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Oudejaarsborrel
Het is al bijna weer zover. Oud en nieuw komt er aan 
en ook dit jaar organiseren sportvereniging DSOV, de 
ondernemersvereniging Vijfhuizen (OVV) en de dorps
vereniging (VDV) de al bijna traditionele oudejaars
borrel op het dorpshart. Kom ook gezellig even langs 
om het oudejaar uit te luiden!

Repaircafé
Er liggen plannen om in het dorpshuis een repaircafé 
te starten en wij steunen dat initiatief van harte. Roel 
Krijger, beheerder stelt elke maand een maandag
middag in het Dorpshuis graag ruimte ter beschikking 
en Frans van Eerden en Hans Hijstek willen er concreet 
vorm aan geven. Kijk naar de oproep verderop in dit 
blad en doe mee!

Stand van zaken Woudweg – Nieuweweg
De omwonenden van het oude seniorencomplex aan 
de Woudweg – Nieuweweg hebben forse bezwaren 
tegen het ontwerp voor de nieuwe sociale huur
woningen zoals Ymere die heeft voorgelegd. Inmiddels 
is na overleg in de buurt een groepje omwonenden, 
gesteund door de dorpsvereniging en de onder
nemersvereniging in gesprek met Ymere en vertegen
woordigers van de gemeente. Hoofdbezwaren zijn 
het relatief grote aantal woningen (35) en de daarvoor 
benodigde parkeerruimte, waardoor de structuur in de 
buurt fors verandert. Ymere lijkt niet van plan veel aan 
de plannen te veranderen. Van gemeentewege worden 

Voorwoord
de plannen nu nader onderzocht en doorgerekend, dit 
omdat Ymere stelt dat een lager aantal financieel niet 
rendabel is. Wordt dus vervolgd.

Floriadepark – Expotoegang
De toegang tot het Expoterrein voor aanleverend  
verkeer en parkeren loopt via het Floriadepark.  
Dat levert verkeers en parkeeroverlast op voor de 
bewoners van het Floriadepark. Bij het ontwerp van 
het Floriadepark hebben wij zowel de gemeente als de 
bouwer er op gewezen dat er een aparte ontsluiting 
voor het Expoterrein moet komen. Dat is niet gebeurd 
en daarover willen we samen met bewoners van het 
Floriadepark in gesprek met de gemeente en het 
management van het Expoterrein.

Bestuurslid gezocht
We zoeken nog een 7e bestuurslid, bij voorkeur vrouw 
uit een van de nieuwe wijken (Stellinghof, Floriade
park). Interesse, bel mij of een van de andere bestuurs
leden voor verdere informatie. Het is leuk om te weten 
wat er speelt in het dorp en nog gezellig ook!

Ledenbestand
Het is met een ledenbestand van boven de 1100  
nog een hele toer om dat bestand up to date te  
houden. Geef evt. wijzigingen door aan Liesbeth  
Welt, die de ledenlijst bijhoudt! Haar mailadres is 
ewelt@quicknet.nl

Een goede jaarwisseling en 
een mooi 2018 gewenst! 

Cok de Ruijter, voorzitter VDV



5Samenleven VDV - december 2017

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.

De heer (Antoon) Hendriks stuurde  
een rectificatie op een rectificatie.

Voor de goede orde vermelden wij de tekst nog  
maar eens volledig: 

“In 1923 toen ik in Vijfhuizen kwam wonen was daar
naast (506) het woonhuis van de smederij van Mantel. 
Enkele jaren later werd de smederij overgenomen door 
Louis Nunnink die kort daarna uit Vijfhuizen vertrok. 
Ook de firma Mantel vertrok uit Vijfhuizen waarna mijn 
vader (Joh.Hendriks) het grote witte huis huurde en 

Vijfhuizerweg 506
daar zijn kapperszaak vanaf de Vijfhuizerdijk  
voortzette. De smederij werd omgebouwd tot  
woonhuis voor de koster (de heer Lodder) van de 
ernaast gelegen Gereformeerde Kerk. De familie  
Lodder kwam naast ons te wonen. Zoon Gerrit was 
jaren mijn vriend. Hij (Gerrit) trouwde later met de 
dochter (Ans) van de schilder Leen Tanis. Vanaf 1923 
(ik ben geboren in 1920 in Haarlem) tot plm. 1938 
woonde ik in het dorp.  

Ton Hendriks (vroeger Antoon). 
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The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

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

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

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl
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De traditionele kerstsamenzang in Vijfhuizen – met als decor een levende kerststal  wordt dit jaar gehouden  
op zondag 17 december en begint om 16.30 uur op het feestelijk ingerichte kerstplein naast het  
dorpshuis aan de Kromme Spieringweg 436. Bij onverhoopt slecht weer wordt uitgeweken 
naar het dorpshuis. 
Het VOC (B)engelenkoor en koperblazers begeleiden  
de samenzang. Nadrukkelijk komen ook  
de kinderen aan bod. De samen
zang staat onder leiding van 
Ingrid Prins.

Tegen een kleine vergoeding is 
het programmaboekje inclusief 
een kaars verkrijgbaar. Voor de 
inwendige mens is er kerstbrood, 
gloeiwijn en warme chocolademelk. 

Na afloop van de samenzang is in het 
dorpshuis dampende erwtensoep met 
roggebrood verkrijgbaar.

Kerstsamenzang  
en levende kerststal in Vijfhuizen
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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Het Leesplankje van Hoogeveen, met de woorden 
aap, noot, mies (enzovoort), was een houten plankje 
van Nederlandse origine met daarop afbeeldingen 
en daaronder de bijbehorende woorden. De eerste 
versie van dit leesplankje werd bedacht in 1897 door 
de hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen uit Stiens, die 
leefde van 18631941. De plankjes en bijbehorende 
leesboekjes werden uitgegeven nadat Hoogeveen in 
1894 schoolhoofd was geworden in Deventer. Door 
middel van het leesplankje leerden scholieren nu 
woorden te ontleden in klanken, maar ook leerden 
ze dat door het samenvoegen van klanken woorden 
konden worden gemaakt.
Het leesplankje werd een groot succes. 
Generaties lang zijn met dit plankje opgegroeid.  
En de teksten “”aap, noot, mies, wim, zus, jet, teun, 
vuur, gijs” werden een begrip. 
Daarnaast verschenen in 1904 enkele boekjes met  
als hoofdpersonen Ot en Sien. De verhalen zijn 
geschreven door Hindericus Scheepstra en Jan Ligthart 
met als achterliggende gedachte de jeugd zich te laten 
verdiepen in het dagelijkse huiselijke gezinsleven.  
De bijbehorende illustraties werden gemaakt door  
Cornelis Jetses en Lies Veenhoven. 
Maar die tijd van het leesplankje is voorbij.  
Een ”Leesplankje van Hoogeveen” hebben we in  
deze tijd niet meer nodig.
We hebben nu immers de telefoon? De telefoon  
betekent een enorme uitbreiding en vergemakke
lijking van het contact met anderen.  

Het moderne leesplankje
Vrijwel elk huis heeft standaard een telefoon in huis.
Ieder is snel bereikbaar en met onze telefoon kunnen 
we bellen over de gehele wereld. Technologie brengt 
vernieuwing, maar kan ook gedeeltelijk een beperking 
in het contact worden. 
Vroeger hield je de telefoon tegen je oor en dan 
voerde je zo een gesprek. Maar, tegen je oor houden 
hoeft niet meer, we hebben nu een extra voorziening. 
Contact gaat nu ook via een schermpje. Het is ons 
moderne leesplankje geworden. Niets op tegen, maar 
velen turen nu uren op een scherm om te zien wat 
anderen voor ons hebben bedacht. 
We vragen aan een agent niet meer de weg, we zoeken 
die zelf wel op, via ons “moderne leesplankje”. 
Wie nu de trein in stapt met de gedachte een gezellig 
contact te hebben met medereizigers ziet slechts een 
zwijgende en turende massa, die niet eens opmerkt 
wie het rijtuig binnenstapt. 
Op straat beweegt men zich fietsend en plankje lezend 
voort. Wat er in de wereld gebeurt ziet men niet.
 

Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan 
dat het gebruik van 
de telefoon rijdend in 
het verkeer de auto
bestuurder of fietser 
afleidt, met kans op 
ongevallen van dien. 

Veilig Verkeer Nederland stelt zich op het standpunt 
dat gebruik van de telefoon in het verkeer even  
zwaar dient te worden gestraft als rijden onder 
invloed. En dat is nogal wat.
Gebruik van het moderne leesplankje? 
Er is niets op tegen als we die maar als volwassen 
personen gebruiken. Dus rijdend achter het stuur op 
de fiets of in de auto: vergeet het maar. We zijn immers 
het leesplankje van de “AAP, NOOT, MIES.” periode al 
lang gepasseerd? 

Reint Buser 
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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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Een sfeerplaatje van het Theelicht bij volle maan.  
© Martin van der Zalm



Samenleven

12 Samenleven VDV - december 2017

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

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

 

Wij nemen nog patiënten aan 
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Reint Buser  

Het jaar loopt bijna weer ten einde. Voor Vijfhuizen  
was dit jaar heel bijzonder. 
Het Nationaal Monument MH 17 werd op 17 juli in 
aanwezigheid van koning Willem Alexander en  
Koningin Maxima, en met de aanwezigheid van  
families van de slachtoffers onthuld. Het was een  
waardige bijeenkomst en voor het dorp een eer dat 
het hier kon plaatsvinden.

De tijd gaat verder. 
De feestweek van dit jaar werd een bijzonder succes 
met het thema China.  Eind december sluiten we dit 
jaar af en betreden het jaar 2018. Dat wordt dan in 
China het jaar 4714, die begint op vrijdag 16 februari. 
De Chinese horoscoop is gebaseerd op de maan
kalender, in tegenstelling tot de westerse kalender die 
georiënteerd is op de zon. Het Chinese Nieuwjaar heeft 
daarom elk jaar een andere datum, omdat het maan
jaar bestaat uit 12 maanden van elk 29/½ dag.   
De Chinese kalender wordt al gebruikt sinds het jaar 
2637 voor Christus. 

Volgens een legende riep Boeddha op zijn sterfbed 
alle dieren tot zich om afscheid van hem te nemen 
voordat hij de aarde verliet. Slechts 12 dieren meldden 
zich; als beloning wees Boeddha hen elk een jaar toe, 
in volgorde van opkomst.

Het jaar 2017 was Het Jaar van de Haan. 
De haan, volgens horoscoop, is actief, getalenteerd, 
ambitieus, eigenwijs en agressief. Hanen staan graag 
in de belangstelling, vol trots hun pluimen tonend, 
hoewel ze diep in hun hart conservatief zijn. 

Het jaar 2018 is dan in 
China “het jaar van de 
hond”. 
De hond, volgens de 
Chinese horoscoop, 
is loyaal en gehoor
zaam. Ze respecteren 
de regels en blijven 
meestal in het gareel. 
Ze hebben bewonde
ring voor ouders of 
hoog geplaatsten, zijn 

altijd behoedzaam, zijn het vertrouwen waardig en 
hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ze lijken wat teruggetrokken omdat ze niet altijd met 
hun gevoelens te koop lopen. 

Als die gegevens over de hond kloppen, dan gaan  
we een goed jaar 2018 tegemoet.
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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 

HELDER IN 
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl

H
ee

ft
 u

 e
en

 feestje of iets te v
ier

en
 b

el Z
ier

e

06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

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

telefoon

mail

internet
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Doe mee in het Repair Café Vijfhuizen!
Repair Café Haarlemmermeer is al actief in 5 verschil-
lende woonkernen van onze polder. Het promoot  
repareren als alternatief voor weggooien en daarnaast 
- via het organiseren van repareerbijeenkomsten –  
het versterken van de sociale samenhang in de buurt. 

De dorpsvereniging Vijfhuizen onderzoekt samen met 
de beheerder van dorpshuis de Oude Waterwolf, Roel 
Krijger de mogelijkheden voor een Repair Café in  
Vijfhuizen. 

Inwoners van Vijfhuizen kunnen 1x per maand op maandagmiddag naar het Dorpshuis komen 
met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs weer in orde te 
maken. Voor het repareren worden (los van eventueel nieuwe onderdelen) geen kosten gerekend. 

De Vijfhuizenaren Frans van Eerden en Hans Hijstek willen hier concreet vorm aan geven en zij 
zijn op zoek naar handige vrijwilligers. 

Doe ook mee!
Repair Café Vijfhuizen zoekt dorpsbewoners met  
verschillende vaardigheden om tijdens de Repair  
Cafébijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatie  
des kundige. We zoeken vooral mensen die handig  
zijn met: 

* kleding/textiel  * fietsen
* elektrische apparaten *  meubels/houten 

voorwerpen

en die het leuk vinden om hun kennis te delen met 
dorpsgenoten.

 
Daarnaast zoeken we mensen die bij de Repair Cafés 
de functie van gastvrouw/heer willen vervullen.  
Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers  
welkom en fungeert als aanspreekpunt voor zowel  
de bezoekers als de reparateurs in het Repair Café. 

Interesse?

Meld je telefonisch aan bij de organisatoren  
Frans van Eerden (0648810989) of  
Hans Hijstek (0629574901) of via de mail  
eerden78@hotmail.com of h.hijstek@quicknet.nl.
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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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Als de plannen van het nieuwe kabinet allemaal  
doorgaan, lopen we straks, weliswaar op eigen  
kosten, intussen het Wilhelmus zingend, naar het 
Rijksmuseum. Er zullen zeker Nederlanders zijn die 
daar bezwaar tegen hebben, maar op zich is er niets 
mis mee. 

Een dagje naar Amsterdam op een zonnige dag met 
eerst een bezoek aan het museum en daarna een 
drankje op een terras. Wat is er mooier in dit leven. 
Tramlijn 2 en 5 brengen je er heen en het fraaie 
gebouw is direct te zien. Het mooie Rijksmuseum
gebouw is ontworpen door de Nederlandse architect 
P.J.H.Cuypers. Het museum biedt een overzicht van de 
Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere 
werken van 17eeeuwse Nederlandse meesters als 
Rembrandt, Frans Hals etc. Rembrandt’s Nachtwacht is 
zo kostbaar dat de waarde ervan nauwelijks te schat
ten is. Maar dat is niet alles, er is veel meer te zien in 
schilderijen, kunst en historie. 

Het museum is in de afgelopen tijd ingrijpend  
verbouwd. De officiële heropening vond plaats op  
13 april 2013 en vanaf die dag was het vernieuwde 
Rijksmuseum geopend voor het publiek. Sinds de  
heropening is het aantal bezoekers alleen maar  
toegenomen: in 2013 waren dat er 2.200.000,  
gemiddeld tussen de 7.000 en 10.000 per dag. In de 
twaalf maanden na de heropening kwamen er  
2,7 miljoen bezoekers, van wie ongeveer twee derde 
uit Nederland. Van over de gehele wereld komen 
bezoekers naar het museum. Het museum ontving op 
16 mei 2015 de European Museum of the Year Award, 
een prijs voor musea die de afgelopen twee jaar zijn 
opengegaan, vernieuwd of uitgebreid.
Wandelend door het museum zien we Nederland in 
alle facetten. Leven en werken, strijd, goed en kwaad; 
het leven van alle dag in armoede en rijkdom.  
Het kleine Nederland heeft in het verleden in de 
wereld altijd een belangrijke rol gespeeld, hoe men 
daar ook tegenaan kijkt, en die rol vervult het nog. 
Daar kunnen we als land best trots op zijn. 

Den vaderland getrouwe …
Ook ons volkslied, het Wilhelmus, heeft een lang  
verleden. Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het 
Nederlandse volkslied. De tekst is omstreeks 1570 
geschreven op een destijds bestaande melodie.  
Wat betreft de datum staat wel vast dat de tekst 
geschreven is na mei 1568, omdat de tocht langs de 
Maas in het lied vermeld wordt, en waarschijnlijk  
vóór april 1572, omdat de verovering van Den Briel 
niet bekend lijkt in het lied.

Het Wilhelmus wordt beschouwd als een van de oud
ste volksliederen in de wereld. De tekst weerspiegelt 
Willem van Oranje’s tweestrijd inzake de opstand in de 
Nederlanden; enerzijds probeert hij als vertegenwoor
diger van het staatsgezag trouw te zijn aan de Spaanse 
koning, anderzijds volgt hij zijn geweten dat hem voor
schrijft in de eerste plaats God en het Nederlandse volk 
te dienen. En bovenal: “de tirannie verdrijven die mij 
mijn hert doorwondt”. Lange tijd werd het lied vooral 
door de Calvinisten gezongen zonder dat het een 
officiële status had. Op 10 mei 1932, tijdens de voorbe
reiding van Koningin Wilhelmina’s 25jarig regerings
jubileum, werd het Wilhelmus door de ministerraad 
van het kabinet Ruijs de Beerenbrouck III als het 
nieuwe volkslied ingesteld. Het lied is een acrostichon; 
het telt 15 coupletten waarvan de eerste letter van 
elk couplet tezamen de naam Willem van Nassou(ouv) 
vormen. Hij was prins van het gebied OranjeNassau, 
vandaar ook de Oranje traditie van Nederland. 

Reint Buser
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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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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:

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

dinsdag:

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

woensdag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Bibliotheek 13:30 tot 17:00 uur
– Yoga 19:00 tot 22:00 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
– Inloopbiljart: 19:30 tot 22:00 uur
– Theatergroep: 20:00 tot 22:30 uur
– (Maandelijks) VDV vergadering:
   20.00 tot ca. 22.00 uur

vrijdag:

– 1e vrijdag van de maand: grootmoeders keuken

– Klaverjassen: 20:00 (om de 14 dagen)

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

2. De Spiering

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Spiering:

maandag:

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

woensdag:

Callanetics (fitnesstraining op muziek):  
09.00 – 10.00 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

donderdag:

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

– Yoga 55+: 10.00 tot 11.00 uur 
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd 
voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het 
jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen 
knutselclubavond.
Gebruik van de locatie voor (sociaalculturele)  
activiteiten ten behoeve van Vijfhuizenaren is in  
overleg mogelijk. 
De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl.

3. De Poterne

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

dinsdag:

– Bijbelleesgroep: 20.00 tot 22.00 uur
   september tot mei

woensdag:

– Ontspanningsmiddagen voor 55plussers:
   (3e woensdag van de maand)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2wekelijks) 

donderdag:
– Medial bloedafname: 10.45 tot 11.30 uur 

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.

woensdag:

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

donderdag:

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

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

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

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

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

maandag:

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

dinsdag:

– Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 
  10.00 tot 11.30 uur

woensdag:

– Repetitie dameskoor: 16.00 tot 17.00 uur

donderdag:

– Repetitie gemengd koor: 19.30 tot 21.30 uur.

vrijdag:

–  (2e vrijdag van de maand, van oktober t/m mei)  
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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Kinderdagverblijf de Optimist
Baarsjesweg 3
2141 VJ Vijfhuizen

BuitenSchoolse Opvang
Kromme Spieringweg 396
2141 AM Vijfhuizen

www.robinson.nl

                        

VOEL JE GOED MET
EEN GEZONDE HUID!
Ik kan je veel mogel� kheden bieden 
op het gebied van uiterl� ke verzorging 
en anti-aging.

Een professionele schoonheidssalon in 
V� fhuizen. Je kr� gt b�  m�  de aandacht 
die je verdient!

www.helenbeautycare.nl | 06-1466 8891 | Fuikweg 17 - V� fhuizen

helen |  B E A U T Y  C A R E
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8. De Jungle

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Jungle:

donderdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

vrijdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

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

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

9. Basisschool De Tweemaster

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

woensdag: 

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

Callanetics (fitnesstraining op muziek):
Dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
Donderdagavond 19.30 – 20.30 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

Activiteiten voor de jeugd:
In de aula van De Tweemaster:
– schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks:
   donderdagavond van 19:0020:00 uur

Wil je een keertje komen kijken of je het ook leuk 
vindt? Kom dan gerust eens langs. 
Informatie: Rob Mulder (robmulde@gmail.com  
tel. 5580378

10. Basisschool De Waterwolf 

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

11. Gymzaal Zijdewinde

maandagavond: 

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

dinsdagavond:

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

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

donderdagavond:

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

12. Villa 533

De dansstudio geeft hier elke zaterdagochtend 
dans en balletlessen voor kinderen vanaf 2 t/m 7 jaar.
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Prettige feestdagen 
en 

gelukkig nieuwjaar
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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 2a, 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

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

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 

Dans & Balletstudio Jolein, www.balletstudiojolein.nl ..........  Breed lesaanbod voor de allerkleinste t/m volwassen ... info@balletstudiojolein.nl

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

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

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

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 19 februari 2018.

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


