaken, 
Nijhof en Anna Kemp die naar Hoofddorp is verhuisd. 
Dan nog een benzinepomp Van Andel met een winkel 
die ook fietsen verkocht en een café met kruideniers-
winkel van De Clerk, het postkantoor, Boerenleenbank 
en Rabobank. 
 
Naast de bakkerij was het Groene Kruis gebouw waar 
de wijkzuster woonde. Daar werkte een keer in de 
week de dokter voor zuigelingen en kleuter zorg. 
Ook daar had huisarts dokter van der Zee spreekuur; 
ook dokter Brand uit Heemstede had een tandartsen 
spreekuur. 

Daarnaast was er ook een R.K. kerk en een R.K. lagere 
en kleuterschool, een Gereformeerde en een  
Hervormde kerk en Protestantse school en een  
openbare school.
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NHFS, 
geeft een heldere kijk op 

uw financiën voor een 
heldere prijs!

Wat kunnen wij voor u doen:

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

NHFS B.V. 
Spieringweg 508 

2141 EB Vijfhuizen 
Beconnummer: 580.843

Bezoek onze 
website 
www.nhfs.nl voor 
meer informatie 

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

NHFS 
is een 

no-nonsense 
bedrijf dat gaat 

voor service, 
efficiency en 

kwaliteit.

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

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

Administraties Fiscale zaken Bedrijfsadvisering

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
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De winkel van de bakker
Onze winkel was een klein winkeltje met een marme-
ren toonbank met aan de voorkant een koperen buis; 
ook de winkeldeur had een koperen buis, die elke 
week gepoetst moest worden. Op de toonbank stond 
een weegschaal met koperen gewichtjes, aan de kant 
een rek met grijze koekblikken waar de namen van de 
koek op stonden. Er werd in die tijd veel koek  
gebakken en verkocht.
 
Bakker Van Dorp bezorgde het brood met de auto, 
maar mijn man had geen rijbewijs dus werd de auto 
verkocht en werd een motor bakfiets gekocht. Bij de 
bakkerij waren twee grote wijken, dus waren twee 
bakfietsen nodig. 

Er waren in die tijd zes bakkers, die een wijk hadden 
in Vijfhuizen; drie bakkers uit Hoofddorp en drie uit 
Vijfhuizen. Hier was ook bakker Koos Borsje, die een 
bakkerij en winkel op de Klucht had. Cor Verschoor 
liep hier ook een wijk met brood van Vermaat, het King 
Korn brood dat in die tijd erg in was. 

Het huis van de bakker 
Ons huis had een voorkamer met een zwarte schoor-
steen en bewerkt plafond met roze rozen. Daar achter 
een smal kamertje met twee bedsteden, waar we niet 
in geslapen hebben. Daarnaast de woonkamer en 
keuken; dan kwam de bakkerij. In de schuur was een 
oude wc. daarnaast een douche. Boven op zolder een 
roestige melkbus, waar het water in verwarmd moest 
worden door de warmte van de oven. Je trok aan een 
touwtje en dan kon je douchen. Die hebben we niet 
gebruikt, daar de muren er erg verweerd uit zagen en 
niet betegeld waren. De eerste jaren gebruikten we  
de teil.

Winkelloop was er in de jaren niet veel. Een broodje 
wat te kort was, een zakje koek of een pak gist.  
Er werd nog weleens een broodje gebakken. 
We hadden wel twee grote wijken waar veel brood en 
koek verkocht werd. In die tijd waren hier veel grote 
gezinnen met gemiddeld 10 kinderen. Er werd heel 
wat af gereden met de bakfietsen. Ze kwamen met de 
bakfiets in het dorp, aan de Spieringweg, Boesinghe-
liede, IJweg, Hoofdvaart, Kruisweg, Oude Kruisweg, 
Cruquiusdijk, Vijfhuizerdijk, Nieuwe Brug en Kerklaan-
tje.

Een drukke tijd
Eerst vroeg in de ochtend brood bakken, dan de wijk 
in en na de warme hap de bakkerij in. Dan werden de 
vele soorten koek gebakken. Tussen alle drukte door 
werd in 1961 onze zoon Cock geboren. To Stut was in 
die tijd kraamverpleegster. Na vijf dagen werd ze  
weggeroepen voor een volgende bevalling, dat was 
even wennen. 

Intussen hadden er al verschillende verbeteringen 
plaatsgevonden in de zaak. 

Een nieuwe weegschaal, een nieuwe deegmachine en 
wasmachine met wringer. Onze eerste verbouwing 
betrof een nieuw toilet en douche. Dat was al een hele 
verbetering. Ja, in die jaren bouwde je als je geld had. 
De banken waren niet zo royaal. Toen we begonnen 
met de zaak hadden we de eerste hypotheek bij bak-
ker van Dorp. We hadden nog acht duizend gulden te 
kort,die leende Theo van zijn broers. 
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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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Personeel van de bakker
We hadden in die tijd een jonge man in dienst die 
om de drie weken ziek was. Dan moest Theo die twee 
wijken alleen doen, wat haast niet te doen was. Hij 
heeft het daarna nog met een ander geprobeerd het 
lukte niet. Zo kwam het er van dat mijn man de verste 
klanten weg deed en het alleen ging doen. Bakker Ver-
maat kwam het gesneden King Korn brood brengen en 
de rest bakte hij zelf. Inmiddels had Theo zijn rijbewijs 
gehaald en was de motor bakfiets verruild voor een 
auto, een hele verbetering. 

Het gezin en verdere ontwikkelingen
Het leven gaat door, in 1964 werd Helma geboren. 
Een hele rijkdom, een zoon en een dochter. Het waren 
soms moeilijke tijden. Zo waren er in die tijd zware 

winters, het streekvervoer was in die tijd niet zo goed. 
Zo gebeurde het dat op zo’n barre winterdag Jaap de 
Reus als jongen van vijftien jaar aan de deur kwam vra-
gen of wij werk voor hem hadden. Hij was door kapper 
Brands gestuurd. Jaap werkte bij V & D maar kon daar 
niet komen, de bus kon niet rijden. Wij zeiden direct: 
“Kom binnen” Jaap is zeven en twintig jaar gebleven.
 Nu gingen Theo en Jaap samen de wijk in en leerde 
Jaap, samen met een dag naar school en verdere prak-
tijk, het bakkers vak.

In die tijd werd ook in het dorp aardgas aangelegd. 
De oven echter werd steeds met briketten verwarmd. 
Daar was altijd veel werk mee gemoeid en met het 
verwijderen van de as; op zondag moest de oven al 
voorverwarmd worden. Dan gingen zware rookwolken 
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de straat op om hem maandag goed op temperatuur te 
hebben; dus dat was een hele verbetering.
 
Van tijd tot tijd waren bij ons aannemers in huis; zo 
werd de voorkamer veranderd, de bedsteden werden 
afgebroken, de smalle slaapkamer werd bij de voor-
kamer getrokken en een doorgang naar de keuken 
en de huiskamer omgedoopt tot slaapkamer. Ook in 
de bakkerij werden grijze en grauwe vloer en muren 
betegeld, dat was gemakkelijker om schoon te houden. 
Het kleine winkeltje werd betimmerd; er kwam een 
koek-toonbank en een gebak-kast in en een rek om het 
brood uit te stallen. 

Het dorp
Het dorp breidde ook uit, vooreerst werd de Zwarte 
weg vanuit een modderpoel bestraat en kwamen er 
nieuwe huizen. Ook Buitenhof, en de huizen achter 
kruidenier Kemp werden gebouwd. 

Dit gebeurde zo ongeveer in de Jaren zestig. 

In 1968 werd onze zoon Theo geboren en in 1970 Els, 
twee dagen voor sint Nicolaas. Dat waren drukke tijden 
aan het einde van het jaar; er werd dan heel veel spe-
culaas en speculaaspoppen, marsepein, amandelletters 
en taarten besteld en gebakken. Ook de Kerstdagen 
met de Kerststollen en de kransen en de taarten en de 
vele broodjes. En met oudejaar de oliebollen de beig-
nets en de flappen. Dat waren dagen dat ze niet wisten 
dat er nog een bed bestond. Bij al dat werk was er altijd 
veel vrouwenhulp nodig. Later hielpen de kinderen ook 
een handje mee. Voor de winkel was een winkelmeisje 
en voor de zaterdag een hulpje extra. Na de geboorte 
van Els werd de zolder verbouwd; twee dakkapellen en 
drie slaapkamers en badkamer, en de centrale verwar-
ming aangelegd. 
Het dorp breidde uit; de Baarsjes werd gebouwd. 
Inmiddels waren de drie bakkers uit Hoofddorp die hier 
een wijk hadden allang vertrokken daar Hoofddorp ook 
groter werd. Jaap de Reus had inmiddels allang zijn 
eigen wijk met een Electro- wagen, waarmee hij brood 
bezorgde. De drie bakkers uit Vijfhuizen hebben toen 
besloten de wijken te verdelen, en zo kreeg na goed 
overleg ieder zijn eigen wijk. Ook werd de vijf daagse-
werkweek ingevoerd en ging de winkel op woensdag 

dicht, zo ook de drie weken vakantie. Dan werden 
alleen de buitenwijken bezorgd, als wij op vakantie 
gingen werd het brood bij Cor Verschoor thuis gehaald 
en anders om bij ons. 

De verdere jaren
In de jaren zeventig was de warme bakker erg in; de 
mensen stonden toen in de rij bij de warme bakker. 
We besloten toen de machinerie in de bakkerij aan 
te passen want het brood werd nog allemaal met de 
hand in stukken gesneden en opgemaakt. Er werd een 
grotere oven gebouwd, boven op zolder werden twee 
silo’s gebouwd een voor wit en een voor bruin meel. In 
de tijd daarvoor kwam het meel in zakken, vroeger van 
vijftig kilo later vijf en twintig, die dan van de meel zol-
der gesjouwd moesten worden. Er kwam een grotere 
deegmachine met er boven een klok weegschaal, een 
verdeelmachine, een opbol kast opmaak machine, een 
rijskast op goede temperatuur. Er werd dan op een 
knop gedrukt en alles kwam in werking. 
Voor de aanschaf werd wel de Bank ingeschakeld.  
Het was even wennen maar het lukte. 
In die tijd kregen we ook de eerste prijs bij wit en 
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bruin brood bij een blinde broodkeuring van Haarlem 
en omstreken. Ik hoor mijn zoon Cock nog zeggen: 
“eindelijk gerechtigheid.” 

Cock studeerde in die tijd in Delft. In die tijd als  
middenstander kreeg je geen studiebeurs en dus hielp 
hij van de vrijdag op de zaterdag zijn vader in de  
bakkerij; er moest toch zakgeld verdiend worden.

UItbreiding
De winkel werd te klein, de Mient werd gebouwd, dus 
kregen we meer klanten. Wij kochten het oude huis 
van Jaap de Reus en zetten er een nieuw stekkie neer: 
de kamer werd als winkel verbouwd. Bij dit alles werd 
natuurlijk wel de Bank in geschakeld. 

In 1990 verkocht mijn man de bakkerij. De kinderen 
gingen hun eigen weg. Ik hoorde ze zeggen als ze 
terugdachten aan die jaren: “de bakkerij had toch  
wel wat”.

 Na ons heeft familie Dijkzeul er met liefde voor het vak 
een prachtig bedrijf van gemaakt.

Het fijn gemalen graan door arbeid kunst en zweet.
Werd door mijn man tot voedzaam brood en koek 
gekneed.
Door middel van het vuur en verder door de oven.
Maakte hij het graan tot brood wat God ons schenkt 
van boven.
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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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U hebt het waarschijnlijk al gemerkt: per 1 maart jl. 
heb ik ontslag genomen bij praktijk Elfrink.
Gelukkig was ik zeer welkom bij mijn vorige  
werkgever, de Huisartsen post in het Spaarne  
Gasthuis Hoofddorp!
Via deze weg wil U allen bedanken voor het  

De laatste wedstrijden en toernooien van de verschillende sporten worden de komende periode gespeeld 
en dan begint de zomerrust. Maar heb je helemaal geen zin in een zomerrust, start dan met een actieve 
buitensport!  Kano Vereniging Waterwolf start kanocursussen voor volwassenen en jongeren vanaf 10 jaar. 
De kanovereniging geeft de lessen vanaf de Cruquius, maar vaart ook regelmatig over de Ringvaart of zelfs 
naar Schalkwijk. 

Cursus kanovaren voor kinderen  
en volwassenen

Elke woensdagavond is 
er bij Kano Verenging 
Waterwolf een instruc-
teur aanwezig om les  
te geven. Deelnemers 
kunnen een zoge-
naamde ‘Summerschool’ 
volgen. Dit zijn acht 
lesavonden met gebruik 
van materiaal zoals een 
kano, peddel en zwem-
vest. Een ‘Summerschool’ 

kost €50,00 en als de deelnemers na deze cursus lid 
willen worden om elke week te kunnen varen dan  
worden de kosten verrekend met het lidmaatschap.  
Er wordt gevaren op woensdagavond van 19.00 – 
21.00 uur. 
Voor de jongeren vanaf 10 jaar die liever met leeftijds-
genoten willen kanovaren start de kanovereniging in 
juni op de vrijdagavond een jeugdcursus kanovaren. 
Tijdens de jeugdgroep krijgen nieuwe deelnemers  
op een ontspannen en gezellige manier les. Door 
verschillende spelvormen leert de jeugd steeds meer 
technieken en kennis van verschillende kanodiscipli-

nes zoals kanopolo en wildwatervaren. De jeugdgroep 
is tot begin september actief en voor €50,00 kunnen  
jongeren een hele zomer meevaren in de jeugdgroep. 
Ook voor de jeugd is al het materiaal aanwezig, de 
deelnemers hoeven zelf alleen te zorgen voor  
makkelijk zittende kleding. 
Het kanovaren is een echte buitensport en Kano-
vereniging Waterwolf speelt met deze cursus in op de 
behoefte om toch lekker actief bezig te zijn als alle 
andere sportverenigingen stoppen. ‘Het kanovaren  
is gezellig en het kano polo is gewoon lekker varen 
en veel actie’ aldus Alex die jeugdlid is bij de kano-
vereniging. ‘ik wist eerst niets over kanovaren, maar 
meer toevallig kon ik een keer meevaren. Het is echt 
heel leuk om te doen, je leert veel op de vereniging, 
we hebben veel lol en we gaan vaak extra dingen  
doen zoals branding varen, kanopolo spelen of  
wildwatervaren’.

Informatie over de jeugdcursus en het kanovaren is  
te vinden op www.kvwaterwolf.nl  Voor vragen over  
de cursus kan gemaild worden naar  
secretaris@kvwaterwolf.nl

Beste “Patiënten”,

vertrouwen. Ik heb met veel plezier voor  
U gewerkt. Voor de toekomst wens ik U veel 
gezondheid en all goeds toe.
 
Met vriendelijke groeten,
Wil Duppen.
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Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl

De redactie van SamenLeven probeert altijd de hoogst mogelijke actualiteit
te bieden voor de diverse uitgaven van ons Verenigingsblad.
Aangezien SamenLeven slechts vier keer per jaar verschijnt is dit niet in alle gevallen  mogelijk.

Daarom willen wij onze lezer graag wijzen op de website van de VDV:

www.dorpvijfhuizen.nl

voor het allerlaatste nieuws.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor het 
ontvangen per e-mail van de Nieuwsbrief, die met 
enige regelmaat wordt  verzonden (aanmeldingsfor-
mulier aan de rechterkant van de voorpagina).

Jan de Jong,
Eindredacteur SamenLeven

Actualiteit
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Wie in de boekwinkel kennis neemt van de titel van dit 
boek denkt misschien: ”een saai boek, niets voor mij”. 

Maar dat is zeker niet waar! 

 
De Stichting Meerhistorie heeft een fraai verzorgd en 
voortreffelijk boek uitgebracht van bijna 250 pagina’s. 
Als er al een opsomming in vermeld is, dan bestaat die 
alleen uit een vermelding aan het eind van het boek en 
dan betreft het slechts enkele pagina’s.

Verschillende personen hebben een aandeel geleverd 
in het boek en dat heeft een veelvuldige kijk op de 
geschiedenis opgeleverd. In het boek veel anekdotes 
en persoonlijke verhalen van en over verschillende 
inwoners. Alles voorzien van veel foto’s en kaarten.
 
Het boek is een belangrijke uitgave, want de geschie-
denis van Haarlemmermeer werd zeker zo niet eerder 
beschreven, zeker niet met een persoonlijke noot. 

De geschiedenis is opgedeeld in verschillende periodes 
van circa 30 à 40 jaar, elk met een eigen karakter. Er is 
dus lang niet alles vermeld van de lange geschiedenis 
van de gemeente en dat hoeft ook niet. Het geeft een 
heel duidelijk en aantrekkelijk beeld van de afgelopen 

“Besturen in verandering.  
Openbaar bestuur in 
Haarlemmermeer 1855-2015”

tijd. Er is niet alleen gespit in de archieven, maar vele 
oud-bestuurders en medewerkers van de gemeente 
zijn ondervraagd. Dat heeft, aldus de burgemeester, 
een boek opgeleverd dat leest als een trein, en dat is 
ook zo. 
 
Wat vermeldt het boek dan zoal? 
Natuurlijk begint het met de eerste jaren voor  
1855 waarin de polder ontstond. En men vermeldt 
hoe de Waterschappen zijn ontstaan.  Verschillende 
burgemeesters kregen vanzelfsprekend ook een plaats 
in het boek.  Burgemeester Amersfoordt had het goed 
voor met de polder en dat blijkt uit het verhaal.   
En burgemeester Lantzendorffer wordt beschreven als 
een bijzonder aardige man. Zijn graf is nog steeds te 
vinden – slechts alleen met zijn naam, want hij  
was bescheiden  - op de begraafplaats Iepenhof in 
Hoofddorp.
 
Natuurlijk komt de landbouwcrisis ter sprake.  
De auteur van dit artikel schrijft: ”Het was aan het 
gemeentebestuur en het Waterschap om voor zover 
die binnen hun bevoegdheden lagen en zij er de  
middelen voor hadden, de nood van de inwoners 
binnen aanvaardbare perken te houden.” Mooi en niet 
veelzeggend geschreven.

Hoe kwam het Polderhuis tot stand en hoe werd de 
polder verrijkt met de Haarlemmermeer spoorlijnen?  
Een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan Haarlemmer-
meer in oorlogstijd met verschillende foto’s, zelfs met 
die van Mussert voor het gemeentehuis.
 
En dan het verhaal hoe Rijk verdween en daarbij de 
tekst van het krantenartikel “Haarlemmermeer wil 
niet de kosten zonder de lusten van de Schiphollijn”. 
Natuurlijk ontbreekt burgemeester Van Stam niet in  
de geschiedschrijving. 



Samenleven

22 Samenleven VDV - juni 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



23Samenleven VDV - juni 2016

Allerlei personen uit de geschiedenis van 
Haarlemmermeer passeren de revue en 
dus kreeg ook Piet Blom een plek.
 
De geschiedenis van het Polderhuis  
en die van het Oude Raadhuis komen 
uiteraard ter sprake. Het Streekziekenhuis 
in Hoofddorp is ook een agendapunt. 
De noodzaak ervan ontstond toen de 
bevolking van 40.000 inwoners in 1955 
sterk begon te groeien. In 1961 stemde 
de Minister van Sociale zaken en Volks-
gezondheid in met de bouw van een 
ziekenhuis in Hoofddorp met  
150 bedden. Als voorwaarde werd toen 
nog gesteld dat het ziekenhuis ten 
minste 5 kilometer verwijderd moest 
zijn van Schiphol. 
Ook Vondel ontbreekt niet
     
De veenboer zit en wenscht dees
Waterwolf te spoeyen,
En t Veenhof roept: Hij ruimt!
De Landleeuw weidt op ’t ruim
En zuigt zijn long gezond aan de 
Uyers van de koeyen
Zoo wint de Landleeuw land
Zoo puurt hij goud uit schuim.

Wie de ambtsketen, die gedragen wordt bij officiële 
gelegenheden eens goed wil bekijken kan dat in dit 
boek doen, zelfs de rekening van destijds staat erbij. 
Een goede aanleiding dan ook meteen van de gehele 
inhoud van het boek kennis te nemen.

Reint Buser       
  



Samenleven

24 Samenleven VDV - juni 2016

Leven op de Stelling
 Forten van toen en nu

t

De Stelling van Amsterdam staat in 2016 
20 jaar op de Unesco Wereld Erfgoedlijst 
en dat vieren we met het boek Leven op 
de Stelling. De Stelling van Amsterdam is 
een 135 kilometer lange verdedigingslinie 
rond de hoofdstad. Vanuit de forten is 
nooit gevochten, maar de stelling had zeker 
een afschrikkende werking. Nederlandse 
soldaten lagen er paraat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en waren er gemobiliseerd 
in 1939. En tijdens de Tweede Wereldoorlog 
visten Duitse soldaten met handgranaten 
in de fortgrachten. Na de oorlog werden 
in sommige forten politieke delinquenten 
opgesloten. Tegenwoordig krijgen veel forten 
een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld als 
kunstfort, kaasfort of museum. In dit rijk 
geïllustreerde boek vertellen mensen hun 
persoon  lijke verhaal over de het leven op de 
Stelling van Amsterdam in het gebied rond 
het Noordzeekanaal en in de sector Sloten. 

Prijs € 19,95
Tot 1 september 2016, daarna € 24,95

Het boek kan na betaling vanaf 15 oktober 
worden opgehaald bij het Kunstfort Vijfhuizen.

De uitgave ‘Leven op de Stelling, forten van 
toen en nu’ wordt uitgegeven vanwege het 
20 jarig jubileum als Unesco Werelderfgoed. 
Het boek is een initiatief van de Stichting 
Verhalen Verbinden en wordt aangeboden in 
samenwerking met de lokale historische en 
dorpsverenigingen. 

Uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
188 pagina’s met (historisch) beeldmateriaal
Gebonden uitgave 22 x 22 cm. geheel in 
kleur. Onder redactie van Agnes de Boer.
Het boek wordt ondersteund door de 
Provincie Noord-Holland.

De bon met uw bestelling kunt sturen
in een envelop naar:

Stichting Uitgeverij Noord-Holland
Postbus 40, 1520 AA Wormerveer
bestellen@uitgeverijnoordholland.nl
www.uitgeverij-noord-holland.nl
Telefoon: 075-6536303
 

Hierbij bestel ik een exemplaar van het 
boek  Leven op de Stelling,  
Forten van toen en nu voor € 19,95

Aantal:

Naam:

Straat:

Postcode:

Plaats:

☐  Ik haal het boek op bij 
 het Kunstfort Vijfhuizen

☐  Graag het boek per post verzenden 
 (porto € 3,50)

Mailadres:

Handtekening:

• Fort bij Veldhuis

• Fort aan St. Aagtendijk

• Fort bij Velsen

• Fort Zuidwijkermeer

• Fort bij IJmuiden

• Fort benoorden Spaarndam

• Fort bezuiden Spaarndam

• Fort bij Penningsveer

• Fort bij Liebrug

• Fort aan de Liede

• Fort bij Vijfhuizen

• Fort bij Hoofddorp

• Fort bij Aalsmeer

• Fort bij Kudelstraart
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In het kleine dorp als Vijfhuizen zijn altijd weer  
activiteiten. Al gedurende vele jaren bereiden de  
gastdames (en gastheer) ouderen op dinsdag-
middagen een gezellig samenzijn in het dorpshuis. 
Daarvoor bestaat altijd veel belangstelling.  Maar daar 
blijft het niet bij. Elk voorjaar is er weer een busreisje 
gepland. Altijd met zo’n aantrekkelijk programma dat 
de bus vrijwel meteen volledig bezet is. Ditmaal in april 
voerde de rit in de morgen naar het Tinmuseum in 
Purmerend, compleet met demonstratie. De tingieterij 
bestaat al sinds 1898, en vervaardigt nog steeds kunst-
voorwerpen. Tijdens het bezoek toont men de bezoe-
kers hoe men dat traditioneel nog steeds doet.   In de 
middag, uiteraard na een prima maaltijd, werd een 
bezoek gebracht aan de Lagere school in het wel hele 
kleine Etersheim, waar Cornelis Kieviet, de schrijver van 
”Dik Trom en zijn vrienden” in 1883 werd benoemd als 
hoofd van de school. Etersheim ligt bij het Markermeer 
in een fraaie landelijke omgeving in Noord-Holland. 

Dankzij vele activiteiten van vrijwilligers is het  
schooltje opgeknapt, weer geheel in oude stijl  
ingericht en thans als museum te bezichtigen. 

Wie, zij het krap, nog kan plaatsnemen in de oude 
schoolbanken, met voorin nog een grote potkachel, 
beleeft zijn vroegere jeugd opnieuw. Men vertelt  
daar enthousiast over de oude tijd waar de oude 
schoolplaten nog aan de muur hangen. “Maar”, zei  
een Vijfhuizenaar terug bij de bus: “ze noemde niet ons 
dorp, hij was toch ook in Vijfhuizen op school?”
Dat is zeker zo. 
 

Kieviet werd op 3 maart 1858 
geboren in Hoofddorp, het 
tiende kind uit een gezin van  
elf kinderen. 

In 1877 werd Cornelis Kieviet 
tegen een jaarsalaris van 600 
gulden in de functie van  
hulponderwijzer benoemd aan 

de Openbare Lagere School no.3 in Vijfhuizen  
(nu gebouw “De Waterwolf”). In 1879 wordt hij  
onderwijzer in Lisse, waar hij zijn vrouw ontmoette. 
In 1883 vertrok hij daarna naar Etersheim waar hij 
ruim 20 jaar zou blijven. In dit wel heel stille dorp had 
hij ruim de tijd om vele boeken te schrijven. In 1891 
schreef hij het boek “Uit het leven van Dik Trom.” 

Wie Dik Trom was is over-
bekend. In 1973 werd de 
figuur in een bronzen beeld 
van Nico Onkenhout geplaatst 
op het parkeerterrein bij het 
Polderhuis in Hoofddorp.  
 
Op 59-jarige leeftijd ging  
Cornelis Johannes Kieviet 
wegens reuma vervroegd met 
pensioen en vestigde zich in Wassenaar waar hij op  
12 augustus 1931 op 73-jarige leeftijd overleed. 
“Kieviet was een bijzonder persoon, en dat was-ie.”
        
Reint Buser      
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Van 19.30 tot 20.30
Gymzaal aan de Zijdewinde

• een uurtje per week werken aan je conditie…
•  een gevarieerde les o.l.v. Anneke Levée, waarbij alle 

spieren een beurt krijgen en er ruimte is voor een 
balspel.

De groep bestaat uit circa 10 dames en er kunnen 
nog meer bij!! Geïnteresseerd? Kom gewoon een keer 
kijken zonder verplichting.

Gymnastiek op maandagavond,  
wie doet er met ons mee?

De lessen starten maandag 12 september a.s. en lopen 
door tot eind mei volgend jaar. In de schoolvakanties is 
er geen les.

Wil je meer weten…?
Myra van der Eerden
023 5581552
eerdsum@gmail.com

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: 
   Pier-K, tel.023-5669565
   Contactpersoon: Liesbeth Welt 
   tel.: 023-5581913

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 06-53744117

Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg 
met de beheerder Dhr. R. Krijger. 
06-53744117 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 06-52663213
   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 06-52663213
   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 (sociaal-culturele)  
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 55-plussers:
   (maandelijks)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2-wekelijks) 

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@de-oude-stal.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.



Samenleven

30 Samenleven VDV - juni 2016

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                    
06-52663213 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 19:00-20:00 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

mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=


31Samenleven VDV - juni 2016

Medisch
Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen  tel. 023 - 558 0912

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis       Algemeen: 023-2242322 

             Spoed: 023-2242424 

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
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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 

Vijfhuizer 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, 023-5583900

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  

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, ............. 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@kpnmail.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 2 september 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

http://www.itgijmuiden.nl
www.nhfs.nl
www.whyoga.nl

