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Nummer twee! De vernieuwde redactie liet zich niet 
afschrikken door de warme zomer, dat kun je goed zien 
aan deze septemberuitgave van Samenleven. 

Lisa de Koning heeft zich gebogen over de bijenbloem-
velden langs de Liniedijk en in het Vijfhuizerpark.  
De mensen van Bee Heroes pleiten ervoor om een 
bij-vriendelijk Vijfhuizen te worden. Terecht, een uiterst 
actueel thema, nu er breed alarm wordt geslagen over 
de enorme terugloop van het aantal insecten.

En Peter Blom heeft een heel informatief artikel 
geschreven over de achtergronden van de in en om het 
dorp aanwezige kunst en dat is zo bij elkaar behoorlijk 
wat. En gevarieerd en mooi bovendien, je realiseert je 
nu pas wat er allemaal staat.

Prikker wordt in het dorp tweemaal geëerd met  
een beeld. Terecht. Prikker was het pseudoniem van 
journalist Jan Mastenbroek die in de jaren vijftig van  
de vorige eeuw in de toenmalige Hoofddorpse  
Courant kritische columns schreef over het gebrek aan 
aandacht van het gemeentebestuur voor het dorp. 
Mastenbroek overleed op 12 juli jl. op 89 jarige leeftijd. 
Frans Witteman schreef in het HCnieuws van  
2 augustus dat oudere Vijfhuizenaren hem als de  
redder van Vijfhuizen betitelden. Hij was actievoerder 
en belangenbehartiger voor het dorp, en met succes!
DSOV is gepromoveerd naar de eerste klasse, het 
eerste gaat dus prima. Hoe gaat het verder met de de 
hand- en voetbalvereniging? Voorzitter Ton van der Aar 
vertelt erover.

Wat doen eigenlijk die campers daar aan de rand van 
het dorp bij de Drie Merenweg? Roel de Zanger, initia-
tiefnemer van het camperpark legt uit waarom het park 
juist daar terechtkwam en hoe het gaat.

En Kees van der Peijl, vrijwilliger op verschillende  
fronten, wordt deze keer in het zonnetje gezet. Wat ik 
leuk vond tijdens de interviews met deze drie mannen 

Voorwoord
is hun gedrevenheid. Die straalt er bij alle drie van af.  
Of het nou gaat over de toekomst van een sportclub, 
hoe je vanuit niets start met een heel nieuwe onder-
neming of hoe je je inzet in je buurt, bij het MH17 
monument of bij de tennisclub: de gedrevenheid is 
geweldig!
Eenzelfde enthousiasme bij de vrienden van het MH17 
monument, lees de bijdrage van Tineke Krikke en ook 
deze keer blaft onze columnist Bark weer mee.

Wat heeft de VDV zelf onder handen? De nieuwbouw 
Woudweg – Groeneweg vraagt natuurlijk nog steeds 
de aandacht van ons en van de omwonenden.  
De omwonenden hebben met hulp van dorpsgenoot 
Ben Ewals, architect en stedenbouwkundige, een 
alternatief voorgelegd aan Ymere. Spannend wat de 
uitkomst gaat worden. Aan de Kromme Spieringweg 
heeft zich al enige tijd een bedrijf gevestigd dat onder 
andere containers verhuurt en mobiele bouwtoiletten. 
Wij vinden dat met omwonenden daar volstrekt niet 
passen. Dat vindt ook gelukkig de gemeente, maar er 
loopt nog een procedure. En ook de overlast die de 
bewoners van het Floriadepark ondervinden van het 
toe- en afrijdend werkverkeer is nog steeds niet  
opgelost. Kijk voor actuele bijzonderheden op onze 
site, www.dorpvijfhuizen.nl. 

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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Mijn naam is Raymond Icke (44 jaar), getrouwd en 
vader van twee prachtige dochters in de leeftijd van  
16 en 19 jaar. 
Nadat ik een aantal maanden in het bestuur van de 
VDV heb meegelopen, ben ik in de ledenvergadering 
van j.l. mei formeel toegetreden tot het bestuur.
Sinds 1, 5 jaar wonen wij in de jongste woonwijk van 
Vijfhuizen (Poort 5). Hiervoor woonden wij  een paar 
minuten verderop  aan de andere kant van de Ring-
vaart, namelijk in Molenwijk. 

 In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Veilig-
heidsregio Kennemerland, en dan specifiek bij de GGD
Kennemerland. Als beleidsmedewerker crisisbeheer-
sing houd ik me onder andere bezig met het opleiden 
van sleutelfunctionarissen (leidinggevenden) die 

Nieuw bestuurslid VDV stelt zich voor
worden ingezet bij crises en rampen en onderhoud 
ik contacten met partners binnen het geneeskundige 
netwerk.

Toen we in Vijfhuizen gingen wonen, hebben we 
nagedacht hoe we een bijdrage konden leveren aan 
de leefomgeving van Vijfhuizen, maar ook op welke 
wijze we het dorp beter konden leren kennen. Omdat 
we als gezin nietverbonden zijn aan een sportclub en 
ook geen schoolgaande kinderen meer hebben in de 
basisschoolleeftijd, kwam de oproep van de VDV in 
de zoektocht naar een nieuw bestuurslid op een juist 
moment. Mooier dan bestuurslid worden kan niet om 
deze twee doelen te combineren. 

Nu een aantal maanden verder, krijg ik steeds meer 
zicht op Vijfhuizen, de zaken die wij allemaal belangrijk 
vinden, maar ook meer zicht op wie nu wie is. Ook zijn 
we erover uit dat Vijfhuizen ons hart heeft gestolen en 
we hier niet meer weg willen. Wat een prachtig dorp in 
al zijn facetten is dit toch.

Afsluitend zou ik willen meegeven, schroom niet om 
mij te benaderen, als er zaken spelen of als er ideeën 
zijn waar wij als VDV een bijdrage aan zouden kunnen 
leveren.

Raymond Icke 

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.
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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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Vijfhuizen kent heel wat kunstwerken, elk met een eigen verhaal. Van meer abstracte kunst zoals het vijftal 
van Rudi van de Wint in Stellinghof tot de beelden die onmiskenbaar de bekende Prikker voorstellen.  
En van een werk dat eigenlijk voor de binnenstad van Groningen was bedoeld tot het speciaal voor  
Vijfhuizen ontworpen vrijheidsbeeld. Peter Blom zocht achter elk kunstwerk het verhaal erachter op zodat 
je achteloos door kunstzinnig Vijfhuizen begeven vanaf nu geen optie meer is. En een rondje ‘Kunst in  
Vijfhuizen’ van harte wordt aanbevolen. 

Kunst in het dorp

Al jaren loop ik door de d’ Yserinckweg langs dat ding 
op het grasveldje. Je weet wel. Een soort Michelinman-
netje zonder kop. Toch maar eens meer informatie over 
opgezocht. Het is een kunstwerk van Gerard Bruning 
en in 1970 geplaatst. De gemeente vond toen al dat bij 
een bouwplan een kunstwerk hoorde. Dus dankzij het 
Buitenhof staat dit bronzen beeld hier. Helaas heeft 
het nooit een naam gekregen. Ook niet van de kunste-
naar. Maar dat schijnt dan ook kunst te zijn: doe er zelf 
maar wat mee, maak er voorstelling van en bedenk er 
een eigen naam bij.

Nu is dat natuurlijk heel anders met de kunstwerken 
van Rudi van de Wint. Dat is de kunstenaar van de 
vijf kunstobjecten in Stellinghof. Ook hier heeft de 
gemeente een deel van het geld van de grondverkoop 
gebruikt om deze kunstwerken neer te zetten. 
Te beginnen met het “theelichtje”. Het is de dertien 
meter hoge toren, gemaakt van cortenstaal. Het roest 
dus aan, maar geeft zichzelf daardoor een bescher-
mende laag waardoor het niet door roest. De echte 
naam is “Statica” en zorgt net als de andere objecten 

voor een herkenningspunt in Stellinghof. De andere 
kunstwerken zijn Poetica (negen pastelgroene  
koperen staven als wuivend gras), Dynamica (twee 
stalen bomen), Arc (een triomfpoort) en Speira (lus 
of krakeling). Ze zijn alle vijf speciaal voor Vijfhuizen 
gemaakt, maar hebben hier geen extra betekenis  
door gekregen. Ze kunnen overal staan. En ook hier is 
de betekenis iets wat je zelf mag bedenken.

Beeld zonder naam

Poetica

ARC
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kogel, maar staat tevens symbool voor nieuw leven.  
De glanzende spikkels op het brons – wellicht een 
verwijzing naar het eerste kievitsei – en de ontlui-
kende bloemen uit de gesloten vorm, zijn een teken 
van hoop in een periode van knechting en onvrijheid. 
Je kunt er van alles van vinden, maar door het verhaal 
erachter krijgt het wat mij betreft toch net iets meer 
betekenis dan gewoon een ‘ding’. Jaarlijks wordt hier 
de dodenherdenking gehouden die ieder jaar weer 
drukker bezocht wordt en ook jonge mensen trekt. 
Ik vind het altijd erg indrukwekkend.

Dan net even buiten het dorp gekeken, zien we aan 
het einde van de Drie Merenweg richting het Rotte-
polderplein sinds 2002 een kunstwerk staan. Dit grote 
kunstwerk is eigenlijk speciaal voor de binnenstad van 
Groningen gemaakt… Maar waarom het daar nooit 
gekomen is, kon niemand mij vertellen. Wel heb ik er 
een idee bij. Het is namelijk een rijkskunstwerk waar-
door het gemakkelijk elders geplaatst kon worden. 
De Engelse kunstenaar Richard Deacon is in dit geval 
geïnspireerd door een reclamespotje van de “Pizza hut” 
op tv. Hierin zie je dat de onder- en bovenkant van een 
pizza van elkaar af worden gehaald waarna de kaas-
slierten nog tussen de twee identieke vormen hangen. 
Die ruimte tussen twee vlakken vind ik heel interes-
sant. De kaasslierten zijn bronzen staken geworden die 
niet loodrecht staan, maar lichtelijk gedraaid zijn. 
De naam van het geheel is “Can’t See the Wood for
 the Trees”, vrij vertaald naar: door de bomen het bos 
niet meer zien. 
Nog een kunstwerk net buiten het dorp, maar dan 
richting Cruquius is “Versteend water” van kunstenaar 
Joos Clijsen. Die druppel komt als een soort wraak uit 
de hemel omdat dit een ‘gestolen gebied’ is. Wat eens 

Dynamica

Speira

Statica 

Bevrijding

Een echt Vijfhuizens kunstwerk is het bevrijdings-
monument van Berenice Witsen Elias. Op de hoek van 
de Rowlandstraat/Zijdewinde, vlakbij de tennis. 
Het is speciaal voor het dorp gemaakt en kent een 
eigen verhaal. Het ei doet weliswaar denken aan een 
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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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water was, is nu land. Het leuke hieraan vind ik wat het 
voorstelt én dat de maker Nimis Beton uit Cruquius is. 

Het is echt een stuk vakwerk als je dit zo kan maken!
Nu ben ik natuurlijk nog één, of misschien beter 
gezegd nog twee, kunstwerken in het dorp vergeten 
waaronder de belangrijkste van ons dorp: Prikker 
(2004). Weliswaar is dit geen echte kunst, maar wel in 
opdracht door een kunstenaar gemaakt. 
Dit beeld staat voor het dorpshuis en is bekostigd 

door onszelf of eigenlijk door de Stichting Promotie 
Vijfhuizen (SPV). Prikker, het pseudoniem van Jan 
Mastenbroek, werd mateloos populair omdat hij op 
ludieke wijze in een wekelijkse column in een streek-
krant opkwam voor het voortbestaan van het toen 
armoedige Vijfhuizen. De bevolking – bepaald niet 
rijk – eerde hem zelfs met een standbeeld van gips en 

papier-maché waarop hij met een misprijzend gezicht 
naar de grond wijst. Uiteindelijk ging het gemeente-
bestuur, dat het dorp wilde laten uitsterven, overstag. 
Mede dankzij de eensgezindheid en de strijdlust van 
de dorpelingen. Na zoveel jaar is het beeld vereeuwigd 
in brons en wijst de duim van Prikker omhoog.  
Een tevreden gebaar. Vijfhuizen is zó!

Nu wil het dat de gemeente ook een soortgelijk beeld 
had laten maken. En in dit geval ging het wel om echte 
kunst. Maar zoals het bij kunstenaars hoort, is dat dan 
net iets anders dan het eigenlijk is. Zo heeft de Haar-
lemmermeerse kunstenaar Karel Gomes een prachtig 
bronzen beeld gemaakt ter nagedachtenis aan 
Mastenbroek. Enkel is de naam van prikker veranderd 
in Stekeltrekker. En zo is het beeld dan ook een boer 
geworden die onkruid weghaalt, “De Stekeltrekker” 
(2005) dus.

Bij elkaar zijn er heel wat kunstwerken, welke naar mijn 
idee toch een toegevoegde waarde geven aan ons 
dorp. Al vind ik dat er nog wel meer kunst in het dorp 

Can’t see the wood for the trees

Versteend water

Prikker
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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

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 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol 

 



13SamenLeven VDV - september 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen

 
 

 

 
Interesse in hedendaagse kunst & erfgoed? 
 
Het Kunstfort bij Vijfhuizen is een inspirerende plek waar je 
nauw betrokken bent bij hedendaagse kunst, kunstenaars, 
openingen, lezingen en andere randprogrammering. 
 
Het Fort bij Vijfhuizen maakt deel uit van de Stelling van 
Amsterdam en is sinds 2005 een bestemming waar beeldende 
kunst en militair erfgoed samenkomen. De programmering is 
geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alterna-
tieve realiteiten en bevragen bestaande systemen. 
 
Wij zoeken nieuwe Publieksmedewerkers! 
Ben je gastvrij, communicatief en heb je interesse in 
hedendaagse kunst en de historie van het fort? 
Als publieksmedewerker ontvang je bezoekers, ben je 
verantwoordelijk voor de kaartverkoop, de museumwinkel en 
verschaf je informatie over de tentoongestelde kunst. 
 
Openingstijden: di – zo / 13.00-17.00 uur (ma & do 
gesloten). Voor minimaal 2 diensten (à 4 uur) per maand. 
Meer info: Lisette Bockwinkel (Coördinator Kunstfort bij 
Vijfhuizen, ma t/m wo), info@kunstfort.nl of 023–5589013 

aanwezig is. Bijvoorbeeld de wegbewijzering naar de 
katholieke kerk. Een roestvrijstaal gevaarte waar de 
wind het zeil bolt en de vlag de naam van de kerk aan-
wijst terwijl de stralen uit de hemel neerdalen. Hmm, 
best kunstzinnig toch van Piet Blom die dit bedacht en 
gemaakt heeft? En wat dacht je van de muurtekening 
naast ijssalon Topa? Een levensecht ijsje waar al een 
klodder op de grond is gevallen. Zo gaaf en zo realis-
tisch geschilderd door Sonja Roosenhart. 

Stekeltrekker

Zo zijn er nog wel meer kunstzinnige Vijfhuizenaren 
die later vast een keer aan het woord komen in ons 
blad. De feestweek is net voorbij, met een prachtige 

jaarmarkt. Ook hier waren weer actieve kunstenaars 
aanwezig. Misschien dat er volgend jaar nog meer 
enthousiaste kunstenaars hun werk willen presenteren
op de markt zodat het weer een grootse kunstmarkt
wordt.

Peter Blom 
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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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Bee Heroes streeft naar bewustwording en een bij-vriendelijk Vijfhuizen

Je hoort en leest het overal: het gaat niet goed met de bij. Het gebruik van gif, afname van de biodiversiteit 
en natuuronvriendelijk imkeren zorgen ervoor dat de bij het moeilijk heeft. En dat terwijl de bij essentieel 
is voor de bestuiving van onze voedselgewassen. Bee Heroes is een ecologisch kunstproject dat mensen 
bewust wil maken van de problematiek én actief bijdraagt aan een bij-vriendelijk Vijfhuizen. Mariken 
Straat, projectleider, vertelt over het project.

‘Het bijenprobleem is van  
ons allemaal’

Maar mensen met een volle agenda of zonder  
vrijwilliger-ambities kunnen de bij ook helpen. 
Met de dagelijkse boodschappen kun je een groot 
verschil maken door natuurvriendelijke, biologische 
of lokale producten te kopen. Ook helpt het om vaker 
te kiezen voor seizoensgebonden groente of een dag 
geen vlees te eten. En door een paar aanpassingen kan 
je je tuin interessanter maken voor bijen. Het is belang-
rijk om te realiseren dat je niet alles kunt - en hoeft! - 
te doen. Elke keer dat je een natuurvriendelijke keuze 
maakt, help je de bij een beetje!”

Wat doet Bee Heroes in en rond Vijfhuizen?
“Het is bijna 
teveel om op 
te noemen! 
Het meest in 
het oog sprin-
gend zijn de 
bijenbloemen-
velden in het 
Park Vijfhuizen 
en langs de 
Liniedijk bij 

het Kunstfort. Hier is in totaal 3750 m2 ingezaaid met 
bloemen die interessant zijn voor de bij. Daarnaast 
doen we allerlei educatieve dingen zoals workshops, 
lezingen en het vertonen van documentaires in onze 
projectruimte in het Kunstfort. In en om het Kunstfort 
is ook een speurtocht voor kinderen. Verder verkopen 
we natuurvriendelijke honing en werken we samen 
met basisschool De Tweemaster. Het doel is om 
mensen de schoonheid van de natuur te laten zien én 
ze bewust te maken hoe zij kunnen bijdragen aan een 
betere wereld voor de bij.”

Daar kunnen jullie vast hulp bij gebruiken. 
Wat kunnen mensen doen om te helpen?
“We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen 
helpen bij het onderhouden van de bloemenvelden. 
Met een gezellige groep wordt er gewied, getuinierd 
en – tijdens droogte zoals afgelopen zomer – veel 
water gegeven. Het zou fantastisch zijn als er nog meer 
Vijfhuizenaren zijn die ons zo af en toe willen helpen! 
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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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Hoe wordt je tuin interessant voor bijen?
“Maak je tuin niet te netjes, bijen hebben namelijk 
beschutte plekjes nodig. Bijvoorbeeld in stukken hout 
of in een bijenhotel. Met goede drachtplanten zorg je 
voor voedsel voor de bij. Bekende voorbeelden zijn de 
vlinderstruik, lavendel  en de zonnebloem. 
Maar ook kruiden als salie, wilde marjolein, tijm en 

rozemarijn zijn geschikt. Door bollen en herfstasters 
te planten is er van het voorjaar tot het najaar genoeg 
voedsel voor de bij. Kies wel voor biologische of 
natuurvriendelijke planten en zaden, want ook bij het 
kweken van tuinplanten wordt veel gif gebruikt.”

Wanneer ben jij tevreden?
“Ik ben tevreden als de bloemenvelden zichzelf  
bedruipen, mooi voor de mens en fijn voor de bij. 
Daarnaast kijk ik ernaar uit om met de lezingenreeks 
aan de slag te gaan waar ik nu aan werk.  
Verder hoop ik dat de bijenproblematiek steeds meer 
gaat leven onder mensen en in de politiek.  
Het bijenprobleem is een probleem van ons allemaal, 
voor onze voedselproductie zijn we voor een groot 
deel afhankelijk van deze bijzondere dieren. Als we 
met elkaar steeds meer natuurvriendelijke keuzes 
maken, kunnen we een groot verschil maken voor de 
bij en voor onszelf.”

Waar kunnen mensen nog meer informatie vinden?
“Op mijn blog (www.beeheroes.nl) schrijf ik regelmatig 
over het wel en wee van de bijen. Daar vind je ook een 
lijst met planten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Voor 
specifieke vragen, of als je vrijwilliger wilt worden, kun 
je mailen naar info@beeheroes.nl.”

Lisa de Koning 
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Na vijftien jaar wordt het voor velen van ons een gewoonte dat het het laatste weekend van augustus  
weer zover is: ‘kermis’ Mysteryland strijkt neer in ons dorp. En dat kan bijna niemand ontgaan want met  
de op- en afbouw neemt dat een paar weken in beslag. Een terugblik op de editie van afgelopen jaar. 

Ook met Kerst een stukje Mystery in 
het dorp dankzij verlichte boom 
Terugblik op Mysteryland 2018

Ook dit jaar was Mysteryland weer volledig uitver-
kocht. Vanaf vrijdagmiddag 14 uur stromen de eerste 
festivalgangers het terrein op. Uiteindelijk zullen er 
17.500 gasten van maar liefst tachtig verschillende 
nationaliteiten er dit weekend hun tentje opzetten en 
luchtbed opblazen. Daarbij laten ze zich niet tegen-
houden door het weer dat deze vrijdag bar en boos – 
zeg maar noodweer – is. 

Extra tenten en regenponcho’s 
De organisatie van Mysteryland is op het weer 
berekend, zo laat Bas, betrokken bij het festival, eerder 
tijdens een goed bezochte bewonersbijeenkomst 
weten. “Gelukkig weten we dat het slecht weer 
wordt, dus kunnen we ons erop voorbereiden met 
extra tenten, houtschors, zand, vlonders en veel 
regenponcho’s.”  En achteraf beschouwd bleek deze 
editie weer een goed georganiseerd feest waar zowel 
de zaterdag als de zondag 55.000 danceliefhebbers 
van genoten. Vrijdags en zondags stond de wind 
richting Vijfhuizen, waardoor we op de proef werden 
gesteld. Tot klokslag 23 uur toen het vuurwerk 
losbarstte en daarna een stilte viel die vervolgens weer 
‘aanzwelde’ voor de afterparty op de camping. 

Dankgebaar voor overlast
Tijdens de bewonersbijeenkomst laat Bas weten dat  
de organisatie dondersgoed weet dat het festival 
overlast veroorzaakt en lang niet iedereen daarop zit te 
wachten. De organisatie kan dat niet wegnemen, maar 
wilde wel als soort dank iets terugdoen voor het dorp. 
Daarom heeft Vijfhuizen afgelopen jaar mede van  
Mysteryland de verlichte boom in het dorpshart  
gekregen. Een stukje Mystery in de gezellige dagen 
rond Kerst. De gezellige dagen rond het festival merk 
je trouwens ook op de camping waar bezoekers 
gewekt worden door de broodbakfietsen van onze 
eigen bakker met croissants. 

Voor volgend jaar mag de camping naar 20.000 gasten 
groeien. En zal er ook weer een preparty zijn. Als VDV 
blijven we in gesprek met de organisatie. Ook over 
de tijden van deze preparty, het op- en afbreken, de 
afzettingen in het dorp, geluidsmetingen enz. Dit zijn 
gesprekken waar de organisatie serieus wat mee doet. 
Dit om het voor iedereen een zo goed mogelijk feest te 
laten blijven.

Peter Blom 

Onze bakker op de camping met croissants

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

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

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
 

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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Voorzitter Ton van der Aar licht succesformule achter groeiende sportclub toe 

Voetbal- en handbalclub Door Sport Ontspanning Vijfhuizen (DSOV) maakt bloeiende tijden door. In de 
laatste zes jaar is het eerste elftal van de club gepromoveerd van de vierde klasse KNVB naar de eerste, is er 
een kunstgrasveld gekomen en is het kantinegebouw gerenoveerd. Daarnaast zijn er nu zomerkampen en 
stond in de vorige Samenleven een oproep voor walking football voor senioren. Hoog tijd voor een gesprek 
met Ton van der Aar (63), al bijna zes jaar voorzitter van de club, om te horen wat de sleutel is tot het succes 
en wat voor plannen het bestuur nog meer heeft. 

DSOV krijgt voetbalschool en 
wandelvoetbal

Ton, wat is het geheim achter het succes van het 
eerste elftal? “Allereerst hebben we gewoon goede 
voetballers in het eerste staan natuurlijk. Maar het 
leuke is dat het ook een soort van vriendengroep is, 
het hart van het elftal is dan ook al jaren bij elkaar. Een 
paar jaar geleden – nog voordat ik voorzitter was – zijn 
we bewust gaan kijken hoe we het beter konden doen. 
Een aantal ondernemers richtte de Vrienden van DSOV 
op. Met ondersteuning uit die groep konden we betere 
faciliteiten bieden aan de spelers van het eerste. Zo is 
het mogelijk geworden om jaarlijks een zeer succesvol 

trainingskamp in Spanje te organiseren. Sfeerbepa-
lend en dat vinden we belangrijk; je moet er plezier in 
hebben. Die goede sfeer op en rond de club heeft ook 
oud-jeugdspelers weer teruggehaald naar DSOV. En 
succes helpt altijd, het motiveert de groep en het leidt 
tot meer publiek.”

Mooi, maar hoe houden jullie dat vast? “Ja, dat is 
natuurlijk een uitdaging. Er wordt aan goede spelers 
getrokken door andere clubs, dus wij moeten ze aan 
ons binden met ons eigen karakter en dat lukt. Weke-
lijks staan er honderden mensen langs de lijn. En onze 
jeugdopleiding wordt steeds beter met een prima 
bestand aan gediplomeerde trainers en vrijwilligers.
Maar ook andere zaken zijn belangrijk, bijvoorbeeld 
een mooi complex dat bij ons wordt onderhouden 
door de maandagmorgenploeg. Een groep mannen en 
een vrouw waar het niet alleen om het werk, maar ook 
om de gezelligheid, een bakkie koffie en een praatje 
gaat. Het is gewoon een leuke ochtend. Als er overi-
gens mensen zijn die zin hebben om mee te draaien, 
zou ik zeggen: kom gewoon eens kijken.” 

Wat willen jullie nog graag als bestuur? “We vinden 
het belangrijk om als club van het dorp deelname aan 
sport te stimuleren. Het complex staat altijd open, ook 
als niet-lid mag je altijd komen voetballen of hand-
ballen. Die sociaal maatschappelijke rol vinden we 
belangrijk. We organiseren jaarlijks voor de Waterlelie, 
de school bij SEIN in Cruquius, de sportdag op ons 
complex. Daar doen zo’n tachtig kinderen aan mee. 
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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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Ook voor ouderen willen we wat doen, daarom hoop ik 
nog steeds dat we de wandelvoetbalclub van de grond 
krijgen. Dan gaat het om bewegen voor – noem het 
maar – senioren en daar zit natuurlijk ook een sociale 
kant aan. Je komt hier, drinkt een bakkie koffie, gaat 
lekker rustig een balletje trappen op wandeltempo 
en een biertje na afloop voor de gezelligheid is ook 
mogelijk. Daarnaast beginnen we met voetbalschool 
voor kinderen tussen de zes en vijftien jaar die (extra) 
willen trainen. Daar kunnen ook kinderen naartoe  
die geen lid zijn door gewoon een bedragje voor een 
aantal sessies te betalen. 
Ondertussen zijn we aardig gegroeid, van zeshonderd 
naar zevenhonderd leden onder wie steeds meer leden 
van buiten het dorp en de kunst is het dorpse met die 

instroom van buiten vast te houden. Financieel draait 
het prima, we hebben een grote en groeiende groep 
sponsoren en het clubgebouw is pas gerenoveerd. 
Ja, ik vind dat we er goed voor staan.”

Hoe lang blijf je nog voorzitter? “Eind oktober van 
dit jaar ga ik stoppen. Ik vind het hartstikke leuk om te 
doen en doen en je maakt veel nieuwe vrienden. Het 
kost best wel tijd, maar je krijgt er ook veel voor terug. 
Je bent bij van alles betrokken. Maar er is een maxi-
male termijn en die zit er nu op. Er wordt nu met een 
kandidaat-opvolger gesproken, die krijgt gewoon een 
hartstikke leuke vrijwilligersklus bij een mooie club.”

Cok de Ruijter 

Afgelopen zomer heeft de zon lang de hemel azuur-
blauw gekleurd en zijn stralen naar de op daken en 
velden geplaatste zonnepanelen om ons heen gezon-
den. 30 juli 2018 was voor onze nationale luchthaven 
de drukste dag ooit: 233.000 passagiers op reis door 
de azuurblauw gekleurde hemel naar verre of minder 
verre oorden. Schiphol wil verder groeien.

In mijn simpele zonnepaneelbeeld maak ik onder-
scheid tussen twee typen mens. Zij die geen dief van 
eigen portemonnee [JC®] zijn en zij die het wel zijn. 
De eersten hebben zonnepanelen, de anderen (nog) 
niet. Wij hebben ze niet. Ik ben de oorzaak. Het is niet 
anders. 

Ik ben gewend de kat eerst goed uit de boom te kijken. 
Zelf hebben wij er twee. Toen zij nog heel jong waren 
en voor het eerst hun pootjes buiten de deur zetten, 
werd direct het avontuur opgezocht. In een mum 
van tijd zaten beide doerakjes helemaal boven in een 
metershoge dennenboom. Het duurde even en vroeg 
enig sturend verbaal geweld mijnerzijds, maar toch 
kwam de één en toen de ander via schouder en rug 
weer op vaste grond. Ik had met succes de katten uit 
de boom gekeken.

Dief van eigen portemonnee [jC®]?
Zelfbenoemde electric watchers rekenen zonnepaneel-
huishoudens voor dat deze zonneweken hen al een 
paar tientjes winst opleveren. Winst of rendement? 
Bruto of netto? Wat is het effect van windschade, 
vogelnesten, kerosine- en benzineneerslag of fijnstof 
rond Schiphol?  En wat er nog meer voor bruto/netto 
verbanden te leggen of vragen te stellen zijn?  
Daarover hoor of lees ik niet zoveel. In de azuurblauwe 
lucht verstookt het vliegverkeer nog steeds onbelaste 
kerosine. Ook de CO2 uitstoot van de luchtvaart blijft 
onverminderd hoog. Daar worden niet veel vragen 
over gesteld.

Waarom worden wij, goedwillende burgers, geacht 
blijvend financieel te dweilen. Om (multi) nationale 
ondernemingen hun kranen niet of nauwelijks belast 
open te kunnen laten houden? 
Dan denk ik diep, heel diep na. Deze kat heb ik nog 
niet uit de boom gekeken!

BARK

PS. Nu vraagt U zich misschien af wat [JC®] betekent? 
Goede vraag!
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Maak kennis met de kracht van Lockforce: Kennis, Kwaliteit en 

Klanttevredenheid.

Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
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Eigenaar en beheerder Roel de Zanger kijkt tevreden op eerste jaar terug 

Wie linksaf slaat op de rotonde bij de toegangsweg naar de Expohal komt bij het camperpark N205 uit. Het 
is ruim een jaar in bedrijf en het wordt er steeds drukker. De animo van camperbezitters om daar te over-
nachten lijkt steeds groter te worden. Wat is precies een camperpark en hoe is het in Vijfhuizen ontstaan? 
Ik vroeg het Roel de Zanger (60), eigenaar en beheerder van het park.

Camperpark N205 Vijfhuizen

“Een aantal jaren 
geleden hebben 
mijn vrouw en 
ik een camper 
gekocht waarmee 
we op vakantie 
naar Frankrijk gin-
gen”, gaat Roel de 
Zanger terug in de 
tijd. “We vonden 
het heerlijk, want 
in Frankrijk kon je 
toen al terecht op 
speciale camper-

plaatsen. Dat zijn eenvoudige kampeerplekken, met 
goede sanitaire voorzieningen waar je alleen met een 
camper kunt staan om te overnachten. In Nederland 
had je dat nog bijna niet en het leek mij een heel 
goed concept, ook omdat het aantal campers zowel 
in Nederland als in het buitenland sterk groeide.” Een 
camperpark is geen camping, verduidelijkt hij. “Het is 
een plek van waaruit je de omgeving verkent en dat 
een ander soort publiek trekt. Je hoeft op het park 
geen voorzieningen te hebben om de gasten te onder-
houden, dus geen zwembadje of spelletjeshoek.  
De basisvoorzieningen moeten er zijn zoals sanitair, 
afvoer voor vuil water en elektriciteit.”

Waarom wilde je er zelf mee beginnen of zat je al in 
de kampeer- of camperbranche?
“Nee, helemaal niet. Ik ben veertig jaar geleden begon-
nen in de IT-sector, maar 28 jaar geleden kon ik samen 
met een vriend een strandtent in Zandvoort overne-
men. Dat strandpaviljoen hebben we een jaar gehad. 
Het was zeven dagen in de week hard werken, maar 

ik vond het geweldig. Buiten werken, de contacten 
met de klanten: heerlijk! Door omstandigheden moest 
ik ermee stoppen, maar dat werk in die strandtent is 
altijd in mijn achterhoofd blijven hangen. En ik ben wel 
een ondernemende jongen, dus daarom dacht ik nu:  
‘ik ga kijken of ik met het idee van een camperpark  
wat kan’.”

Hoe heb je dat aangepakt en hoe ben je in  
Vijfhuizen terecht gekomen?
“We wonen zelf in Hoofddorp. Ik heb contact met 
de gemeente opgenomen en die was nog wel wat 
afwachtend. Maar een document van de Nederlandse 
Kampeerauto Club, waarin beargumenteerd werd dat 
een camperplaats een meerwaarde voor de gemeente, 
is overtuigde ze. En de keus viel vooral op Vijfhuizen 
door de ligging. Het is een prima plek, goed bereik-
baar, centraal in de Randstad en met hele goede open-
baar vervoersverbindingen. En daarnaast zijn er in 
Vijfhuizen prima voorzieningen, zoals de supermarkt, 
bakker, slager, restaurants en bierwinkel. Met de lokale 
ondernemers heb ik prima contacten. Een aantal heeft 
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met ons meegewerkt bij de aanleg. Dat was trouwens 
een pittige klus, want ik wilde meteen honderd plek-
ken. Die zijn er nog niet allemaal, maar dit jaar zijn ze 
klaar.”

En, hoe bevalt het na een jaar?
“Geweldig! We zijn het hele jaar open, behalve met 
Mysteryland. Dat is namelijk niet te combineren, maar 
dat wist ik van tevoren. Het is precies wat ik wil: buiten 
werken, maaien, snoeien, contact met de mensen. 

Omdat het geen camping is, hoef je er ook niet de hele 
dag te zijn. Als het nodig is, valt een van mijn zoons of 
mijn dochter even in. En het gaat goed, mensen weten 
ons te vinden. Vooral door mond-tot-mondreclame 
hoor ik van gasten terug. Ik heb het helemaal naar mijn 
zin!”

Cok de Ruijter 

Stilzitten is niks voor hem. Je ziet Kees van der Peijl (63) vaak op of bij de tennisbaan waar hij druk bezig 
is met vegen, bladblazen of ander onderhoudswerk. Soms zie je hem tennissen, maar je kunt hem ook 
tegenkomen als hij aan het werk is bij het MH17-monument. Of als hij onderweg is naar een klusje met zijn 
bekende blauwe KLM-fiets, met de auto – al of niet met aanhanger –, op zijn speedfiets, op zijn gewone 
fiets of op de motor. En dat kan allemaal zowel ’s avonds als overdag zijn. 

In het zonnetje: Kees van der Peijl

Kees, wat doe je allemaal? 
“Het klopt dat ik 
niet kan stilzitten. 
Ik werk graag met 
mijn handen. Bij 
TVV, de tennisclub, 
zit ik in de onder-
houdscommis-
sie. Bij het open 
toernooi neem ik 
een week vrij om 
ervoor te zorgen 
dat het park er 
netjes bij ligt. Ik 
tennis dan zelf 
ook wel, single 

en dubbel, maar erg ver ben ik niet gekomen dit jaar. 
En bij het MH17-monument heb ik mij aangemeld bij 
de vrijwilligersclub voor het onderhoud. Er komt ook 
een professioneel bedrijf, maar de kanten knippen en 
de boomspiegels bijhouden wordt door vrijwilligers 
gedaan. Het is dankbaar werk, er komen veel  
nabestaanden en die laten duidelijk blijken dat ze 
waarderen wat we doen. 
Daarnaast doe ik veel klusjes. Ik houd de tuin van mijn 

schoonmoeder bij en ik help oudere mensen in de 
buurt als er wat gedaan moet worden. Even de goot 
schoonmaken bijvoorbeeld of iets repareren als er wat 
kapot is. Bij de feestweek help ik altijd op zaterdag en 
zondag met opruimen en schoonmaken. In het begin 
heb ik bij de feestweek ook altijd meegedaan met een 
team, maar dat doe ik nu niet meer. Ik heb een knie-
blessure en ik ben te fanatiek. Ik wil altijd winnen, dus 
ik neem mezelf maar een beetje in bescherming.”

Heb je daar ook nog een baan bij?
“Ja, ik heb een opleiding als constructiebankwerker 
en werk al 42 jaar bij de technische dienst van de KLM, 
nog steeds fulltime. Ik heb onregelmatig dienst en dat 
geeft me overdag veel vrije tijd. Schiphol is voor mij 
een ideale werkplek. Ik ga er meestal op mijn speed-
fiets heen, dat is zo’n snelle 45 km per uur-fiets. Ideaal, 
want ik neem een bijna compleet vrij liggende, stille 
fietsroute die langs de IJweg loopt en de noordkant 
van Hoofddorp langs het asiel. De afstand is dertien 
kilometer en mijn recordtijd is negentien minuten.  
Ik ben lekker druk en gelukkig vindt mijn vrouw 
Monica het allemaal goed, zolang ik maar zorg dat ik  
’s avonds om zes uur met eten thuis ben. Dat is het 
enige waar niet aan getornd kan worden.”
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Kinderdagverblijf de Optimist
Baarsjesweg 3
2141 VJ Vijfhuizen

BuitenSchoolse Opvang
Kromme Spieringweg 396
2141 AM Vijfhuizen

www.robinson.nl

                        

kennis en advies in bouwtechniek

GESPECIALISEERD IN O.A.: GEREEDSCHAPPEN ■ BEDRIJFS- EN PROMOTIE-
KLEDING ■ IJZERWAREN ■ LIJMEN EN KITTEN ■ BEVESTIGINGSMATERIALEN ■ 
HECHTTECHNIEK ■ DIAMANT GEREEDSCHAPPEN ■ KLIMMATERIEEL ■ GRAFFITI 
COATINGS WWW.BMBSHOP.NL

Voor bedrijven
èn particulieren!
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Hoe lang woon je al in Vijfhuizen en wat vind je van 
het dorp?
“Ik ben geboren naast de Eendracht (nu de Koperen 
Hemel) aan de Zwarteweg en ik heb altijd in het dorp 
gewoond. Eerst aan de dijk en nu al weer 23 jaar aan 
het Vliegersplein. Vijfhuizen is een gezellig dorp. 
Mensen hebben wat voor elkaar over, er wordt veel 
georganiseerd en ondernemers uit het dorp helpen 
ook graag mee. Wat wil je nog meer? Ik ga er ook echt 
niet meer weg. Mijn hele historie ligt hier. Ik heb op 
de katholieke lagere school gezeten en vanaf mijn 15e 
tot mijn 30e gevoetbald in het eerste team van DSOV. 
Ik was de eerste die bij DSOV een trainerscursus ging 
doen toen ik zeventien was. Ik ben er trainer geweest, 
heb er achter de bar gestaan, was elftalleider en heb 

ook geholpen met schoonmaken. Dat begon al 45 jaar 
geleden. Je hoort het wel: stilzitten kon ik vroeger ook 
al niet. Het actieve voetballen stopte toen ik op mijn 
30e, nota bene in een oefenwedstrijd van het KLM- 
elftal waar ik in speelde tegen DSOV, een scheur in 
mijn kruisband opliep.”

Je gaat over enkele jaren stoppen met je baan bij 
de KLM, en dan?
“Heerlijk. Lekker nog meer tijd om op mezelf een 
beetje te rotzooien. Van vergaderen houd ik niet, laat 
mij maar gaan.”

Cok de Ruijter 

Wat doen de vrienden van het Nationaal monument 
MH17? 
Volgend op de officiële 4-meiherdenking bij het vrij-
heidsmonument aan de Zijdewinde is dit jaar op ini-
tiatief van de vrienden van het monument een aantal 
inwoners van Vijfhuizen doorgelopen naar het monu-
ment MH17. Daar hebben zangers van “Viva la Musica” 
twee liederen a capella ten gehore gebracht: een 
historische en een hedendaagse roep om bezinning: 
“dona nobis pacem” (“schenk ons vrede”) en “imagine”. 
Een sobere, maar waardige ervaring was het.
Het is 18 en 19 mei 2018 als een grote ploeg vrijwil-
ligers maar liefst 20.000 zonnebloemstekjes planten 
zodat er dit jaar bij de herdenking weer bloeiende  
zonnebloemen rond het monument staan. Deze stek-
jes zijn deels opgekweekt uit de zonnebloemzaden 
van de plek in Oekraïne waar de MH17 is neergestort. 

Wat doen de vrienden van het 
Nationaal monument MH17?

298 namen
Dan vindt op 17 juli 2018 de herdenking plaats. Een 
zeer indrukwekkende dag. Vooral het voorlezen van 
de 298 namen van de omgekomen familieleden door 
de nabestaanden maakte heel veel indruk. Tevoren 
was er onder auspiciën van Stichting Vliegramp MH17 
met man en macht gewerkt aan de organisatie van 
de herdenking, want er werden zo’n duizend mensen 
verwacht uit vele landen en van vele organisaties.
Met een grote groep vrijwilligers kon de dag in goede 
banen worden geleid. De taken waren divers. Om een 
indruk te geven van wat de vrijwilligers zoal deden: 
gastheer zijn, mensen op hun gemak stellen, bege-
leiding van de opvangplek op de expo, naar en bij het 
monument, fysieke hulp, pendeldienst, registratie, 
catering, hulp bij bloemenplaatsing en na afloop alles 
weer opruimen.

“Groeiende herinnering”
De twee Vijfhuizense fotografen Philip Kruijer en 
Richard Maertens hebben de realisatie van het monu-
ment van begin tot eind in beeld vastgelegd. Hun foto-
expositie “Groeiende herinnering” trekt verder door 
de Haarlemmermeer en is onder andere van 30-8 t/m 
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Webdes ign

MitZ.nl

GRAFISCH ONTWERP

WEBSITELOGO

ANTWOORDEN!

VRAGEN?

HUISSTIJL

Nieuw bij MitZ

WEBSITE HUREN!

Vanaf €29,95 p.m.

Meer informatie?
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21-9-2018 te zien in het Raadhuis in Hoofddorp.
Het mag duidelijk zijn, de taken van de vrijwilligers van 
de “vrienden van het monument” lopen zeer uiteen. 
Van het helpen met snoeien, schoffelen en graskanten 
snijden tot het geven van begeleiding en uitleg bij 
rondleidingen. Onlangs is er een document  
gemaakt om de juiste achtergrondinformatie te  
kunnen verstrekken bij groepsrondleidingen. 

Meld u aan als vrijwilliger via: vriendenvan@monu-
mentMH17 en/of steun ons, uw gift is welkom op onze 

rekening NL90SNSB0705827380 t.n.v. Stichting  
Vrienden van het nationaal monument MH17. 
Voor vragen over sponsoring kunt u ons bereiken op 
ons mailadres vriendenvan@monumentMH17 of via  
telefoonnummer 0619959337.

Tineke Krikke, mede namens Simon Groot, Pieter van 
Zutphen, Martin Hollander en Dick de Waal Malefijt

Tussen fort en eendenkooi
Bij de droogmaking van het Haarlemmermeer was een 
commissie van beheer en toezicht actief. Die had het 
niet alleen druk met grote zaken, ook met kleine blijkt 
uit de volgende twee brieven.

Aan de start van de bouw van gemaal De Cruquius 
werd destijds een feestelijk tintje gegeven. J.A. Beije-
rinck, ontwerper van het stoomgemaal schreef het 
volgende aan de commissie van beheer en toezicht: 

“Ofschoon de aanvang der metselwerken tot optrekking 
van het Stoomgebouw De Cruquius om bekende rede-
nen met geene byzondere plegtigheden zou vergezeld 
gaan, had ik evenwel het genoegen op mijne aanvrage, 
van Uwe Commissie de vergunning te ontvangen om 
het werkvolk op de wijze als zulks bij den Lijnden was 
gebeurd, bij die gelegenheid op eenige spijs en drank te 
onthalen. De metzelwerken den 28e dezer des namiddags 
aangevangen zijnde, gaf ik toen het werkvolk te kennen 
dat zij den volgende avond na schafttijd op last der Com-
missie voor Rijks rekening, in de Kalkloods zouden ont-
haald worden, welk berigt met vreugde werd ontvangen. 
Na daartoe de nodige schikkingen te hebben gemaakt 
kwamen de werklieden den 30e des avonds te 7 uur, ten 
getale van 120 man in de gemelde loods bijeen waar aan 
ieder hunner achtereenvolgende, ruim een kan oud bier, 
een tarwen brood van een half pond benevens kaas en 
een halve flesch wijn werdt uitgereikt, al hetgeen onder 
betuigingen van dankbaarheid en met dezelfde gepaste 
vrolijkheid als aan de Lijnden is genuttigd en welk feest 
ook verder zonder eenige de minste ongeregeldheid 

of tijdverzuim  is afgeloopen. Ik heb de eer hierbij aan 
de Commissie over te leggen eene nota der deswegen 
gemaakte kosten, ten bedrage van f 78,17 benevens vijf 
kwitantien tot staving der gedane uitgaven”. 

Hier werd het werkvolk een gepast feestje aan- 
geboden, de commissie liet niet met zich sollen,  
78,17 gulden werd tot de laatste cent verantwoord. 

En de commissie bemoeide zich al vroeg met wie er 
brugwachter zou worden van “onze“ brug.
Vele vissers, die in het midden van de 19e eeuw hun 
brood verdienden met het vissen op het Haarlem-
mermeer, zien zich genoodzaakt een andere baan te 
vinden. Hermanus van Schooten schrijft op 2 februari 
1847 aan de commissie van beheer en toezicht over 
de droogmaking van het Haarlemmermeer dat hij, 
van beroep visser en lantaarnopsteker, aan het Zuider 
Spaarne, wonende te Zuid Schalkwijk, graag 
brugwachter wil worden op de rolbrug in de Vijfhuizer-
polder. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij 
“reeds te ver gevorderd van jaren is en wegens zijn 
tegenwoordige beroep niet tot die arbeidende klasse 
behoort, die geschikt is tot krachtiger handen-of 
lichaamsarbeid” die nodig is voor dit beroep.””

Met dit antwoord zou de commissie tegenwoordig  
niet zo makkelijk wegkomen, het riekt naar leeftijds-
discriminatie…

Reint Buser
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Activiteitenlijst in Vijfhuizen
In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad SamenLeven 

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.  

Maandag 

Koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur,  

info: Pier-K, 023-5669565, Liesbeth Welt 023-5581913 

(Dorpshuis)

Yoga: 20:00-21:00 uur (Dorpshuis)
Yoga 55+: 9.30-10.30 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com  
(De Spiering)
Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar)  
19.00-20.15 uur, info: www.despiering.nl (De Spiering)
Timmerclub:19.00-20.15 uur, een hobby- en knutsel-
club voor, 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie VOC koor: (bijna om de week)  
19.30 tot 22.00 uur (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
Gymnastiek: 19.30-20.30 uur (sept t/m mei),  
info: eerdsum@gmail.com (Gymzaal Zijdewinde)

Dinsdag

Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.30 uur 
tot 12.00 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
Senioren gym: 12:30-13:30 uur (Dorpshuis)
Senioren soos:13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Teken- en schilderles voor volwassenen: 19.30 uur 
tot 22.00 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
Bridge: 19:30- ca. 22:30 uur (Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 20:00-22:00 (september tot mei)  
(De Poterne)
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur  
(De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)

Badmintonclub “Vijfhuizen”: 20:00-22:00 uur  
(sep t/m apr) ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal  
Zijdewinde)
Callanetics: 19:30-20:30 uur, Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek  
(De Tweemaster)

Woensdag

Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien 
gewenst (Dorpshuis)
Bibliotheek:13:30-17:00 uur (Dorpshuis)
Yoga: 19:00-22:00 uur (Dorpshuis)
Bridge: 19:30- ca. 22:30 uur (Dorpshuis)
Callanetics: 19:30-20:30 uur, info: Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek (De Spiering)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers:  
3e woe. vd maand, 14.30-16.30u sept tot mei  
(De Poterne)
Zangkoor Hosanna & Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 
2-wekelijks (De Poterne)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub 
voor 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur (De Luifel)
Yoga 55+: 19.45-20.45 uur, 06-52663213 of  
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
Yoga volwassenen: 21.00-22.00 uur, 06-52663213 of 
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en 
heren), Akke Pier: 5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

Donderdag

Callanetics: 19:30-20:30 uur, info: Selma Makkelie  
023-5581594, fitnesstraining op muziek  
(De Tweemaster)
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Bridge: 13:00- ca. 16:30 uur (Dorpshuis)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
Theatergroep: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar)  
18:45-19:45 uur (De Spiering)
Medial bloedafname: 10.45-11.30 uur (De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub 
jongeren met verstandelijke beperking (De Oude Stal)
Repetitie gemengd koor: 19.30-21.30 uur (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
De Jungle, reguliere openstelling: 20:30-01:00 uur 
(De Jungle)
Badmintonclub “De Baarsjes”: 20.00-22.00 uur  
sep-mei, Ton Overgaag 023-5583178  
(Gymzaal Zijdewinde)
Schaken: 19:00-20:00 uur, info: Rob Mulder,  
023-5580378, robmulde@gmail.com (De Tweemaster)

Vrijdag

Teken- en schilderles voor volwassenen: 9.45 uur tot 
12.15 uur, Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spiering-
weg 268, e.ruizendaal@planet.nl

Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand 
(Dorpshuis)
Klaverjassen:  20:00 (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
Yoga 55+: 10.00-11.00 uur, 06-52663213,  
conny.hollander@gmail.com, www.whyoga.nl  
(De Spiering)
Kinderatelier: teken- en schilderles voor kinderen van 
groep 5 t/m 8, 15.30 uur tot 17.00 uur,   
Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 268, 
e.ruizendaal@planet.nl
Open Eettafel:  17.30 - 20.00 uur, iedere laatste vrijdag 
v.d. maand (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00 - 20.00 uur, 2e vrijdag van de 
maand, oktober t/m mei (De Luifel)
Buitenschoolse opvang Midas: middag tot 18.30 uur 
(DSOV)
Teens art: teken- en schilderles voor jongeren van  
13 tot 21 jaar, 19.00 tot 21.00 uur.
Atelier Evelien Weijmer, Kromme Spieringweg 268, 
e.ruizendaal@planet.nl 

De Jungle, reguliere openstelling 20:30 - 01:00 uur 
(De Jungle)
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Zaterdag

VOC koor: 09.30 - 12.00 uur, bijna om de week  
(De Luifel)
Koffie drinken: na de vieringen (De Luifel)
Kinderdisco: 19.00-20.30 uur (maandelijks)  
(De Jungle)
Tienerdisco: 21.00-00.00 uur (maandelijks) (De Jungle)
Themafeest: 20.00-01.00 uur (maandelijks) (De Jungle)
Dans- en balletlessen: ochtend, dans- en balletlessen 
2 t/m 7 jaar, info@balletstudiojolein.nl (Villa 533)

Zondag

Verbondskerk (PKN): 
Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie en thee na 
afloop. Info: www.pknvijfhuizen.nl

Algemene Info:

Dorpshuis 

Het dorpshuis is beschikbaar voor verhuur in overleg 
met de beheerder, dhr. R. Krijger: 06-53744117 of
oudewaterwolf@maatvast.nl.

De Spiering 

Voor clubleden zijn er extra activiteiten zoals carnaval, 
het voorjaarsuitje, het jaarlijkse kampweekend en een 
filmavond op de eigen knutselclubavond.
Gebruik van de locatie voor (sociaal-culturele)  
activiteiten voor Vijfhuizenaren is in overleg mogelijk.  
De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl.

De Oude Stal 

Voor clubleden zijn er extra activiteiten waarbij te  
denken valt aan een filmavond, sinterklaasavond,
kienavonden, oliebollenactie en het kamp. De locatie 
wordt alleen gebruikt door jeugdwerk ‘De Oude Stal’ 
en voor eventuele kerkelijke activiteiten.
Voor meer informatie over het jeugdwerk of over  
‘De Oude Stal’: info@de-oude-stal.nl

DSOV 

De kantine fungeert als stembureau en als verzamel-
punt tijdens de avondvierdaagse. Daarnaast is DSOV in 
principe niet beschikbaar voor verhuur.
Heel zelden worden er uitzonderingen gemaakt voor
sponsors en leden.

De Poterne 

De Poterne is beschikbaar voor verhuur en te gebrui-
ken voor condoleances in overleg met de beheerder: 
Mevr. I. van der Zaag.
Ook wordt de ruimte gebruikt voor catechisaties, de 
belijdenisgroep en de groep voor rouwverwerking

De Luifel 

De Luifel is eveneens beschikbaar voor verhuur in 
overleg met de beheerder Mevr. A. de Koning.  
De luifel wordt regelmatig gebruikt voor condolean-
ces bij begrafenissen en activiteiten van verscheidene 
werkgroepen van de kerk.

De Jungle

Bezoekers aan de Jungle kunnen meedoen aan een 
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door andere groepen, clubs of 
organisaties in de Jungle.
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Informatie Vijfhuizen
Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Meerlanden’ 0297 - 381717

Alarmnummer 112

Apotheek Vijfhuizen, Liniewal 2a, 023-5580895

Buurtzorg Vijfhuizen e.o., Liniewal 2a, 06-51500305, vijfhuizen@buurtzorgnederland.com

Dierenambulance, 06-54363000

Dorpshuis ‘De Oude Waterwolf’, Kr. Spieringweg 436, 023 5581084, Roel Krijger: 06 - 5374 4117

Fysiotherapie B.J.M. Berendes-van Dijk, Liniewal 4, 023-5583106

Gebiedsmanager, Rik Rolleman, 0900-1852

Gem Haarlemmermeer alle meldingen, 0900-1852, info@haarlemmermeer.nl, 

 www.haarlemmermeer.nl

Huisarts Mw. R.W. Elfrink, Liniewal 2B, 023-5580912

Huisarts Mw. S. Terol, Kr. Spieringweg 533, 023-3033626

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242322 (Algemeen)

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242424 (SPOED)

Juridisch loket,  0900-8020, gratis informatie en advies aan burgers  

in geval van juridische vragen

Kerk: St. Augustinusparochie,  Pastor Fons Litjens, 06-12383288

Kerk: Verbondskerk,  Ds. Marjolijn de Waal,dsmdewaal@gmail.com, 023-5581233

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000

Politie algemeen, 0900-8844

SamenLeven distributie, J. van Schie, 06-49450211

Storingsdienst Elektriciteit/gas, 0800 - 9009

Storingsdienst Kabel, 0800 - 5005

Storingsdienst Riool, 0900 -1852

Storingsdienst Water, 0800 - 023 2355

Storingsdienst Waterleidingbedrijf, 0800 - 023 2355

Vereniging Dorp Vijfhuizen, Cok de Ruijter (voorzitter), www.dorpvijfhuizen.nl

Wijkagent Vijfhuizen, John van der Hulst, 0900-8844, john.f.van.der.hulst@politie.nl
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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

B&B, ‘t Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl …. Relaxed overnachten in de Randstad.  bbthuis453@hotmail.com, 06-31182329

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 , Impala Services, www.impalaservices.nl  …..……. VEB erkend beveiligingsbedrijf ……… 023-763 43 80, info@impalaservices.nl

Beveiliging, Visotek, www.visotek.nl, ................. inbraak/branddetectie, camerabewaking, toegang/intercom, 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 

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

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

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	categorieën	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	november	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


