
Samenleven
Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915

45e jaargang - MAART - NUMMER: 1 - 2017

Samenleven is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Opgericht 17 september 1915



Samenleven

2 Samenleven VDV -  maart 2017

Is een uitgave van de 
Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) 
en verschijnt 4 maal per jaar.

Oplage van 1450 exemplaren die wordt verspreid 
in Vijfhuizen en omgeving.

Advertentietarief: 
1/8 pagina 50 euro per jaar
1/4 pagina 100 euro per jaar
1/2 pagina 200 euro per jaar
1 pagina 400 euro per jaar
Bankrekening: NL70INGB0004674936 
Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen

Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius

Distributie ‘Samen Leven’:
J. van Schie
Jack Sharp park 11
2141 XJ Vijfhuizen
Tel: 06 - 49450211  
jjmvanschie1955@kpnmail.nl

Ledenadministratie:
Mevrouw L. Welt
ewelt@quicknet.nl 

Samenstelling Bestuur:

Colofon
Eindredactie:
J.L. de Jong
Kroonwerk 22
2141 NL Vijfhuizen
Tel.: 023 - 7436094

Redactielid:
W.J.H.B. Vroom

Aanleveren kopij: bij voorkeur in Word (lettertype
Arial 12) op cd-rom (foto’s) of per e-mail aan de 
secretaris: secretaris@dorpvijfhuizen.nl

Website: www.dorpvijfhuizen.nl
Webmaster: W.J.H.B. Vroom

De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt 
zich het recht voor om artikelen te wijzigen en te 
weigeren.

Functie: Naam: Aandachtsgebied:

Voorzitter

C. de Ruijter
Vliegersplein 17 2141 VC Vijfhuizen
023 - 5581665
voorzitter@dorpvijfhuizen.nl

Leiding van de vereniging, algemene representatie, participatie / 
communicatie, kernen overleg met de gemeente, overleg met Maatvast, 
seniorenhuisvesting

Secretaris
(vice-voorzitter)

A.L.M. Overgaag
Mient 25 2141 TA Vijfhuizen
secretaris@dorpvijfhuizen.nl

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

Penningmeester
P.G. Knibbe
Vliegersplein 41 Tel: 023-5583714
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

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

Bestuurslid
J.L. de Jong
Kroonwerk 22 2141 NL Vijfhuizen
Tel.: 023 - 7436094

Redactie Samen Leven, Schiphol

Bestuurslid
Mevr. D. Th. De Blieck-Visser
Flank 15 2141 NX Vijfhuizen 
Tel: 023-5580926

Sociaal Domein, jeugd, onderwijs 

Bestuurslid
P. Blom
Kromme Spieringweg 479  2141 AJ Vijfhuizen
Tel: 06 20627383

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk, seniorenhuisvesting

Het volgende nummer verschijnt in: juni 2017
Uiterste datum inleveren kopij: 15 mei 2017      



3Samenleven VDV - maart 2017

Inhoudsopgave
Voorwoord

Uitnodiging jaarvergadering VDV

Jaarplan VDV 2017

Bestuursverslag 2016

Onze taal

Buurtzorg Vijfhuizen

Zaterdag 22 april, landelijke zaaidag voor  
de bijen en de vlinders

Ontdek Vijfhuizen vanaf het water!

Tussen fort en eendenkooi

Schaatsen op Natuurijs

Koningscomité Vijfhuizen zoekt bestuursleden

Het historische pand van Kemp aan  
de Kromme Spieringweg

Temperatuur

Activiteitenlijst verscheidene locaties 
in Vijfhuizen

4

5

7

11

15

17

19

20

22

25

26

27

30

31



Samenleven

4 Samenleven VDV -  maart 2017

De jaarvergadering 2017 komt er aan, aandacht 
voor Schiphol !
De jaarvergadering is op donderdag 20 april a.s.  
in het Dorpshuis. In het eerste deel worden de vereni-
gingsaangelegenheden behandeld, na de pauze komt 
Schiphol aan bod. Er wordt nu al weer druk uitge-
oefend om over de afgesproken grens van 500.000 
vliegbewegingen tot 2020 heen te gaan en daarna zou 
de luchthaven zeker moeten groeien. Jaap Kroon, oud-
wethouder Haarlemmermeer en lid van de studiegroep 
lange termijn visie Schiphol zal een aantal mogelijke 
groeiscenario’s schetsen. Uitermate interessant!

Bestuurslid gezocht
We hebben een prima bestuur met zes leden, toch  
zou het omwille van een helemaal evenwichtige 
samen stelling mooi zijn als we nog een bestuurslid 
kunnen vinden uit Stellinghof, bij voorkeur een vrouw.  
Interesse, neem contact op met ondergetekende of 
een van de andere bestuursleden!

Woningbouw senioren
Met Poort Vijfhuizen, het Spieringhof en de komende 
nieuwbouw aan de Woudweg – Groeneweg gebeurt 
er het nodige aan nieuwbouw in het dorp.  In Poort 
Vijfhuizen en Spieringhof komen of staan al koop-
woningen. Aan de Woudweg – Groeneweg komen 
sociale huurwoningen, waarbij het van je inkomen 
afhankelijk is of je er voor in aanmerking komt. Er 
wonen mogelijk ook senioren in het dorp die wel klei-
ner willen gaan wonen, maar waarvoor de nu lopende 
projecten geen oplossing zijn. Het bestuur van de VDV 
is benieuwd in hoeverre concreet behoefte is aan een 
nader onderzoek naar een nieuwbouw koop project 
voor seniorenwoningen of huur in de vrije sector. 
Mocht u hier hiervoor belangstelling hebben stuur  
dan een mail naar voorzitter@dorpvijfhuizen.nl 

Voorwoord
Gebruik Dorpshuis
We hebben een markant Dorpshuis, d’ Oude Water-
wolf. Ruim een jaar geleden zijn de toiletgroep en de 
keuken gerenoveerd, en twee maanden geleden is het  
startschot gegeven om het gebouw duurzamer te 
maken en daarmee ook comfortabeler. En daarom vind 
ik ook dat er meer gebruik van gemaakt moet worden. 
En voor de kosten hoef je het niet te laten, als het gaat 
om sociale activiteiten zijn de tarieven laag dan wel is 
het kosteloos. Het zou misschien wat zijn om, net als in 
andere dorpshuizen hier een repair café te beginnen. 
Simpele reparaties uitvoeren voor mensen die dat niet 
zelf kunnen, en zo het is meteen een ontmoetingsplek. 
Of voor de jeugd wat meer op poten zetten als een 
filmclub of theatermiddag. Roel Krijger, de beheerder 
is nog steeds op zoek naar mensen die hand- en  
spandiensten in het dorpshuis willen verlenen. 
Mocht je meer willen weten over wat er in het dorps-
huis allemaal kan of wil je je melden om Roel zo nu en 
dan te assisteren loop dan even binnen als Roel er  
is (let op de gele bus van Roel, als die er staat is hij  
binnen), bel hem (0653744117) of stuur hem een  
mailtje (roel.krijger@maatvast.nl.)

Oproep aan hondenbezitters die het aangaat
In de hele gemeente geldt een opruimplicht voor  
hondenpoep. Ook in Vijfhuizen staan speciaal daar-
voor neergezette afvalbakken. De laatste tijd krijgen 
we meer klachten over niet opgeruimde hondenpoep, 
dat is voor iedereen smerig. Vriendelijk verzoek om 
hondenpoep op te ruimen en de bakken ook  
te gebruiken.

Cok de Ruijter, voorzitter VDV
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Gaat u verhuizen?
Bij verhuizing kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan onze ledenadministratie:
Liesbeth Welt, e-mail: ewelt@quicknet.nl

Bij opzegging van het lidmaatschap, bijv. bij vertrek uit het dorp, kunt u dit haar ook melden.

Donderdag 20 april
20.00 uur Dorpshuis

Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen nodigt haar leden en belangstellenden uit voor het bijwonen  
van de jaarvergadering op donderdag 20 april 2017 aanvang 20.00 uur in dorpshuis d ’Oude Waterwolf,  
Kromme Spieringweg 436 te Vijfhuizen.

Uitnodiging jaarvergadering VDV

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:
1. Opening
2.  Mededelingen/actuele ontwikkelingen  

(o.a. Ringdijk, woningbouw Woudweg/Groeneweg, 
Mysteryland)

3.  Vaststelling verslag van de Algemene Vergadering 
van 4 april 2016

4. Bestuursverslag van de vereniging
5. Jaarrekening 2016
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming Kascommissie
8. Jaarplan 2017
9. Begroting 2017
10. Bestuurssamenstelling
 •   Voorstel benoeming tot lid: Ingeborg Pronk-Stans 

en Danny van Teeffelen
 •  Pieter Knibbe is aftredend en niet herkiesbaar
 •   Danielle de Blieck-Visser is aftredend en niet  

herkiesbaar

Het bestuur is voornemens Danny van Teeffelen te 
benoemen tot penningmeester.

Evt. andere kandidaten voor het bestuur kunnen 
worden gemeld door middel van een aan het bestuur 
gericht schrijven, dat door ten minste tien stemge-

rechtigde leden en de kandidaten ondertekend dient 
te zijn. De namenlijst dient uiterlijk een week voor de 
vergadering bij de secretaris te zijn.

11. Uitreiking van de jaarprijs 2016.
12. Rondvraag.
13. Pauze

Na de pauze: 
HOE GAAT HET VERDER MET SCHIPHOL? 
Dat leek ons, nu er weer druk gediscussieerd wordt 
over de mogelijk verdere groei van Schiphol een  
uitgelezen thema voor de jaarvergadering.
Op onze uitnodiging zal Jaap Kroon (oud-burgemeester 
van Uitgeest en Urk en oud- wethouder Haarlemmer-
meer), bewonersvertegenwoordiger in het Overleg-
orgaan Regio Schiphol en lid van de studiegroep 
“Langetermijn visie luchthaven Schiphol” mogelijke 
scenario’s schetsen, ook op de lange termijn.
De afspraken van de Alderstafel lopen af in 2020, de 
directeuren van de NV Luchthaven Schiphol en de KLM 
lopen zich al weer warm, dit gaat ons en onze kinderen 
direct aan!
Het gaat onze belangen direct raken, we moeten zo 
nodig onze bewonersstem binnenkort duidelijk laten 
horen!



Samenleven

6 Samenleven VDV -  maart 2017

The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

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

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

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl
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Communicatie intern
Het in 2016 uitgesproken voornemen om het  
verenigingsblad Samenleven, de website en de  
Facebookpagina meer op elkaar af te stemmen heeft 
meer vaste vorm gekregen. In 2017 zal een andere 
opzet van de website worden ingevoerd. Website en 
verenigingsblad zullen qua vorm verder op elkaar  
worden afgestemd. De website en Facebook zullen 
worden gebruikt voor het meer actuele nieuws, 
Samenleven zal meer voor toelichting en achter-
gronden worden benut.

Het is de bedoeling de Vijfhuizer Bedrijvengids, 
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 uit te breiden.
 
Communicatie extern
Om zowel voor de dorpsbewoners als goede belangen-
behartiger te worden gezien als voor de gemeente  
en andere relevante partijen als relevante gespreks-

Jaarplan VDV 2017
partner is het goed als de vereniging regelmatig in 
lokale nieuwsmedia van zich laat horen, waarmee ook 
de communicatie met de leden kan worden onder-
steund. Contact met de vertegenwoordigers van die 
lokale media zal worden onderhouden en regelmatig 
zullen kleine persberichten worden verspreid

Participatie
Het bestuur zal per relevant onderwerp (zoals bijv. 
Mysteryland, woningbouw of ander actueel onder-
werp) contact zoeken met leden of een groep van 
leden om met hen een standpunt 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  
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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tweedaags festival verloopt. Met de leden evalueren 
we welke ervaringen men hierbij heeft opgedaan.

Senioren- en jongerenhuisvesting
Onderzocht zal worden hoe groot de behoefte aan 
jongeren- en seniorenwoningen is in Vijfhuizen, waar 
mogelijk uitgesplitst in koop- en huurwoningen.  
Overleg met de gemeente en andere relevante partijen 
zal hierover worden gevoerd. 

Dorpshuis
Het bestuur zal in samenspraak met de verschillende 
gebruikers en Maatvast volgen hoe de exploitatie en 
het gebruik van het dorpshuis verloopt, er zal met de 
leiding van Maatvast 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.

Schiphol
Het bestuur zal nauwgezet de verdere ontwikkelingen 
rond de Luchthaven Schiphol volgen en waar nodig  
in overleg met de leden een standpunt hierover  
formuleren en uitdragen.

Sociaal Domein
Het sociaal domein omvat drie zeer actuele onder-
delen: 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 gebieds-
manager van de gemeente. Individuele klachten  
kunnen ook gemeld op het klachtennummer of de 
klachtensite van de gemeente.

Monument MH17
Het bestuur volgt de realisatie van het monument  
voor de slachtoffers van de MH17 ramp en overlegt 
waar nodig met zowel de betrokken omwonenden als 
de initiatiefnemers en de betrokken uitvoerder.
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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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Honderd jaar VDV
Op 17 september 2015 was het precies 100 jaar  
geleden dat de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) is 
opgericht. Het was een druk jaar en dit feest is toen  
op een gepaste wijze gevierd. 
In dit verslagjaar is ter afsluiting de ontmoetingsplek 
voor het dorpshuis ingericht en heeft het prikkerbeeld 
zijn juiste plek gekregen. Met 2016 zijn we een nieuwe 
periode gestart en wat het bestuur betreft weer voor 
100 jaar Dorpsvereniging Vijfhuizen.

Bestuurssamenstelling
In het afgelopen jaar is Peter Blom toegetreden als 
nieuwe bestuurslid. Jan de Jong en Ton Overgaag 
waren aftredend, maar herkiesbaar. Bij acclamatie 
hebben zij de herbenoeming aanvaard. Afscheid is 
genomen van de bestuursleden Liesbeth Welt, Beryl 
van Straten, Linda Boon en Willem Jan Vroom. Voor 
haar vele inzet voor de vereniging reikte wethouder 
Steffens-van de Wateren haar de erespeld van de 
Gemeente Haarlemmermeer uit. 

Tevens is zij door het bestuur benoemd tot lid van 
verdienste. Willem Jan Vroom blijft voor de vereniging 
actief voor de redactie van Samen Leven en de  
website. Later is ook Liesbeth Welt bereid gevonden 
buiten het bestuur de leden administratie van de  
vereniging bij te houden.

Vaste overlegvormen
Het bestuur is in 2016 10 maal in vergadering bijeen 
geweest. Door leden van het bestuur is ieder kwartaal 
overlegd met de gebiedsmanager, Matthie Vermeulen. 
Matthie Vermeulen heeft op 15 december afscheid 
genomen en is met pensioen gegaan. Matthie is door 
Rik Rolleman opgevolgd als gebiedsmanager Noord. 
Dit overleg vindt samen met de Ondernemings-
vereniging 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.

Bestuursverslag 2016
Jaarprijs
Het is een traditie dat jaarlijks aan een persoon of 
organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor ons 
dorp de jaarprijs wordt uitgereikt. In het verslagjaar is 
de jaarprijs uitgereikt aan Joris van der Kleij, initiatief-
nemer van Vijfhuizen culinair. Voor het eerst werd een 
Vijfhuizen Culinair georganiseerd, waarbij Joris van der 
Kleij, bijgestaan door Deborah den Butter, Stijn van 
den Boogaard, Bo Blankert, 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.

Opvang van vluchtelingen
Europa is geconfronteerd met vele vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden. Ook onze gemeente om precies te 
zijn Vijfhuizen kreeg hiermee te maken. Na een crisis-
opvang is een noodopvang voor uiteindelijk maximaal 
300 vluchtelingen in paviljoens nabij de EXPO hal gere-
aliseerd. Hiertoe heeft er veel overleg plaats gehad.  
Te beginnen met een informatiemiddag op 30 oktober 
2015 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 begon begin maart 2016. Echter zo 
snel als het is gekomen, is het ook weer snel gestopt. 
Door de teruggang van het aantal vluchtelingen 
in Nederland heeft het COA her en der weer nood-
opvangen moeten sluiten. Zo ook hier in Vijfhuizen.  
Zo velen zorg hadden met de komst van de vluchte-
lingen, hebben vele vrijwilligers met weemoed 
afscheid genomen van de vluchtelingen.

Vijfhuizerpark
In overleg met de nabestaanden van de ramp met 
de MH17 is besloten om in het in 2014 gerealiseerde 
Vijfhuizerpark, een buffer voor de polderbaan, een 
monument ter nagedachtenis op te richten, waar voor 
iedere slachtoffer een boom geplant zal worden.  
In het verslagjaar zijn de voorbereidingen gestart met 
name om voldoende financiële middelen bij elkaar te 
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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

Hellemeerstraat 3 
2141XE Vijfhuizen

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
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krijgen. Dit monument zal in juli 2017 moeten  
zijn gerealiseerd.

Mystery Land
Al ruim tien jaar ervaren we de eendaagse activiteiten 
van Mysteryland op de laatste zaterdag in augustus. 
Grote groepen jongeren uit heel het land en ver daar 
buiten beleven daar de dag van hun leven. Als bestuur 
blijven we waakzaam 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. In 2015 is gestart met een meerdaags 
festival met een mogelijkheid tot kamperen op de 
Plesmanhoek voor 5.000 personen. In 2016 waren er 
8.500 camping gasten. Hier is verder invulling aan 
gegeven en de geluidsoverlast wordt o.a. bepaald door 
de windrichting. Zowel de gemeente als de Dorps-
vereniging blijven er alert op dat Mysteryland blijft bij 
een tweedaags festival. De mogelijkheid voor  
uitbreiding van de camping wordt in overleg met  
de betrokken omwonenden verder onderzocht.

380 KV verbinding
Op de scheiding van de N205 (Drie Merenweg) en het 
Vijfhuizerpark wordt de nieuwe hoogspanningsleiding 
aangelegd de z.g.  Randstad 380kv Noordring.  
Er worden in het park twee keer twee duo masten 
geplaatst met een hoogte van ca. 50 meter. Tevens 
langs het Floriade terrein. Het bestaande 180 kV net-
werk komt te vervallen. Dit werk heeft na jaren voor-
bereiding in het verslagjaar zijn beslag gekregen en zal 
voor de Haarlemmermeer in 2017 worden voltooid.

Dorpshuis
Het dorpshuis is in exploitatie gegeven aan Maat-
vast, een bedrijf dat vele dorps- en buurthuizen in 
de gemeente in exploitatie heeft. Roel Krijger is de 
beheerder van het dorpshuis in dienst van Maatvast. 
Ook al zijn formeel de banden tussen dorpshuis en 
de Dorpsvereniging losgekoppeld, blijft er een goede 
relatie bestaan met de VDV.

Dorpsvereniging en Ondernemingsvereniging
De Dorpsvereniging (VDV) en de Ondernemingsvereni-
ging (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 ontwikkeld, zijn 
nooit van de grond gekomen. 

Woningbouw in ons dorp
Zoals gesteld is in nauw overleg met de OVV  
door Ymere het besluit genomen om de (bejaarden)
woningen aan de Woudweg / Groeneweg te slopen.  
In 2017 zullen plannen tot nieuwbouw worden  
ontwikkeld, die in 2018 zullen worden uitgevoerd.
Verder is het woningbouwplan aan de Kromme  
Spieringweg (Spieringhof ) nieuw leven ingeblazen.  
De bouw hiervan zal in 2017 worden opgestart.
Tot slot is het woningbouwproject nabij de Stelling 
(Poort5) in vergevorderd stadium. In 2017 zullen daar 
de woningen worden opgeleverd.

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 partijen 
rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij 
elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de 
luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. 
De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel 
Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg lucht-
haven Schiphol. (CROS) Bewoners hebben zitting in  
de diverse clusters. De VDV is met twee personen  
vertegenwoordigd in de Kaagbaan cluster. Nu 2020 
nadert, de einddatum van de afspraken van de Alders-
tafel, wordt door de groei van de luchtvaart ook de 
grenzen bereikt van de gemaakte afspraken. Het zal er 
nu op aankomen dat er voor wordt gewaakt dat deze 
grenzen niet verder worden opgerekt.

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 Ringdijk, (bij ons de Vijfhuizerdijk) blijft een 
discussie punt met de gemeente. De afspraak was 
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Galerie Atelier 32  
Schilderijen 

Beeldhouwwerk 
Glaskunst 

Kunstfort Vijfhuizen 
(Spieringweg 609) 

Open: vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 

www.anjadezanger.nl 
0614742856 
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gemaakt dat in het verslagjaar de bakken op de  
Vijfhuizerdijk eindelijk verwijderd zouden worden en 
vervangen worden door drempels. Door renovatie van 
de Cruquiusdijk kon dit niet plaats vinden. De toe-
zegging is gedaan, dat dit begin 2017 zal gebeuren. 
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, het enige gedeelte 
van wegen in de omgeving dat niet verlicht is. Omdat 
dit gedeelte niet in de fietsroute van de gemeente ligt 
heeft de gemeente dit verzoek afgewezen. 

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.

Namens het bestuur, Ton Overgaag

Het Nederlands is een West-Germaanse taal. Het 
Nederlands heeft als vroegere voorouder het Oud-
Nederfrankisch, een verzameling dialecten ontstaan 
na het jaar 500 n.C. Die dialecten vloeien samen tot 
wat we noemen: het Middel-Nederlands. Dat verschuift 
dan ook weer en verandert dan naar het Nieuw- 
Nederlands. Nederland mag dan een klein land zijn, 
maar we hebben een belangrijke taal. 

In de Europese Unie spreken ongeveer 24 miljoen 
mensen Nederlands als eerste taal, en daarnaast heeft 
ongeveer vijf miljoen het Nederlands als tweede taal. 
Het Nederlands is ook een officiële taal van de  
Caraïbische eilanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. 
Bovendien bestaan er nog minderheden in Frankrijk, 
Duitsland, en in mindere mate nog in Indonesië en er 
zijn nog ruim een half miljoen mensen, die Nederlands 
spreken in de Verenigde Staten, Canada en Australië. 

Er zijn overigens geen exacte onderzoekgegevens 
beschikbaar over het aantal sprekers van het Neder-
lands. Bovendien wonen er nog 400.000 in Suriname. 
Aantallen zijn altijd gebaseerd op schattingen.
Nederlanders hebben in het verleden over de hele 
wereld gezworven. De Kaapprovincie in Zuid-Afrika 
was een belangrijke pleisterplaats in de reizen naar  
het verre oosten. De Kaap-Hollandse dialecten van 
Zuid-Afrika en Namibië leefden voort tot het Afrikaans, 
een dochtertaal van het Nederlands. 

Onze taal 
In de wereld worden meer dan 6000 talen gesproken 
en het Nederlands neemt daarin de 40e plaats  
in van de meest gesproken talen. Dat is dus  
opmerkelijk hoog. 
Het Nederlands staat op de achtste plaats in de  
rangorde van de talen van de Europese Unie, als je  
die opstelt op basis van het aantal moedertaalsprekers. 
Het Nederlands is dus groter dan bijvoorbeeld  
het Zweeds.
Op wereldschaal komen we ver achter bij het Chinees, 
dat 1 miljard moedertaalsprekers heeft, het Engels met 
350 miljoen, het Spaans met 250 miljoen, het Hindi 
met 200 miljoen en het Arabisch met 150 miljoen.

Hoe oud is het Nederlands?
Meer dan 2000 jaar geleden woonden er al mensen in 
onze streken en zij spraken natuurlijk met elkaar.  
De taal die ze daarvoor gebruikten, kennen we dus als 
het West-Germaans. Het Nederlands is daaruit voort-
gekomen, net zoals het Engels, Duits en Fries.  
Dit gebeurde omstreeks het begin van de 5e eeuw.
Nederland ligt in Europa op een strategische plaats 
met belangrijke landen erom heen. Onze taal had 
invloed op andere talen en andere talen op die van 
ons. Ook buitenlanders die geen Nederlands kennen, 
spreken vaak zonder dat ze het weten een woordje 
Nederlands. Woorden uit het Nederlands zijn over de 
hele wereld terug te vinden in andere talen. Dat heeft 
te maken met het koloniale verleden en met onze 
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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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wereldhandel, maar ook met het natuurlijke proces van 
het overnemen van woorden uit andere talen.

Het Engels heeft Nederlandse woorden als sleigh 
(‘slee’), boss (‘baas’), bluff (‘bluffen’).
Veel scheepstermen zijn te vinden in het Russisch:  
kok, jachta, lotsman, tros. 
In de laatste tijd verengelst onze taal sterk. We kijken 
naar een talkshow, zappen en pitchen, lobbyen en 

sluiten een deal voor een meeting in het weekend. 
Wandelend in de “shoppingcenter” zien we “sale”, of  
we kunnen nog pinnen voor een last minute trip.
Nederland heeft een taal met een geschiedenis om 
trots op te zijn. Die moeten we in ere houden. 

“Take it easy”. 

Reint Buser

Sinds kort heeft Vijfhuizen weer een soort wijkverpleging, zij het in een wat andere setting. Buurtzorg Nederland 
heeft een vestiging geopend in Vijfhuizen en wel in het pand van Fysiotherapie Berendes in “De Nieuwe Brink”. 
Drie hoogopgeleide medewerkers t.w. Annemieke Zoet, Ellen van Dijk en Denise Horsman “bemannen” deze post. 
Het concept lijkt een beetje op de oude vorm van thuiszorg, maar is op onderdelen aangepast. In kleine teams 
wordt zorg aan huis geleverd; men bekijkt wat nodig is en waar oplossingen gevonden kunnen worden.  
Ook heeft het team een signalerende taak en dankzij korte communicatielijnen kunnen huisarts en fysiotherapie 
snel ingeschakeld worden.
Buurtzorg Vijfhuizen is gevestigd aan de Liniewal 4 en is bereikbaar onder 06-51500305 en per  
e-mail: www.vijfhuizen.buurtzorg.net

Zie ook de vermelding op de Info-pagina. 

Buurtzorg Vijfhuizen

Foto: Trudy Witteman/HCnieuws.nl



Samenleven

18 Samenleven VDV -  maart 2017

Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl

 

Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar 
accommodaties de sociale samenleving en sociale cohesie te verbeteren en te versterken. Een van 

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

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
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Bent u ook zo dol op lekkere aardbeigebakjes, zalige 
cappuccino en pizza of pasta met niet te versmaden 
tomatensaus? 

Rond de 75% van al onze voedselgewassen worden 
bestoven door (honing)bijen, hommels en andere 
insecten. Zonder al hun noeste ‘bestuivingarbeid’  
zouden de groente- en fruitschappen in de supermarkt 
en groente- en notenboer er kaaltjes bijstaan.  
Chocoladeproducten zouden steeds moeilijker te 
vinden zijn en de gezellige koffiebarretjes zo goed als 
helemaal verdwijnen. 

Wilt u onze gevleugelde vrienden ook een handje 
helpen, kom zaterdag 22 april dan helpen tijdens de 
inzaaidag in het dorp. Samen met vrijwilligers zaait 
BEE HEROES (voorheen Kunstfort Bijenmuseum) sinds 
2013 twee velden van samen dik 3000m2 in met bij-
vriendelijke bloemzaden. Allemaal bloemen waar veel 
nectar en stuifmeel in zit. 

Zaterdag 22 april, landelijke zaaidag 
voor de bijen en de vlinders

Van de nectar maken de bijen honing en het stuifmeel 
voeren ze onder andere aan het jonge broed: voor de 
bijen onmisbaar voedsel dus, zoals ook de bijen weer 
onmisbaar zijn voor ons voedsel ;-). 

De inzaaidagen zijn gezellig, leuk en goed voor mens 
en dier! Haakt u ook in? 

Dag: zaterdag 22 april 2017
Tijd: van 13:30 uur tot plus minus 15:30 uur
Locatie: Park Vijfhuizen, achter de speeltuin, aan de 
andere kant van het bruggetje
Contact: wilt u meedoen, meld u dan aan via  
mariken@kunstfort.nl

Gereedschap en drinken: de projectleider zorgt voor 
handschoenen, gereedschap en hapjes en drankjes
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Het Gemengd koor Viva la Musica in Vijfhuizen bestaat sinds 2013 en geeft dit jaar een Voorjaarsuitvoering met 
een afwisselend repertoire.
Wat kunt u van ons verwachten? Klassieke nummers van bv. Mozart en Handel maar ook bekende Evergreens uit 
de jaren zestig, Musicalsongs en Canons. 

Kortom: oude en nieuwe liedjes, dus voor elk wat wils!
Het koor staat onder deskundige leiding van dirigente Deborah de Liever met pianobegeleiding van Jacqueline 
Leyting. 

Komt U ook luisteren op zondag 28 mei, 14.30 uur in het Dorpshuis d’ Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 
436, Vijfhuizen?!

Entree:  €3,00 inclusief thee/koffie. Kaarten zijn vanaf 14.00 uur aan de zaal verkrijgbaar. 

U bent van harte welkom! Voor meer informatie: Liesbeth Welt, tel 023-5581913
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Op de hoek van de Spieringweg en Kruisweg heeft 
Kano Vereniging Waterwolf de beschikking over een 
goede steiger aan mooi vaarwater, ofwel de startplek 
om de Haarlemmermeer vanaf het water te ontdek-
ken. De Kanovereniging start met kanocursussen voor 
volwassenen en voor jongeren vanaf 10 jaar. Voor de 
sportieve Vijfhuizenaren bestaat er ook de mogelijk-
heid om mee te trainen met kanopolo, deze sport is 
een soort handbal op het water.

Vanaf april is er elke woensdagavond bij Kano  
Verenging Waterwolf een instructeur aanwezig om 
les te geven. Deelnemers kunnen een zogenaamde 
‘Summerschool’ volgen. Dit zijn acht lesavonden met 
gebruik van materiaal zoals een kano, peddel en  
zwemvest. 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 cursus kanovaren met 
de jeugdgroep. Tijdens deze cursus krijgen nieuwe 
deelnemers op een ontspannen en gezellige manier 
les. Door verschillende spelvormen leert de jeugd 
steeds meer technieken en veiligheidsaspecten van 
het kanovaren.  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 

Ontdek Vijfhuizen vanaf het water!

het materiaal aanwezig, de deelnemers hoeven zelf 
alleen te zorgen voor makkelijk zittende kleding.

De sportieve Vijfhuizenaren, die tijdens de zomer-
stop van hun sport toch actief willen blijven met een 
balspel, kunnen kanopolo training volgen. Op zondag 
23 april van 11.00 – 13.00 uur is er een ‘open training’ 
kanopolo voor iedereen die interesse heeft. Wil jij 
ervaren hoe het is om kano te varen in combinatie met 
een balspel, ben je sportief en wil je in de zomer aan je 
conditie en baltechniek werken meld je dan aan voor 
deze training. Zowel volwassenen als jongeren kunnen 
bij Waterwolf deelnemen aan kanopolo trainingen.
Kano Vereniging Waterwolf heeft ongeveer 50 volwas-
sen leden en een jeugdgroep van 20 jongeren.  
Wekelijks worden er tochten gevaren en kanolessen 
gegeven. Daarnaast worden er activiteiten onder-
nomen zoals toertochten varen elders in Nederland, 
brandingvaren bij Zandvoort, wildwatervaren in het 
buitenland en deelnemen aan kanopolo toernooien. 
Het is een actieve buitensport met veel verschillende 
disciplines, waardoor er voor ieder wat wils is. Kom ook 
ontdekken of het kanovaren bij jou past!  

Informatie over de jeugdcursus, de kanocursus  
voor volwassenen en het kanopolo is te vinden op 
www.kvwaterwolf.nl  Voor vragen kan gemaild worden 
naar secretaris@kvwaterwolf.nl
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Kerkdienst
Op 22 januari 1853 wordt in een noodkerk nabij  
Vijfhuizen de eerste kerkdienst gehouden voor de 
polderwerkers.

Landloper
Gisteren is in de gemeente Haarlemmermeer zekere 

C de Groot, woonachtig te Nieuwer Amstel door den 

gemeenteveldwachter Bremer aangehouden en ter 

beschikking gesteld van den Officier van Justitie te 

Haarlem. Hij wordt beschuldigd van landlooperij en 

vermoedelijk brandstichting. Den avond tevoren werd 

hij aangehouden op de boerderij van J.Wezelenburg 

aan de Vijfhuizen alwaar een begin van brand werd 

opgemerkt.  
(Nieuws van de Dag 2-8-1882.) 

Toen hadden we nog geen taakstraffen
Roofoverval in Vijfhuizen berecht. De dader van de 

roofoverval in Vijfhuizen is gisteren door de rechtbank 

van Haarlem veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf 

overeenkomstig de eis. 
(Handelsblad 30.12.1949)

Ook toen al babbeltrucs
De laatste dagen gaat in de omgeving van Vijfhuizen 

een juffrouw rond die er werk van maakt haar zeep 

voor veel te hoogen prijs te verkoopen. Haar methode 

van werken is heel eenvoudig. Zij komt bij iemand en 

vertelt dat door de radio bekend is gemaakt dat de 

zeep wordt gedistribueerd en dat die bij de winke

liers in beslag is genomen. Zij heeft, zoals ze vertelt 

een winkeltje en haar man die in  militaire dienst is 

heeft haar verteld dat ze zo gauw mogelijk de nog 

resterende zeep moet verkopen voordat die ook nog 

in beslag worden  genomen. Zij is gestuurd door een 

gehuwde dochter van deze vrouw. Daar de aange

sproken vrouw in het sprookje gelooft , koopt zij de 

zeep voor het dubbele van de waarde. Maar men 

begrijpt de verbazing als de volgende dag de dochter 

komt en van niets blijkt te weten . Hoogstwaarschijn

lijk is het dezelfde juffrouw die een paar jaar geleden  

in Haarlemmermeer ook zeep trachtte te verkoopen. 

Toen gaf ze voor dat haar man enkele weken daarvoor 

was overleden en dat zij op deze wijze in haar kost 

moest voorzien. Men veel tranen gelukte het haar 

toen ook aan verschillende personen dure zeep te 

verkoopen. Naar schatting is zij ongeveer 40 jaar oud, 

netjes gekleed, en zeer beleefd. Zij spreekt enigszins 

met een Gronings accent.

(Nieuws van de dag 2.3.1940)

Vacature hoofdonderwijzer te Vijfhuizen
Voor de benoeming van hoofdonderwijzer zal een  

vergelijkend examen worden gehouden. Aan de 

benoeming is verbonden een jaarwedde van f 700,00, 

20% der schoolgelden, na aftrek der schoolbehoeften 

en f 100 per jaar voor het gemis van vrije woning  

en tuin zolang de gemeente daar nog niet in kan 

voorzien. 

Het onderwijs zal voorlopig worden gegeven in een 

Noodschool in de afdeeling Vijfhuizen sectie E Kavel 

15 op een afstand van ¾ uur van Haarlem.
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Zij die verlangen voor bovenstaande betrekking in 

aanmerking te komen worden verzocht zich voor den 

26.augustus met overlegging van de noodige bewijzen 

van bekwaamheid en zedelijk gedrag met vrachtvrije 

brief aan te melden bij B & W Haarlemmermeer.

22 juli 1861 (advertentie) 

Onder vele blijken van ware belangstelling werd door 

den heer G.Stout den dag herdacht waarop hij voor 

25 jaren zijne betrekking als hoofdonderwijzer aan

vaardde.

(De Wekker, weekblad voor onderwijs en  
school wezen). Vijfhuizen, 19.10.1889). 

Marine en leger
Vanwege het Rijk is men te Hoofddorp en Vijfhuizen 

begonnen met den verderen bouw van ijzeren arsena

len tot berging van ammunitie en oorlogsmaterieel.

(Nieuws van de Dag 30.11.1895).

In de boot genomen
Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
(20.3.1880)
Bij beschikking van 18 Maart 1880 is aan van  

Leeuwen en Swerver te Alkmaar voor het tijdvak  

van 26 Maart e.k. tot en met 7 Mei e.k. vergunning  

verleend voor ene Stoombootverbinding tusschen  

Vijfhuizen en Leiden en tusschengelegen plaatsen. 

Tolbrug
Utrechtse Provincie en Stadscourant meldt (7.11.1845)
Op den 17.dezer zal onder nadere goedkeuring  van 

beheer en toezigt van de droogmaking van Haarlem

mermeer aan het Ministerie van Binnenlandse zaken  

te ‘s Gravenhage worden aanbesteed het verder  

voltooyen van ene tolbrug over de ringvaart tot droog

making van het Haarlemnmermeer onder Vijfhuizen, 

nabij Haarlem, en het opruimen van de dam en de 

ringvaart aldaar.

Diefstallen te Vijfhuizen 
De landbouwer M. aan de Vijfhuizen in Haarlem

mermeer ontdekte meermalen dat op de werf zijner 

woning de kuil waarin voerbieten geborgen waren 

des nachts geopend  waren en zijn voorraad allengs 

verminderde. De zoon van den landbouwer besloot 

des nachts de wacht te houden en hij had geluk. Het 

gelukte hem de dief op heeterdaad te betrappen en 

hem zo lang vast te houden tot de politie opdaagde, 

waarop de dief bekende. 

Diamanten huwelijk
De 82 jarige J. Silvis te Vijfhuizen en zijn 81 jarige 

echtgenoote zullen binnenkort den dag gedenken 

waarop zij voor 60 jaren in het huwelijk traden.

(Telegraaf 13.4.1929). 

En dan nu Vijfhuizen in 2017
De bridgeclub bestaat dit jaar 25 jaar. Dat wordt  
uiteraard gevierd en wel op 29 april. Een extra  
stimulans lid te worden en gezellig mee te spelen.  
Dat kan trouwens ook bij alle andere activiteiten in  
het dorp. ”SamenLeven” geeft daarvan steeds een 
overzicht.    
De werkzaamheden voor de realisering van het MH 17 
monument , dat op 17 juli wordt onthuld, zijn in volle 
gang. Het is een belangrijk gebeuren voor het dorp.
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 ‘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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DSOV start in 2017 weer met een kabouterploeg. 
Handbal voor jongens en meisjes van 4 t/m 6 jaar. 

Lijkt het je leuk? Kom dan een keer meedoen. 
De eerste training is op woensdag 11 januari

handbaltraining voor 4-6 jarigen
woensdagmiddag van 15:00 – 15:45 uur

in de gymzaal van De Tweemaster

vragen? Mail naar karingabes@ziggo.nl 
(moeder van Anouk en Nora)

Tot snel!

Als deze Samenleven uitkomt is het al weer even 
geleden en is het lente, maar wie weet wat tussen dit 
moment van schrijven en uitkomen van Samenleven 
nog meer aan Natuurijs is geweest...........

Half januari was het voor schaatsminnend Vijfhuizen 
en omgeving zover er kon er weer geschaatst worden 
op Natuurijs!! Om te schaatsen op de sloten in Vijfhui-
zen had het niet hard genoeg gevroren, maar op het 
land op de hoek bij de IJweg/Vijfhuizerweg naast de 
familie Rip kon heerlijk geschaatst worden.

Schaatsen op Natuurijs
Het bollenland was met een klein laagje onder water 
gezet om onkruid tegen te gaan, door het vriezende 
weer was daar een prachtige grote ijsplaat ontstaan. 
Heel erg fijn dat daar op geschaatst mocht gaan  
worden.

In het weekend van 20-22 januari was het ook nog 
eens prachtig winterweer (zonnetje, geen/weinig 
wind) waardoor Jong en Oud echt ouderwets ijspret 
hadden. Diverse sleeën waren te voorschijn gehaald 
en die werden ook veelvuldig gebruikt. Sommigen 
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konden er geen genoeg van krijgen, onze oudste zei 
de eerste dag zeer regelmatig: Oh wat is dit mooi! En 
ik denk velen die er geschaatst hebben of zijn komen 
kijken dat ook hebben gedacht of gezegd.  

Door het grote vlak waar op geschaatst kon worden, 
was er voor iedereen genoeg ruimte om heen en weer 
te schaatsen. 

Het stuk rond schaatsen was ongeveer een kilometer, 
er konden mooie rondjes gemaakt worden.  

Er werd zichtbaar door iedereen daar genoten!

Op vrijdag 27 januari kon er in die week voor het laatst 
geschaatst worden, daarna zette de dooi echt hele-
maal in.

Dit jaar wordt Koningsdag Vijfhuizen voor de twaalfde 
keer gevierd op het DSOV-terrein. De goede bereik-
baarheid en een ruime opzet van meer dan 16 acti-
viteiten zorgen jaarlijks voor de komst van ruim 600 
bezoekers. Het Oranjecomité Vijfhuizen is al druk in de 
weer om Koningsdag Vijfhuizen op donderdag 27 april 
a.s. te organiseren. 

Koningscomité Vijfhuizen  
zoekt bestuursleden

Dit inmiddels zeer populaire evenement zal, net als 
alle voorgaande jaren, een leuk feest  
worden voor jong en oud!
Dit jaar heeft het Oranjecomité wederom gezocht 
naar nieuwe spellen en verrassende activiteiten. Vorig 
jaar gingen de voetjes van de vloer met de live band 
“Street Seven”, die ook deze keer weer van de partij zal 
zijn. Dit jaar staat in het teken van het nieuwe spel  
“de Race-simulator”. Uiteraard worden de Oudhol-
landse spellen, het Rodeorijden, de Pannekooi en de 
Junglestormbaan niet vergeten,
Deze dag is voor alle inwoners  van Vijfhuizen en 
wordt mogelijk gemaakt door de inzet van een club 
enthousiaste vrijwilligers. Zonder deze mensen geen 
Koningsdag Vijfhuizen. Naast fysieke inspanning is er 
ook behoefte aan geld om de verschillende activitei-
ten mogelijk te maken en daarvoor zijn wij altijd op 
zoek naar Vijfhuizense ondernemers die een financiële 
bijdrage willen leveren t.b.v. de realisatie van onze 
plannen  voor deze dag.
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Helaas zal het huidige Koningscomité voor de laatste 
keer dit evenement organiseren. Dat betekent dat 
wij dringend op zoek zijn naar nieuwe comitéleden. 
Geniet u met uw kinderen ook zo van dit jaarlijkse 
feest en vindt u het prettig om mee te denken en te 
organiseren? Dan zijn we op zoek naar u!
Uiteraard zijn ook vrijwilligers op deze dag onmisbaar. 

Voelt u ervoor een paar uurtjes mee te helpen bij  
een leuk spel? Neem dan contact op met Robert Kroes 
robertkroes1@kpnmail.nl.  
 
Laat Koningsdag Vijfhuizen niet verloren gaan en  
help mee!

Ergens tussen 1880 en 1890 vestigden de gebroeders 
Metz zich in Vijfhuizen. Een dorpje in de Haarlem-
mermeer, Noord Holland. De één was wagenmaker en 
rijtuigenbouwer, de andere broer had een schildersbe-
drijf. Ze vestigden zich naast elkaar aan de  
Vijfhuizerweg 993, wat later in de jaren 60 tot de 

Het historische pand van Kemp aan 
de Kromme Spieringweg

Kromme Spieringweg 551 werd omgedoopt.
Het voeren van een schildersbedrijf was destijds een 
veel omvattend beroep. Naast dat men het schilder-
werk van huizen en veel boerderijen uit de  
omgeving verzorgde moest een schilder ook reclames 
schilderen oftewel, kunnen letterschilderen, in strakke 
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maar ook sierlijke lettertypen. Nadat b.v. een boerderij 
was geschilderd moest de schilder er ook in grote sier-
letters de naam op kunnen aanbrengen. Mariahoeve 
- Aan Gods zegen ligt al gelegen - ’d Yserinckhoeve enz. 
Of boven de melkzaak ‘Melkhandel Ziere Boter-kaas-
eieren’ kunnen schilderen. En het raam met belettering 
van ‘Cafe biljart De Eendracht’ werd vaker dan gemid-
deld vervangen, er ging nogal eens een biljartkeu of 
barkruk doorheen. Tevens beheersten schilders uit 
die tijd de kunst van het ‘houten’ en ‘marmeren’. Het 
schilderen met speciale kwasten en technieken van 
een bepaalde houtnerf of marmersoort op een effen 
geschilderde ondergrond. Zo leek het of boer Bos zijn 
enorme schuurdeuren van eikenhout had laten  
maken en zijn hal van marmeren lambrisering had 
laten voorzien maar het was de (kunst)schilder die die 
goedkopere illusie wekte.

De samenwerking van de gebroeders Metz bestond 
hieruit dat de wagenmaker Metz in opdracht van de 
rijke herenboeren uit de omgeving rijtuigen vervaar-
digde en de schilder Metz zich gespecialiseerde in het 
schilderen daarvan. Dat was een kunstig werkje. Nadat 
de koets glanzend zwart was afgewerkt en gelakt (héél 
véél plamuur- en schuurwerk) werd het rijtuig ‘gebiest’, 
oftewel er werden met witte of gekleurde lijnen accen-
ten aangebracht. Met penselen voorzien van hele lange 
haren, ‘slepers’ of ‘biezentrekkers’ genoemd, schilderde 
men, met een krijt- of potloodlijntje als leidraad, uit 
de hand, met alleen een paletstok als steun, kunstige 
lijnen en ornamenten ter afwerking en versiering op 
het rijtuig.

Een schildersbedrijf in die tijd kocht geen kant en  
klare verven in, verffabrieken bestonden nog niet,  
die maakten ze zelf. Met lijnolie, pigmenten in vele 
kleuren, vul- en droogmiddelen en een verf molen 
draaide de knechtjes de gewenst kleuren in de 
gewenste hoeveelheden.

Zo kwam het dat knecht Leen Tanis zich opwerkte tot 
meesterschilder en begin jaren 30 het bedrijf van Metz 
over nam. Het sier- en kunstschilderwerk van rijtuigen 
begon toen al meer en meer, door de opkomst van de 
auto naar de achtergrond te raken. Het bestond nog 
wel, de gereformeerde herenboer reed ermee tot ver 
in de jaren 50 op zondag naar naar de kerk.  
En dat moest door het gepeupel worden gezien.  
Dus het rijtuig moest glimmen.

Leen Tanis schilderde voornamelijk boerderijen en 
woonhuizen. ’s Morgens vroeg gingen hij en zijn 
knecht op stap met de handkar gevuld met krabbers, 
schuurmiddelen, krabbers, verf, trapleren en ladders. 
Soms wel 10 km ver. En dat het hele jaar door. Tot de 
Kerst en dan was het tijd om rekeningen te schrijven 
en innen. Dan ging Tanis weer op stap maar nu niet 
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in overall of schildersschort maar in zijn zondagse 
pak, met de rekeningen op zak om, meestal onder het 
genot van een borrel (dat lag aan de gulheid van de 
klant) en een sigaar, de guldens te innen.
Zo kon hij weer een jaar voort.

Han Kemp, plaatselijke kruidenierszoon had als puber 
een groot gedeelte van de oorlog ondergedoken 
gezeten, was kort daarna naar Indonesië gestuurd om 
pas in 1952 weer terug te keren. De overheid deed niet 
aan nazorg, het kruideniersvak zag hij niet zo zitten, 
bovendien hadden zijn twee oudere broers Wim en 
Leen de zaak al overgenomen. Leen Tanis kwam te 
hulp, hij zou van Johan (Han in de dorpsmond) wel  
een goeie schilder maken en nam hem als leerling  
in dienst. 
Na verschillende avondstudies voor het benodigde 
middenstandsdiploma succesvol te hebben afgerond 
nam Kemp in 1958 het schildersbedrijf van Tanis over. 
Rijtuigen waren er inmiddels niet meer. Het schilder-
werk betrof uitsluitend nog huizen en boerderijen, 
binnen- en buitenwerk. Binnen in de winter, buiten 
in de zomer. Alle verf werd rond die tijd kant en klaar 
ingekocht en niet meer zelf gemaakt. Op de stopverf 
na, dat werd tot ver in de jaren 70 nog met krijt en 
lijnolie op de lijnolieton zelf gekneed.
De handkar gebruikte Kemp ook nog voor de korte 
afstanden en om de ladders en trapleren te vervoeren. 
Als eerste motorisering werd er begin jaren 60 een 
brommer aangeschaft. Grote tassen voor materialen 
achterop en een glasrek met glas en materialen als een 
rugzak op de rug gebonden (kom daar nu bij de ARBO 
maar eens  om).

Niet lang daarna volgde, onvermijdelijk, een  
bestelauto, een Fort Taunus met dakdragers.
Kemp zag in de jaren 60, door de opkomst van het 
doe-het-zelven, grote mogelijkheden in het aan  
particulieren verkopen van verf, kwasten, schuur-
papier, behang, lijm en andere benodigde materialen 
om je eigen huis mee op te knappen. Met daarbij gratis 
advies van de vakman! Hij opende daarom eind jaren 
60, naast zijn schildersbedrijf ook nog een winkel  
die gerund werd door IJda zijn vrouw. Dit met de 
bedoeling daar uiteindelijk van te kunnen leven en 
met het schilderwerk te kunnen stoppen.
Echter, door de komst van een groot winkelcentrum 
in Schalkwijk met bouwmaterialenwinkels zag hij al 
halverwege de jaren 70 die droom in rook opgaan. 
Tegen de prijzen die b.v. de Hema vroeg voor een liter 
verf (alleen maar rotzooi volgens Kemp) kon hij zijn 
kwaliteitsspullen niet eens inkopen.
Toch is de winkel nog tot eind jaren 80 open gebleven 
maar veel extra heeft het nooit opgebracht.
Het schildersbedrijf is tot vlak na het pensioen van 
Kemp in 1992 ook opgehouden te bestaan. 

Zowel Tanis als Kemp als de zoon Hans, die na de 
pensionering van zijn vader het bedrijfspand bij het 
woonhuis heeft betrokken, hebben bijna niets weg-
gedaan van wat de rijtuigschilder Metz ruim 100 jaar 
gelden heeft opgezet en waarmee Tanis en Kemp nog 
hebben gewerkt. Het ‘verfhok’ werd tot de verkoop van 
het pand in september 2016 gekoesterd als een privé 
museumpje. Door gelukkige omstandigheden heeft de 
familie Bootsma, liefhebbers van het schildersambacht 
in hart en nieren, met liefde en plezier alle spullen 
overgenomen en in hun museum in Hindeloopen 
tentoongesteld. Van een ambacht waarvan er vroeger 
zoveel waren. Die door industrialisatie bijna niet meer 
bestaan. Of toch wel. Gauke en Pieter Bootsma dat 
oorspronkelijke schildersambacht nog. Bezoek hun 
museum aan de Kleine Weide 1-3 te Hindeloopen en  
ze vertellen er hartstochtelijk over en ze laten het u 
graag zien!

http://www.hindelooperschilderkunst.nl

Hans Kemp
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Als we willen weten hoe koud of warm het is, dan 
is een blik op de thermometer voldoende. Op het 
moment dat ik dit schrijf is het precies nul graden 
Celsius. 
De natuurkundige Celsius leefde van 1701-1744. In 
1742 voerde hij zijn thermometer in. Hij nam als laag-
ste temperatuur de situatie van smeltend ijs (0 graden) 
en als hoogste die van kokend water (100 graden).  
Bij de koudste temperatuur (0 graden) liggen de 
moleculen en atomen vrijwel stil. Maar bij verwarming 
gaan de atomen en moleculen harder trillen, waarbij ze 
tegen elkaar botsen. Daardoor stijgt de temperatuur. 

Een andere meetmethode is die van Fahrenheit. 
Daniel Gabriel Fahrenheit leefde van 1686 tot 1736.  
Hij vervaardigde goede alcohol- en kwikbarometers. 
Hij kwam tot een heel andere schaalverdeling. Volgens 
een artikel dat Fahrenheit zelf schreef in 1724, is zijn 
schaal gebaseerd op drie referentiepunten. 
Het nulpunt werd verkregen door de thermometer 
in een mengsel van ijs, water en ammoniumchloride 
te plaatsen. Dit was in die tijd een veel gebruikte 
methode om een lage temperatuur te krijgen.  
Het tweede referentiepunt, 32 °F, vond hij door de 
thermometer in zuiver water te plaatsen waarbij  ijsvor-
ming plaatsvond. Het derde en laatste referentiepunt, 
96 °F, werd bepaald door de lichaamstemperatuur van 

Temperatuur
een gezond persoon, gemeten in de mond of onder  
de oksel. Zo kwam hij op drie punten:  
a) het smeltpunt van ijs 
b)  de temperatuur in zuiver water bij ijsvorming en 
c) de lichaamstemperatuur (96 °F) 
 
Water kookt  bij de methode Fahrenheit op 212 °F.
Fahrenheit kwam met zijn schaalverdeling in 1724, 
eerder dus dan Anders Celsius, die in 1742 de  
temperatuurverdeling in graden Celsius definieerde. 
Een kleine tabel geeft een indicatie van de verschillen
 0 graden Celsius  32 graden Fahrhenheit
 10 51
 20 69
 30 81 

De laagste gemeten temperatuur op aarde was aan de 
Zuidpool op 10 augustus 2010. De temperatuur was 
toen min 93 graden C. De koudste plek op aarde waar 
nog mensen wonen is Noord -Siberië.  In 1993 was het 
daar op een dag 68 graden onder nul.  De hoogste 
gemeten temperatuur was op 13 september 1922 in 
Libië. Toen gaf de meter 57.7 graden C. aan.

 Reint Buser
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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. 

woensdag:

Callanetics (fitnesstraining op muziek):  
09.00 – 10.00 uur
Informatie: Selma Makkelie 023-5581594

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
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Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd 
voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het 
jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen 
knutselclubavond.
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.
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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                    
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com           
Website: www.whyoga.nl

Callanetics (fitnesstraining op muziek):
Dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
Donderdagavond 19.30 – 20.30 uur
Informatie: Selma Makkelie 023-5581594

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
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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

Buurtzorg Vijfhuizen e.o. Liniewal 4, Vijfhuizen tel.  06 - 51500305

Email: vijfhuizen@buurtzorgnederland.com

Web: vijfhuizen.buurtzorg.net

Politie
Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer  tel. 112

Politie (algemeen)  tel. 0900 - 8844  

Gebiedsagent: John van der Hulst (John.f.van.der.hulst@politie.nl) 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:  Rik Rolleman                             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 

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, 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 tuinwerkzaamheden ............................06-40607897, info@maarltuinen.nl  

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

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

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

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

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

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 15 mei 2017.

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


