
vereniging dorp 

vijfhuizen

Samen Leven is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen, opgericht 17 september 1915

46e jaargang - DECEMBER - nr.3 - 2018

Interview met Sarah Terol
Huisarts met een eigen aanpak

Alles opzij zetten voor topsport
Sportief familieportret van de Haggerty’s

Drie Merenweg
Niet weg, maar gebruiker is onveilig



2 SamenLeven VDV - december 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen SamenLeven

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

Oplage van 1400 die onder de leden van  
de VDV wordt verspreid.

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

Druk
Paswerk Grafisch - Cruquius

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

Foto omslag: Agnes Weber

Samenstelling Bestuur:

Colofon
Ledenadministratie
L. Welt
ewelt@quicknet.nl 

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

Redactie
P. Blom, E. Engele , J. de Jong (eindredacteur), 
L. de Koning, C.P. de Ruijter, W.J.H.B. Vroom en 
A. Weber

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

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

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

Functie: Naam: Aandachtsgebied:

Voorzitter

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

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

Secretaris
(vice-voorzitter)

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

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

Penningmeester

D. van Teeffelen
Jack Sharp park 32 2141 XJ Vijfhuizen
023-3010410
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

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

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

Redactie SamenLeven, Schiphol

Bestuurslid
R. Icke
Floriadepark 50 2141 ZZ Vijfhuizen
Tel: 06-46232179

Sociaal domein, jeugd, onderwijs 

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

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk, seniorenhuisvesting

Het volgende nummer verschijnt in: maart 2019
Uiterste datum inleveren kopij: 1 maart 2019 



3SamenLeven VDV - december 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen

Inhoudsopgave
4

5

7

10

13

15

17

19

21

24

27

28

30

33

34

36

Voorwoord

Samenzang en levende kerststal 

Buurtzorg Vijfhuizen houdt spreekuur in 
supermarkt Hoogvliet

Niet de Drie Merenweg, maar de weggebruiker 
is onveilig

De Vrijwilliger Vacatures Voor Vrolijk 
tijdVerdrijf

Repair Café

‘Mensen hebben meer invloed op hun eigen 
gezondheid dan ze denken’

Daar bij die molen

Meebouwen aan verandering

Bomen met betekenis

Boter

Expo-organisatie streeft naar goed contact  
met omwonenden

Nieuwe plek Hendriks Benzine?

Die goede oude tijd?

Alles opzij zetten voor topsport

Activiteitenlijst in Vijfhuizen



4 SamenLeven VDV - december 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen SamenLeven

We zitten aan het eind van 2018. De aankondigingen 
van de kerstsamenzang en de oudejaarsborrel in dit 
nummer illustreren dat duidelijk. Het stukje van Reint 
Buser past wel in de wintersfeer en doet denken aan 
het bekende kerstverhaal van Scrooge en Marley. Reint 
gunt ons in zijn vaste rubriek een kijkje in de (a)sociale 
voorzieningen van de wereld van anderhalve eeuw 
terug toen de polder net droog gevallen was. 

In deze uitgave komt ook Sarah Terol aan het woord 
die onlangs als huisarts is begonnen in Vijfhuizen.  
Wat zijn haar ervaringen in Vijfhuizen, het dorp  
waarvan vaak gezegd wordt dat het ‘nog echt een 
dorp is waar veel door de bewoners samen wordt 
georganiseerd en geregeld’?

De Drie Merenweg is regelmatig in het nieuws. Voor 
foto’s van verkeersongevallen waarbij auto’s naast de 
weg en soms in de tocht belanden, hoef je helaas niet 
ver te zoeken. Ook de kruisingen met verkeerslichten 
zijn onderwerp van gesprek. ‘Levensgevaarlijk’  
worden ze wel genoemd, omdat mensen soms met 
hoge snelheid door rood rijden. Agnes Weber zocht 
bij de provincie Noord-Holland die de weg in beheer 
heeft, uit hoe het met de veiligheid zit. 
Niet alleen langs de Geniedijk hebben we bomen met 
een verhaal, maar ook in het dorp staat een aantal  
herdenkingsbomen. Meer dan je zo zou denken en 
allen met een eigen betekenis. Lisa de Koning ging na 
welke belangrijke bomen we in Vijfhuizen hebben.
Peter Blom laat Sander van der Maarl aan het woord, 
het gezicht achter de bijzondere inzamelingsactie 
aan het eind van het jaar voor kleinschalige 
ontwikkelingsprojecten. 

De Expo Haarlemmermeer is zo langzamerhand een 
bekend begrip in Nederland. Wat betekent deze hal 
voor het dorp? De nieuwe wijk Poort 5 heeft er in ieder 
geval heel duidelijk mee te maken, want verkeers- en 
parkeeroverlast is een bekend fenomeen. Is of wordt 
het opgelost? Frank Duller, vestigingsmanager van de 
Expo, vertelt erover.

Voorwoord
En we hebben vacatures in het bestuur, in de redactie 
en bij de bezorgafdeling van dit blad. En dat klinkt 
misschien alleen maar als werk, maar weet dat het ook 
vooral leuk is om mee te helpen Vijfhuizen vooral een 
gezellig en sociaal dorp te laten blijven. Dus kom op, 
niet meteen overheen lezen, maar gewoon denken: 
waarom ook niet? 

Waar zijn we in de dorpsvereniging de laatste tijd mee 
bezig (geweest)? De toegangsweg naar de Expo en de 
drukte rond de hal vroegen nadrukkelijk de aandacht. 
Overleg met de exploitant van de hal, de gemeente 
en het recreatieschap heeft uiteindelijk tot resultaat 
geleid. Wat betreft de toegangsweg is het wachten 
op de uitvoering. Daarnaast waren we betrokken bij 
de evaluatie van Mysteryland. Dit jaar waren er geen 
echte bijzonderheden en de contacten met de  
organisatie zijn goed te noemen. Het overleg met 
Ymere over een alternatief plan van de omwonenden 
aan de Woudweg – Groeneweg heeft niet tot resultaat 
geleid. Ymere houdt vast aan haar oorspronkelijke 
plan, gaat dat officieel indienen en we steunen de 
omwonenden in hun pogingen om toch nog tot  
wijziging/aanpassing van dat plan te komen. Tot slot 
volgen we nog steeds lopende zaken: het bezwaar 
tegen de vestiging van het bedrijf De Koker aan de 
Kromme Spieringweg en de (beperkte) aanpassing van 
het stukje Vijfhuizerweg tussen de Drie Merenweg en 
de IJweg. Dat willen we verlicht  krijgen voor  
de fietsers en wandelaars. De gemeente heeft ons  
toegezegd, dat er drie plateaus komen om de  
snelheid te beperken. Deze zouden dan verlicht  
worden. Kortom, genoeg te doen.

Ik wens u weer veel leesplezier toe en natuurlijk  
prettige feestdagen en een heel goed 2019!

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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De traditionele kerstsamenzang in Vijfhuizen - met als decor een levende kerststal - wordt dit jaar gehouden  
op zondag 16 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.  
Het kinderkoor van de St. Augustinuskerk doet ook mee en 
opnieuw verleent soliste Marije van der A 
haar medewerking. Nadrukkelijk 
worden alle kinderen bij de 
kerstsamenzang betrokken. Deze 
staat onder leiding van dirigente 
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. 

Samenzang en levende kerststal
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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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Buurtzorg Vijfhuizen houdt spreekuur 
in supermarkt Hoogvliet 
 

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.

“Ik maak me zorgen over mijn oude buurman. Eigenlijk zou er eens iemand van een zorginstantie bij hem 
moeten kijken.” Of “Mijn vrouw wordt zo vergeetachtig. Bij wie kan ik aankloppen om daar eens over te 
praten?” Zomaar vragen die aan Buurtzorg Vijfhuizen gesteld kunnen worden. Maar ook praktische vragen 
als hoe je aan een alarmknop komt voor om je hals of pols voor als je een keertje valt als je alleen thuis 
bent en wat de kosten zijn van allerlei vormen van zorg of voorzieningen.

Naar aanleiding van het preventieproject “Zorg en 
Boodschappen” elders in Nederland, zijn wij van 
Buurtzorg per 1 maart ook begonnen met dit project in 
Vijfhuizen. Supermarkt Hoogvliet wilde hier graag aan 
meewerken. De supermarkt is een plek in het eigen 
dorp waar mensen zich thuis voelen, waar het  
vertrouwd is en dus een mooie plek is om hulp aan  
te bieden. 
 
Wij verzorgen op elke donderdag van 10:00 tot  
12:00 uur een inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur 
zijn al vele klanten van Hoogvliet bij ons aan 
tafel aange-schoven met allerhande vragen over 
(verpleegkundige) zorg aan huis, zorg voor naasten, 
het regelen van hulpmiddelen en aanpassingen die 
thuis  
misschien nodig zijn.
Wij helpen Vijfhuizenaren met hun vragen op weg  
naar de juiste oplossing(en) voor hun zorgprobleem 
(vraag). Van de nodige instanties in onze regio is er 
foldermateriaal aanwezig.
Zo nu en dan schuiven de huisarts of een 

ergotherapeut met wie we samenwerken ook aan. 
De momenten waarop zij erbij komen zitten, staan 
vermeld op de flyer die in Hoogvliet hangt.  
Ook Mantelzorg & Meer Saar aan Huis (organisaties 
voor mantelzorgonder-steuning) zijn al eens 
aangeschoven. 
 
De achterliggende gedachte van dit preventieproject 
is om te kijken hoe we als Buurtzorg eraan kunnen 
bijdragen dat de inwoners van Vijfhuizen en omstreken 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 
Eventueel met inzet van hulpmiddelen, aanpassingen 
en zorgverlening.
 
Wij hopen u een keer te ontmoeten tijdens onze 
spreekuren op de donderdagochtend van 10 tot  
12 uur. Aan een bezoek en/of hulpvraag zijn geen  
kosten verbonden. Team Buurtzorg Vijfhuizen is  
onderdeel van de landelijke organisatie Buurtzorg.
 
Team Buurtzorg Vijfhuizen e.o.
(06-51500305)
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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



10 SamenLeven VDV - december 2018

vereniging dorp 

vijfhuizen SamenLeven

De Drie Merenweg staat maar al te vaak in het nieuws door automobilisten die van de weg zijn geraakt of 
bij de kruising met de Vijfhuizerweg door rood rijden. Is de Drie Merenweg onveilig of is het de wegge-
bruiker die voor onveilige situaties zorgt? Deze vraag legde Agnes Weber aan de wegbeheerder van de  
Drie Merenweg van provincie Noord-Holland voor. 

Niet de Drie Merenweg, maar  
de weggebruiker is onveilig

De Drie Merenweg is een zogenoemde ‘compromisloze 
weg’ die aan alle ontwerpnormen voldoet waaraan een 
veilige weg moet voldoen. Zo is er niet beknibbeld 
op de bermen die erg breed zijn en dus voldoen aan 
de minimale eisen. Obstakels staan zo veel mogelijk 
buiten de zogenaamde ‘obstakelvrije ruimte’. En waar 
dat niet mogelijk is, zijn veiligheidsmaatregelen 
getroffen om bij een eventuele aanrijding de schade 
voor de weggebruiker zo klein mogelijk te houden.  
De wegbeheerder legt uit dat de Drie Merenweg 
zoveel mogelijk aan de eisen van een provinciale weg 
voldoet en zelfs waar mogelijk nog ruimer is opgezet 
dan elders.
Zo wordt een weg op die manier ontworpen dat 
er een bepaalde helling bij de bocht is, zodat een 
auto(mobilist) onbewust bijna automatisch de bocht in 
gaat waar dat moet. Maar… Dit alles is wel gebaseerd 
op een weg waar honderd kilometer mag worden 

gereden. En dit werkt natuurlijk niet wanneer er veel 
te hard wordt gereden en er sprake is van roekeloos 
rijgedrag. 

Wakker schudden 
Wat is er de afgelopen jaren aan gedaan om de weg 
veiliger te maken – of misschien beter gezegd – om 
de weggebruikers te attenderen op bochten en 
onoplettendheid van hun kant? De wegbeheerder 

vertelt dat de wegbelijning 
inmiddels een stuk 
grover is zodat je ‘wakker’ 
wordt geschud en/of 
gewaarschuwd zodra 
je daaroverheen rijdt. 
Daarnaast zijn er langs 
de kanten van de weg 
grasbetontegels neergelegd 
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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 

om datzelfde effect te 
veroorzaken. Dus iemand 
die slaperig wordt, op 
zijn telefoon kijkt of 
ergens anders door 
afgeleid is, wordt ‘wakker 
geschud’. 
Vangrails zijn in principe 
niet nodig in de 
binnenbocht. Bij normaal 

weggebruik zal de weg dan ook niet gevaarlijk zijn 
als je de berm in dreigt te rijden. De berm is namelijk 
breed genoeg om het  rijgedrag te herstellen.

Snelheidsduivels en roodrijders 
Op de Drie Merenweg blijkt veel te hard gereden te 
worden. En bij de kruising met de Vijfhuizerweg wordt 
vaak door rood gereden. Voor veel bewoners van  
Vijfhuizen zijn dit punten van zorg. Hoewel het om een 
provinciale weg gaat, is de provincie niet bevoegd aan 
snelheidshandhaving te doen.  Dit is namelijk een zaak 
van het Openbaar Ministerie. Het OM vindt dat hier 
actie op moet worden onder-nomen. Momenteel zijn 
er daarom concrete plannen om op de Drie Merenweg 
een trajectcontrole te gaan realiseren. Daarbij zal het 
negeren van rood licht worden meegenomen.  
De vergunningen hiervoor zijn al verleend en het zal 

niet al te lang meer duren wanneer de trajectcontrole 
er komt. Aan OM de taak dit te beheren en de 
provincie zal – waar nodig – haar medewerking 
hieraan verlenen. Concluderend blijkt uit het gesprek 
met de wegbeheerder van de provincie dat het niet de  
Drie Merenweg is die onveilig is, maar het de 
weggebruikers zijn die voor onveilige situaties zorgen. 

Agnes Weber 

Feiten 

De Drie Merenweg …
- Is circa 28 km lang 
- Ligt er sinds 2001 
- Kent zes stoplichten (‘verkeersregelinstallaties’)
-  Loopt door gemeente Haarlemmermeer en 

gemeente Haarlem 
- Kent zes (gelijkvloerse) kruisingen
-  Bestaat voor een groot deel uit steenmastiek asfalt 

in de deklaag 
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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 
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Er gebeurt heel veel in het dorp dankzij vrijwilligers. 
Kijk maar eens bij de verenigingen, het onderhoud van 
het MH17-monument, de activiteiten in het dorpshuis, 
de Spiering, d’Oude Stal, de kerken, etc. Teveel op te 
noemen, mooi dat dat allemaal gebeurt. Het kost je 
wel wat tijd (vrijwillig is niet vrijblijvend), maar er staat 
natuurlijk ook heel veel tegenover: sociale contacten, 
het opdoen van vaak nieuwe ervaringen en je krijgt 
er energie van. Ook binnen de dorpsvereniging is het 
vrijwilligerswerk wat er de klok slaat. En wij hebben 
wat lege plekken die we graag invullen.

Voor het bestuur zoeken we bestuursleden.  
We zitten in maart 2019 met vier mannen in het 
bestuur, allemaal prima kerels: twee wat oudere  
knarren en twee nog in de volle bloei van hun leven. 
We zoeken bij voorkeur drie vrouwen om de balans in 
het bestuur weer een beetje terug te krijgen.  
Vacant is in ieder geval de functie van penningmeester, 
de portefeuilleverdeling bij de andere plekken doen 
we in overleg.  
En leeftijd is niet echt belangrijk, maar zonder op  
leeftijd te discrimineren zou het leuk zijn als we 
wat meer twintigers / dertigers / veertigers aan de 
bestuurstafel zouden zien. 

We komen eens per maand bij elkaar in de avond en 
daarbij gaat er van alles over tafel wat het dorp en de 
inwoners aangaat. Nieuwbouwplannen, Mysteryland, 
onderhoud in het dorp, activiteiten in het Dorpshuis etc.
Lijkt het je wat? Stuur een mailtje naar een van de 
bestuursleden, dan krijg je meer informatie en je kunt 
altijd vrijblijvend een of meer bestuursvergaderingen 

De Vrijwilliger Vacatures  
Voor Vrolijk tijdVerdrijf

bijwonen om te zien wat er zoal omgaat en hoe de 
sfeer is. Dat laatste is belangrijk, want je doet het 
vooral voor je plezier!

Maar er is nog veel meer leuk werk! 

Zie je er wat in om mee te werken aan de 
samenstelling van Samenleven, doe mee met de 
redactie!  
Het blad komt vier keer per jaar uit, we willen een 
podium zijn voor wat er zoal speelt in het dorp en voor 
die mensen die daar eventueel een rol in spelen. Het is 
leuk om op een avond met de redactie te brainstormen 
wat er in het volgende nummer komt en dat daarna 
met elkaar uit te werken. Interesse? Stuur een mailtje 
naar cok.de.ruijter@kpnplanet.nl. 

En daarnaast zoeken we vrijwilligers voor het  
rondbrengen van dit mooie blad. 

Dat betekent dat je vier keer per jaar (een keer per drie 
maanden dus…) dit blad bezorgt bij een aantal leden 
van de VDV. We hebben nu rond de dertig bezorgers 
op zo’n 1200 leden, dus dat betekent veertig exem-
plaren in de bus gooien in een stukje van het dorp.  
Jos van Schie levert de bladen bij je voor de deur af, 
en je mag zelf kiezen wanneer je ze in de bus doet, als 
het maar binnen ongeveer vier dagen na aflevering 
van de bladen is. Nu bestaande vacatures: de Liniewal, 
Floriadepark en de Spieringweg.

Doe mee en meld je aan bij jjmvanschie1955@kpnmail.nl
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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
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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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“Repair Cafés zijn gratis toegankelijke 
bijeenkomsten die draaien om (samen) 
repareren.  
Op de locatie waar het Repair Café wordt 
gehouden, is gereedschap en materiaal  
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te 
voeren. Op kleding, meubels, elektrische  
apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook  
zijn deskundige vrijwilligers aanwezig,  
met reparatiekennis en – vaardigheden op  
allerlei terreinen.

 
Reparaties zijn gratis, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om bijvoorbeeld nieuw gereedschap 
te kunnen kopen. De Repair Cafés suggereren vijf euro, maar minder mag ook, net als meer. Iedereen kan 
binnenlopen, ook alleen om een keertje te komen kijken.

D ‘Oude Waterwolf
Kromme Spieringweg 436
2141 AN Vijfhuizen

Openingstijden
Elke derde maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Eerst volgende repair cafés zijn 17 december. 21 januari  
en 18 februari 

Oudejaarsborrel!
Het is al bijna een traditie, de oudejaarsborrel die door de dorpsvereniging, ondernemersvereniging 
en DSOV samen worden georganiseerd op het dorpshart op 31 december van 17.30 tot 19.00 uur.
Kom gezellig langs voor een glaasje glühwein, een biertje of een frisje en doe mee met het samen 
uitluiden van 2018. 
En als je wilt komen helpen bij de opbouw voor deze Vijfhuizense traditie, graag! Steek ook een 
handje toe de 31e vanaf 15.00 uur.
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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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Huisarts Sarah Terol houdt nu ruim een jaar praktijk in Vijfhuizen

Geen toepasselijkere plek voor een huisarts dan het vroegere Groene 
Kruisgebouw midden in het dorp. Sinds september 2017 houdt Sarah 
Terol (43) hier praktijk. Niet alleen naar de klacht kijken waarvoor mensen 
komen, maar ook iemands levensstijl onder de loep nemen, typeert haar 
werkwijze.  Want ‘mensen hebben meer invloed op hun eigen gezondheid 
dan ze zelf denken’ zo licht ze toe. 

‘Mensen hebben meer invloed op hun 
eigen gezondheid dan ze denken’

Hoe bevalt het je in Vijfhuizen? Sarah: “Heel erg 
goed, ik heb het erg naar mijn zin. Ik kende het dorp al, 
want ik heb ook een tijdje waargenomen in de praktijk 
van collega Elfrink. En Vijfhuizen is nog echt een dorp 
in een stedelijk gebied. Mensen hebben hier wat voor 
elkaar over, dat merk je. En je hebt alles lekker dicht  
in de buurt, er zijn korte lijnen met de 
fysiotherapiepraktijk in het dorp en met Buurtzorg. ”

Waarom ben je hier een praktijk begonnen? 
“Ik heb een jaar of acht als waarnemer gewerkt in 
huisartspraktijken in Hoofddorp, bij dr. Pannekoek 
en bij dr. Wille. De assistente van Wille kwam uit 
Vijfhuizen, die had allerlei mooie verhalen over het 
dorp. En zoals ik al zei, ik heb ook hier waargenomen. 
Toen ik voor mijzelf wilde beginnen, twijfelde ik 
tussen een praktijk overnemen of een eigen praktijk 
opstarten.  
Voor die eigen opstart was in Vijfhuizen ruimte en dan 
kun je het ook zelf rustig opbouwen. Omdat ik een wat 
andere aanpak in mijn praktijk voorsta, bied ik mensen 
ook een keuze.”

Wat bedoel je met een andere aanpak? “Een van 
mijn uitgangspunten is: wat kun je er zelf aan doen om 
gezond te blijven? Dan kijk je niet naar de klacht alleen 
waarvoor mensen bij je komen, maar je neemt ook de 
levensstijl van mensen onder de loep. Dat vraagt wat 
meer tijd, omdat je wilt proberen eventueel achter- 
liggende oorzaken te achterhalen. Mensen hebben 
meer invloed op hun eigen gezondheid dan ze zelf 
denken. Ik werk samen met Marjolein van der Greft, 

een vaste assistente en ik wil de praktijk ook niet te 
groot hebben. Dat kleinschalige past mij beter.  
We zijn vier en een halve dag per week open en er is 
nog wel ruimte om patiënten aan te nemen.”

Op je website staat dat je werkt met fytotherapie, 
wat is dat? “Ik probeer zoveel mogelijk natuurlijke 
middelen als geneesmiddel te laten gebruiken. 
Geneesmiddelen zijn in oorsprong altijd uit natuurlijke 
middelen samengesteld en naar de middelen die 
ik voorschrijf is veel wetenschappelijk onderzoek 
gedaan.”

Heb je nog het plan om ook in het dorp te komen 
wonen? “Nee, Vijfhuizen is heel leuk, maar ik ben  
een geboren en getogen Zandvoortse. Mijn ouders 
hebben er zelfs vroeger een strandtent gehad. Ik woon 
met veel plezier in Zandvoort met mijn twee zoons van 
twaalf en dertien jaar en we hebben het er helemaal 
naar onze zin. We zijn gek op het strand, dus verhuizen 
zit er niet in.”

Heb je naast de praktijk en je gezin nog tijd om wat 
anders te doen? “Jazeker, ik doe via Habitat met een 
aantal vrouwen mee met kleine bouwprojecten  
in ontwikkelingslanden waar mensen in nood concreet 
mee worden geholpen. Een week daar zijn, hard  
werken en je ziet het resultaat. En dichter bij huis:  
ik heb een eigen moestuin. Dat past goed bij mijn 
hobby om gezond en lekker te koken.”

Cok de Ruijter
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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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De molen tegenover benzinestation Hendriks is een echt Vijfhuizens beeld. Eigenlijk is het een Haarlemse 
molen, maar gelukkig heet hij wel ‘De Vijfhuizer molen’. Welke geschiedenis zit erachter? 

Daar bij die molen 

In 1874 is de molen gebouwd voor 
10.150 gulden.  
Hij diende als bemaling van de 
achtergelegen Vijfhuizerpolder 
en verving twee kleinere molens. 
In 1938 is er een elektromotor bij 
gezet. Zo kon er zowel op wind als 
op stroom gemalen worden. 

Elf kinderen 
De Vijfhuizer molen was overigens 
een bewoonde molen. Van 1932 
tot 1948 was Frans Hendriks de 
molenaar en woonde daar met maar 
liefst elf kinderen.  
En inderdaad, dat is nog familie van Hendriks Benzine, 
waar je vanaf de molen op uitkijkt. 

De laatste molenaar was dhr. Kersten die daar met zijn 
gezin woonde. Het was echt zijn baan, maar in 1969 
werden de polders opgeheven en volstond het  
pompen met de elektrische pomp in de molen.  
De familie Kersten mocht wel in de molen blijven 
wonen.

Restauratie
In de jaren 70 is het eigendom van de molen 
overgegaan van het polderbestuur naar gemeente 
Haarlem. Omdat de molen geen nut meer had, raakte 
de molen in verval. In 1973 is er een draaivaardige 
restauratie geweest. Helaas was die kwalitatief 
niet zo best, dus tien jaar later waren er weer grote 
gebreken waardoor hij niet meer kon draaien. 
In de jaren 90 is er nog een mislukte poging tot 

restauratie gedaan. Daarna kwam de molen onder 
beheer van de vrijwilligers van de Stichting Molens 
Zuid-Kennemerland. Vanaf toen is er een gedegen 
restauratie op gang gekomen. Maar de molen is oud 
en de gebreken waren groot. Helaas is de molen in 
2015 weer helemaal stil gezet. Wel is de restauratie 
doorgegaan en onlangs is met een grote kraan vanaf 
de dijk de nieuwe roede erin gehesen, nu vervaardigd 
van staal. De roeden zijn de hoofdbalken van de 
wieken. Hier komen de hekwerken weer tegenaan 
zodat er een echte wiek ontstaat. 

Draaien 
Volgend jaar zal de molen gelukkig weer zijn rondjes 
gaan draaien. Ook is de molen geregeld geopend voor 
publiek. Hiervoor moet je de site van de stichting in de 
gaten houden. www. smzk.nl. Maar veelal is de molen 
zondagmiddag geopend. De huidig molenaar Peter 
van Liempt is te bereiken via vijfhuizer@gmail.com of 
op 023-5266652 

Wie heeft er geen mooi plaatje van de molen?
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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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We horen het wel vaker: jongeren maar ook ouderen die ontwikkelingswerk doen. Een van hen is Sander 
van der Maarl, bij vele Vijfhuizenaren ook wel bekend van de jaarlijkse geranium- en kerststerrenacties.  
In mijn beleving doet hij dit al jaren. En inderdaad, vanaf 2013 steekt Sander met de organisatie World 
Servants de handen uit de mouwen bij elk jaar weer een ander project.  De laatste keer deed hij zelfs mee 
als bouwleider vanwege zijn beroep als zelfstandig aannemer.  

Meebouwen aan verandering

Nu roept ontwikkelingshulp de laatste tijd wel wat 
 vragen op. Wordt gedoneerd geld bijvoorbeeld 
wel goed besteed? Ontnemen we nu niet de lokale 
arbeiders het werk? Worden er niet kunstmatig 
weeshuizen gecreëerd om de goedgevigheid van 
de westerse mens niet te verliezen? En wat kan je nu 
bouwen als je helemaal geen verstand hebt  
van bouwen?  
Sander legt dit uit: “Bij World Servants nemen ze die 
twijfel weg door open te vertellen waar al het geld 
naartoe gaat. Zo wordt er nog zo’n dertig procent 
werkelijk aan bouwmaterialen en voor- en nazorg 
besteed. Het werk doen we met lokale adviseurs en 
lokale bouwbedrijven. Zo zijn we er zeker van dat het 
bouwproject goed komt.”

Zo gaat het niet alleen om ontwikkelingshulp, maar 
ook om vorming van de deelnemers. Er wordt in  
groepen van circa dertig jongeren gebouwd die al 

maanden voor het project starten met 
kennismaken en informatie inwinnen 
over het project. “Op de locatie worden 
we heel warm welkom geheten door 
de lokale bevolking”, ervaart Sander. 
“Er wordt altijd een simpele slaapplaats 
geregeld in bijvoorbeeld een oud 
schoolgebouw waar ook voor ons 
gekookt wordt. Mooi is dan dat we daar 
op loopafstand van het bouwproject 
zitten. Zeker het laatste jaar als 
bouwleider heb je veel met lokale 
mensen en aannemers te maken. In die 
drie weken ontstaat dan echt een band 
met de mensen. 
Ook voor degenen zonder ervaring in 
de bouw is er veel te doen. Er zijn daar 
namelijk geen kranen, mixers of andere 

hulpmiddelen. Daarom maken vele handen daar echt 
goed werk.”

“Bij elk project zijn er altijd twee of drie bezoekdagen 
naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, een vulkaan of 
een huisbezoek”, vertelt Sander. “Ook is er altijd 
gelegenheid voor een kerkbezoek.” In 2019 gaat hij 
terug naar Sierra Leone waar hij in 2017 een school 
heeft gebouwd. Dit gaat zo goed dat er al een 
uitbreiding komt. Ondertussen is er een ebola-uitbraak 
geweest waardoor er heel wat veranderd is.  
Het mag duidelijk zijn: Sander heeft er weer zin in en 
rond kersttijd  
kunnen we hem weer helpen door kerststerren  
te kopen. Wij wensen hem veel succes met dit  
mooie werk.

Peter Blom 
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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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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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Naast een rondje kunst door Vijfhuizen (zie SamenLeven van september 2018) zijn er natuurlijk nog veel 
meer (on)opvallende verzamelingen in ons dorp te vinden. Ditmaal een rondje bomen met een verhaal.

Bomen met betekenis

Zeer recent is de Vrijheidsboom, de herdenkingsboom 
voor de Tweede Wereldoorlog aan de Spieringweg 
bij het Fort, aangevuld met een monument ter 
nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog.  

Precies honderd jaar na het einde van de oorlog, op 
de elfde van de elfde om elf uur, werd de kei met het 
opschrift ‘Aan allen die moesten. 1914-1918’ onthuld. 
De populier is in 2016 voor de herdenking op 5 mei 
geplant, maar is nu een herdenkingsboom voor beide 
grote oorlogen geworden.

Even verderop aan de Spieringweg, ter hoogte 
van de oprit naar het voormalige station, staat de 
Wilhelminaboom. Deze majestueuze lindeboom 
is geplant ter ere van de kroning van koningin 
Wilhelmina. Anders dan het hekwerk eromheen 
misschien doet vermoeden, is deze boom niet in 1898 
geplant, maar in 1923, bij het 25-jarig jubileum van de 
koningin. Inmiddels in deze boom een gemeentelijk 
monument dat door vrijwilligers wordt onderhouden. 
Zo is ongeveer tien jaar geleden het smeedijzeren 

hekwerk rond de boom vernieuwd en wordt de grond 
rondom de boom netjes gehouden.

Niet alleen koningin Wilhelmina heeft een boom ter 
ere van haar kroning. Rond de kroning van koning 
Willem-Alexander werd er in elke gemeente een 
lindeboom geplaatst. De gemeente Haarlemmermeer 
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deed daar nog een schepje bovenop en besloot in alle 
dorpen en kernen van de gemeente een lindeboom te 
plaatsen als eerbetoon aan de koning. Zeker zo zonder 
bladeren heeft de Willem Alexanderboom, die aan de 
stelling bij de halte van de Zuidtangent staat, nog niet 
de grandeur van de boom van zijn oma, maar hij heeft 
nog even de tijd.

Nog verder langs de Spieringweg, in het dorpshart, 
vinden we een zeer oude moseik. Deze boom is ruim 
honderd jaar oud en heeft een omtrek van meer dan 
2,5 meter. De oudste bomen van ons dorp vinden we 
echter bij de Eendenkooi aan de Kromme Spieringweg. 
De Eendenkooi ligt namelijk op een voormalige 
landtong en is al ruim driehonderd jaar in gebruik, al 
ruim voor de drooglegging van de polder dus. 

Rondom de vijver bevindt zich een hakhoutbos met  
31 boomsoorten, waaronder eeuwenoude essen die 
voor luwte op de plas zorgen. 
De bomen van het MH17-monument mogen in dit 
rijtje natuurlijk niet ontbreken. In het park Vijfhuizen 
zijn 298 bomen, voor elk slachtoffer één, geplant in 
de vorm van een herdenkingslint. Er zijn verschillende 
soorten bomen geplant: de sierappel, meidoorn,  
pluimes, ijzerhout, linde en de grove den. 

Tot slot nog een boom in het parkje bij het 
Vliegersplein. Deze populier is op 3 mei 1995 geplant 
door Jack Sharp, de piloot van het vliegtuig dat 
tijdens de Tweede Wereldoorlog neerstortte bij het 
Fort. De tekst bij deze boom luidt: ‘KI TE MATUNGA’ 
(getrouw tot in de dood) en is ter nagedachtenis aan 
de oorlogsjaren. 

Lisa de Koning
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De bladeren zijn van de bomen gevallen. Binnenkort 
gaan we het nieuwe jaar in. De vakanties staan weer 
voor de deur. Tijd voor mijmeren dus. 
Als wij niet weggaan en thuisblijven, willen wij  
ongestoord genieten van onze woon- en 
leefomgeving. Liefst zonder geluid- en stankoverlast. 
Veroorzakers daarvan krijgen het dan van ons 
volop voor de kiezen. Zo ook Schiphol en zijn 
binnenkomende en vertrekkende vliegtuigen.

Van overheidswege is – met veel gevoel voor 
empathie – een ORS (Omgevingsraad  Schiphol) in 
het leven geroepen. De ORS-voorzitter, directieleden 
van sectorpartijen, regionale bestuurders en 
bewonersvertegenwoordigers  
(de zogenoemde kiesburgers) hadden in november 
en begin december dit jaar tijd vrijgemaakt voor 
vijf ‘huiskamergesprekken’. Hier konden bezorgde 
omwonenden hun ‘Schiphol-ei’ kwijt aan ‘pratende 
hoofden’. 
Die therapeutische belevingsgesprekken hebben 
plaatsgevonden bij iemand thuis in gebieden in het 
verlengde van de banen. Echter, op een moment dat 
de uitkomsten van de lang verwachte MER (Milieu 
Effecten Rapportage) nog niet beschikbaar waren.  
Dat is jammer, heel erg jammer. Een gemiste kans om 

Boter
de gemoedsonrust onder belanghebbenden mogelijk 
wat meer tot bedaren te brengen. De minister heeft 
het ORS-advies inmiddels ontvangen. De resultaten 
van de vijf huiskamergesprekken zijn meegenomen en 
daaraan toegevoegd. In bestuurlijk jargon wordt zo’n 
zinsnede ‘de burger het bos insturen’ genoemd.

Het gaat goed met de Nederlandse economie en we 
zijn voor onze eigen portemonnee lekker duurzaam 
bezig. Energiezuinig en gasloos bouwen. Ga zo maar 
door. Maar laten we elkaar geen mietje noemen. Het 
probleem is onze steeds groter wordende vraag naar 
vliegreizen. We vliegen met zijn allen maar door.  
Voor korte tripjes of lange vakanties. Dichtbij of ver.  
Zo goedkoop mogelijk. Individueel dragen wij  
volwaardig bij aan geluid-, stankoverlast en wat daar 
nog meer bij komt kijken. Met zijn allen weten wij dat. 
Tegelijkertijd zijn we bezig die rotzooi onder ons tapijt 
te vegen als dat voor onze portemonnee beter  
uitkomt. De overheid, u en ik, wij met zijn allen,  
hebben tonnen boter – misschien zelfs roomboter –  
op onze hoofden. 

Een goede jaarwisseling zonder veel vuurwerkschade.

(bark, 3.2018)
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Wie op internet “Expo Haarlemmermeer” opzoekt, vindt “dé evenementenlocatie voor beurzen en 
bedrijfsevenementen vlakbij Haarlem” met een indrukwekkend programma. Van De Hollandse Motorbeurs 
en het International Flori Culture Trade Fair tot het grootste Tech festival van Nederland en de Tiglon-strijd 
om de titel van fitste man en vrouw van Nederland. Aan vestigingsmanager Frank Duller (48) de uitdaging 
om de groei van de Expo Haarlemmermeer op een goede manier vorm te geven. Wat betekent dat voor 
omwonenden? 

Expo-organisatie streeft naar goed 
contact met omwonenden

De groei zit er, als je kijkt naar november en  
december, behoorlijk in? 
“Dat klopt”, bevestigt Duller die sinds een half jaar 
vestigingsmanager van de Expo is en al  
25 jaar in diverse functies werkt bij Libema.  
Dit bedrijf bezit naast de Expo Haarlemmermeer 
een aantal attractieparken, vakantieparken en 
evenementenlocaties. Duller:  
“De capaciteit van de hal is ruim een jaar geleden 
verdubbeld en dat trekt vooral ook vakbeurzen aan. 
Daar is vraag naar een behoorlijke oppervlakte en dat 
kunnen we bieden. En de Expo hier heeft een aantal 
sterke punten. Het is een hele lichte hal, dat is heel 
belangrijk. Ook is het een groene vestiging: we hebben 
nog steeds het grootste zonnepanelen dak in Europa.  

Het auditorium is van leem gemaakt. Dat zijn uit 
milieuoverwegingen belangrijke punten. 

En de ligging in de Randstad is gunstig. Voor 
internationale evenementen is de nabijheid van 
Schiphol natuurlijk ideaal. Je kunt aan bezoekers 
met de auto goed parkeerruimte bieden en de 
bereikbaarheid met openbaar vervoer is ook heel 
goed. Daarom kun je ook meer publieksevenementen 
hiernaartoe halen.”

Je maakt het onderscheid tussen vakbeurzen en 
publieksevenementen, wat is het grootste verschil 
tussen die twee? 
“Bij vakbeurzen trek je een bepaalde doelgroep.  
Eigenlijk zijn het besloten bijeenkomsten met een 
beperkt publiek uit een bepaalde sector of branche. 
We hebben hier bijvoorbeeld Solar gehad, alles 
uit de zonnepanelenbranche komt dan hier. Het 
bezoekersaantal ligt een stuk lager dan bij een 
publieksevenement. Dat heb je kunnen zien bij het 
Horse Event dit jaar. Daar kwamen onverwacht veel 
mensen op af en dat gaf duidelijk verkeersoverlast. 
Andere voorbeelden zijn Bright Day, daar worden 
allerlei gadgets, games, robots en nieuwe technologie 
getoond. Maar bijvoorbeeld Mud Masters is ook zo’n 
publieksevenement waar veel mensen op af komen.”

Je gaf aan gekomen te zijn om de groei op  
een goede manier vorm te geven, wat bedoel  
je daarmee? 
“Een goed contact met de mensen in de omgeving 
waarin wij werken is van groot belang. En dan doel ik 
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met name op de bewoners van Poort 5 en Stellinghof. 
De bewoners in Poort 5 ondervinden in eerste 
instantie overlast als het bij ons druk is. We hebben  
nu gelukkig met de gemeente en het recreatieschap 
overeenstemming over de toegangsweg naar de 
Expo. Die loopt nu nog door de wijk, dat is natuurlijk 
niet goed. Het wachten is nu op de uitvoering, de 
gemeente is daarmee bezig. En dan is het parkeren 
een belangrijk aandachtspunt. Bij evenementen 
worden nu extra maatregelen genomen om overlast 
te voorkomen. We zetten verkeersregelaars in, hebben 
extra parkeerruimte beschikbaar en er wordt met 
bebording het nodige aangegeven.”

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de 
verkeersregeling en ontstaat die parkeeroverlast 
ook niet door het hoge parkeertarief? 
“Wij organiseren zelf geen beurzen, maar stellen 
de hal ter beschikking. De organiserende instantie 
maakt een inschatting van het aantal bezoekers en 
regelt wat daarvoor nodig is. Wij adviseren daarbij en 
verkeersplannen worden met daarin gespecialiseerde 
bedrijven gemaakt. Soms is zo’n inschatting niet goed, 
dat zag je bij het Horse Event. De parkeertarieven 
lijken misschien hoog, maar vergelijk je het met andere  

hallen dan valt het absoluut mee. Bij de Rai betaal je 
voor een dag vijftien euro, bij ons is dat acht euro. 
Vanuit de parkeeropbrengst worden ook de te nemen 
verkeersmaatregelen als inzetregelaars en bebording 
betaald.”

Je noemde als belangrijk punt een goede relatie 
met de omgeving, is dat meer dan de zorg voor 
goede verkeers- en parkeerplannen? 
“Jazeker. Als mensen het leuk vinden om een keer te 
komen kijken hoe de Expo eruit ziet zijn ze van harte 
welkom. En we kunnen ook tijdelijk werk bieden aan 
mensen, bijvoorbeeld jongeren van zeventien jaar en 
ouder kunnen hier bij evenementen in de catering 
werken. We hebben een vaste staf van zes mensen, 
maar de bezetting kan afhankelijk van het evenement 
zomaar groeien naar vijftig tot honderd mensen.  
Wie interesse heeft, kan een mailtje sturen naar  
info@expohaarlemmermeer.nl” 

Ook voor 2019 staat alweer het nodige op het  
programma, Duller kijkt er met merkbaar plezier  
naar uit. 

Cok de Ruijter
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Al in 1983 waren er de eerste plannen voor een alternatieve locatie voor de brandstoffenhandel van de 
familie Hendriks aan de Vijfhuizerdijk. Het huidige plan is een verhuizing van het tankstation naar een 
stuk grond op de hoek van de Vijfhuizerweg en de Drie Merenweg. Volgens diverse nieuwsberichten in de 
Hoofddorpse Courant hebben de gemeente, provincie en grondeigenaar afwisselend bezwaren gehad, 
maar zouden alle partijen uiteindelijk ook akkoord zijn gegaan. Toch wappert er voorlopig alleen een  
vlag op het stuk grond waar een tankstation moet komen. Hoe zit dat en hoe nu verder? Peter Hendriks, 
directeur, vertelt.

Nieuwe plek Hendriks benzine?

Hoe is dit proces begonnen?
‘In 1983, dat is inmiddels dus 35 jaar geleden, hadden 
wij voor het eerst contact met de gemeente over 
een andere plek voor ons bedrijf. Dat ging in eerste 
instantie om een extra locatie. In de jaren die daarop 
volgden hebben we regelmatig briefwisselingen en 
gesprekken met de gemeente gehad, zonder succes. 

Toen in 2002 de Drie Merenweg werd geopend, werd 
de behoefte om te verhuizen nog groter. Voor de 
omwonende is de steeds meer autoluwe Vijfhuizerdijk 
fijn, maar voor een bedrijf dat afhankelijk is van 
verkeer, is het een ramp. Het aantal klanten is sinds die 
tijd gehalveerd.  
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De gemeente is zich bewust van het probleem en wil 
ook graag een oplossing, maar dat valt niet mee.’

De plek aan de Drie Merenweg lijkt ideaal, wat is 
het probleem? 
‘Dat heeft met allerlei factoren te maken. Een grond-
eigenaar moet bijvoorbeeld de grond willen verkopen, 
er zijn allerlei regels in verband met Schiphol en ook 
de milieueisen voor tankstations zijn steeds strenger 
geworden. Uiteindelijk hebben we na een aantal jaar 
het stuk op de hoek van de Vijfhuizerweg en de Drie 
Merenweg kunnen kopen. Maar omdat deze weg een 
provinciale weg is, gaat de vergunningsaanvraag niet 
alleen via de gemeente maar ook via de provincie.  
De gemeente wilde meewerken, maar de provincie had 
bezwaren. De locatie is namelijk een Rijksbufferzone, 
een groengebied dat stedelijke gebieden van elkaar 
scheidt, en zij wilden dit in stand houden.’ 

Hoe staan de zaken er inmiddels voor?
‘We hebben inmiddels akkoord voor 2000 m2 van de 
10.000 m2. Zeker omdat deze oppervlakte gerekend 
wordt vanaf de weg, en er dus nog een hoop vierkante 
meters verloren gaan aan een op- en afrit, is dit echt 

te weinig. Deze zomer hebben we nog een positief 
gesprek gehad tijdens een zitting van de Commissie 
Ruimtelijke Ordening van de provincie en in november 
zijn de nieuwste plannen bij de provincie ingediend. 
Nu zijn er natuurlijk net gemeenteraadsverkiezingen 
geweest en volgend jaar zijn er provinciale 
verkiezingen, nieuwe mensen moeten op nieuwe 
plekken  
worden ingewerkt en dat helpt niet mee om het proces 
zo snel mogelijk te laten gaan.’

Wanneer zou het tankstation aan de Drie Merenweg 
gerealiseerd kunnen worden? 
‘Het doel is nu dat in 2019 het bestemmingsplan 
aangepast wordt en de omgevingsvergunning 
verleend. Dan zouden we in 2020 het nieuwe 
tankstation kunnen realiseren. Voor het stuk aan de 
dijk dat dan vrijkomt zijn natuurlijk allerlei fantastische 
plannen te bedenken. Uitzicht op het bruggetje, de 
molen én de eendenkooi, voor iets anders dan een 
tankstation is het een prachtige plek!’

Lisa de Koning
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In 1983 verscheen een 
lezenswaardig boekje met 
korte historische verhalen 
over de polder. 
Het begrip “goede oude 
tijd” blijkt niet altijd van 
toepassing.

Cruquius
In 1860 werd  de stoker van het gemaal de Cruquius 
door een dodelijk ongeval getroffen. Bezig met 
reparatie aan de zuigers viel hij met een balk in de 
pomp met noodlottig gevolg. Hij raakte zwaargewond 
en overleed enige tijd later. Het polderbestuur 
betreurde zijn verlies, en zijn vrouw natuurlijk des te 
meer. Zij bleef achter met twee jonge kinderen en zij 
was bovendien in verwachting van het derde kind. 

De hoofdopzichter schrijft in een brief aan het 
polderbestuur:
 “Zij heeft nu door het verlies van haar man, ook haar 
middel van bestaan verloren, het weekgeld van zeven 
gulden negentig heb ik aan haar uitbetaald en dat 
wilde ik in de komende weken ook doen. Voor de 
begrafenis kan de weduwe zelf zorgen, omdat haar 
man aan een begrafenisfonds had deelgenomen. 
Verder stel ik voor, omdat zijn weduwe verder geen 
middel van bestaan heeft, dit gezin een wekelijkse 
bijdrage te geven.”

Het polderbestuur besluit daarop om dit gezin voor 
een jaar vier gulden per week te betalen. Het inkomen 
wordt dus bijna gehalveerd. Om toch nog enig eigen 
inkomen te hebben start ze een bescheiden winkeltje. 
Een jaar later schrijft de weduwe aan het bestuur 
dat de winkel geen succes is geworden. Zij verzoekt 
daarom de bijdrage te verlengen. Haar verzoek 
wordt op de vergadering van Hoofd Ingelanden 
Haarlemmermeer van 11 juni 1862 besproken.  
Het bestuur besluit dan tot betaling, een bedrag 

Die goede oude tijd?
van nog maar drie gulden. De krant meldt over de 
vergadering: 

”Mevrouw Kraaijenhagen wiens man stoker was bij 
de Cruquius en daar door een ongeval om het leven 
kwam vraagt het polderbestuur om verlenging 
met een jaar van haar jaarlijkse weekgeld a f 3,00 
van de polder. Zij moet hiervan zichzelf en haar 
kinderen onderhouden. De oudste is 7 jaar. Er van 
uitgaande dat het min of meer voldoende is om van 
in leven te blijven, krijgen ze “gelukkig” dit bedrag 
voor weer een jaar.”

Bestuurslid Van Houweninge stemt er wel mee in, 
maar zegt met veel omhaal van woorden ”dat hij graag 
deze vernieuwde toelage wil goedkeuren, maar dat 
hij zich ertegen verklaart dat dit uit de polderkas zal 
geschieden, (…) teneinde de schijn weg te nemen als 
zoude de vergadering genoegen hebben genomen 
met het verleenen van pensioen.” 

Er moet volgens hem maar een ander fonds gevonden 
worden. Later in het jaar wordt de bijdrage nog eens 
verlaagd tot het minimale bedrag van twee gulden en 
50 cent. 

Het jaar 1866 wordt het “rampjaar” genoemd, een 
dramatisch jaar omdat een choleraepidemie uitbreekt. 
De weduwe vraagt in dat wel heel moeilijke jaar om 
ook die laatste zo nodige hulp niet te staken. De 
dijkgraaf en de heemraden van Haarlemmermeer 
wijzen dit bescheiden verzoek in september 1866 af. 
De Ongevallenwet werd pas in 1901 ingevoerd. Het 
was de eerste sociale-verzekeringswet in Nederland. 
In het begin gold de Ongevallenwet alleen voor de 
gevaarlijke industriële bedrijven. De ‘loontrekkers’ in 
die bedrijven waren door de nieuwe wet verzekerd 
tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval. 
De uitkering na een ernstig bedrijfsongeval was 70% 
van het loon met een maximum van ƒ 2,80 (± € 1,27) 
per dag. 

Reint Buser

Bron: zaza.be
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Niet veel, maar álles opzij zetten om de top te bereiken. Tamara, Bjorn en Jason weten als geen ander hoe 
dat is. En hun ouders Linda en Edwin overigens ook, want hun jarenlange steun is onmisbaar. Een sportief 
familieportret van de Haggerty’s. 

Alles opzij zetten voor topsport

Van jongs af aan maakt sport 
een groot deel uit van het leven 
van Tamara, Bjorn en Jason, 
de drie kinderen van Linda en 
Edwin Haggerty. Zoals voor vele 
Vijfhuizense jongeren, begint het 
vaak met voetbal of handbal in 
het dorp. Linda en Edwin waren 
beide actieve sporters en Linda 
heeft het jeugdhandbal in de 
tijd van Tamara nieuw leven 
ingeblazen. Toen de kinderen 
meer wilden dan DSOV, moet je 
daar als ouder wel achter staan. 
Want iedere dag een uur rijden 
voor trainingen en wedstrijden 
is niet niets. Wat Linda en Edwin 
toen nog niet wisten, was dat 
hun kinderen een aantal jaar 
later sporters van niveau zouden 
worden.
 
Dromen van Oranje 
We beginnen met de oudste. Tamara begint als pupil 
bij DSOV en leert daar het plezier van handballen, 
maar leert daar later ook écht handballen.  
Er schuilt namelijk talent in haar en zo schakelt ze in 
een aantal jaar door van DSOV naar VOC naar SEW naar 
Quintes.  Dat zijn al serieus goede internationale clubs. 
Op haar zestiende zat ze al op Papendal, maar daarna 
volgde de echte transfer: ze werd gescout door Vipers 
en ging spelen in de Bundes Liga en rondde daar haar 
school af.  
Anderhalf jaar later, begin 2018, wordt ze ingelijfd 
door TUS-Metzingen en gaat Tamara voor de prijzen 
spelen. Dit is een Duitse top 3 club. Het is dan ook echt 
haar baan met een ‘auto van de zaak’ en een eigen 
woning. Nu gaat ze voor de winst in de Europacup, een 

bijzonder hoog niveau. Maar ook op dit niveau zijn er 
nog dromen en dat mag als je nog pas 22 bent.  
De droom is om ooit in Oranje te staan. In de jeugd van 
Oranje heeft Tamara alles al gespeeld. Het kan dus wel 
gesteld worden dat ze een echte topsportster is!

Doelman Bjorn 
Dan hebben we Bjorn. Ook zijn carrière begon bij 
DSOV, maar dan als voetballer. Lekker rennen over het 
veld. Maar gelijk aan zijn zus – het zit waarschijnlijk in 
de genen – maakt hij gauw sprongen vooruit. Van FC 
Dordrecht naar TOP Oss naar FC Lisse en kort geleden 
is hij gescout en in ingelijfd door SJC Noordwijk, de 
club waar ook Vijfhuizenaar Jordy Groot speelt. De weg 
erheen was er een van veel discipline. Veel – heel veel 
– treinen naar trainingen en wedstijden. In Engeland 

Duitse Krantenfoto met als onderschrift: TuS-Kreislauferin Tamara Haggerty kehrt 
mit ihrer neuen Mannschaft zuruck an die alte Wirkungsstätte.
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heeft hij de Nike academie gedaan, alles om zijn doel 
te bereiken. Was hij in Vijfhuizen een voetballertje, nu 
is hij de doelman waar je op bouwen kan.

Sportcarrière 
Tot slot de jongste van de Haggerty’s: Jason. Natuurlijk 
is ook hij met bij DSOV met voetballen begonnen dat 
tot een passie uitgroeide. Op dit moment speelt hij 
voor ARC in Alphen. Naar Alphen rijden echter geen 
treinen en bussen wat betekent dat hij na school in 
Amstelveen eerst thuis eet om door zijn ouders naar 
Alphen gebracht te worden. En in de weekenden naar 
wedstrijden in het hele land. Hij heeft een zus en  
een broer voor zich en ook hij droomt van een verdere 
carrière in de sportwereld.

Discipline 
Het wordt duidelijk dat om tot deze prestaties te 
komen, er niet veel maar altijd alles opzij moet worden 
gezet. De discipline moet er altijd zijn. Je ouders 
moeten geloven in jouw droom en zeker de eerste 
jaren altijd tijd voor de sport vrijmaken. Alleen met 
deze wilskracht kan je de topsport bereiken. Maar 
hoe gaaf is het als dat lukt. En dan helemaal als je dat 
als gezin kan en mag meemaken. Met natuurlijk alle 
ups en downs. We wensen alle Haggerty-sporters een 
mooie toekomst en Vijfhuizen kent jullie als er ergens 
ooit het Wilhelmus voor jullie wordt gespeeld. 

Peter Blom

Jason Haggerty in actie voor ARC AlphenBjörn Haggerty bij Top Oss
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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 en yoga volwassenen:  
10.45 – 11.45 uur, Conny Hollander 06-52663213 of 
conny.hollander@gmail.com (De Spiering)
Timmerclub:19.00-20.15 uur, een hobby- en 
knutselclub voor, 7 t/m 12 jaar (De Oude Stal)
Repetitie VOC koor: (bijna om de week) 19.30 tot 
22.00 uur (De Luifel)
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)
Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar)  
19.00-20.15 uur, info: www.despiering.nl (De Spiering)
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)
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: 19.45-20.45 uur en 21.00 – 22.00 uur,  
Conny Hollander 06-52663213 of  
conny.hollander@gmail.com (De Tweemaster)
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)
Bridge: 13:00- ca. 16:30 uur (Dorpshuis)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
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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)
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 
Spieringweg 268, e.ruizendaal@planet.nl
Yoga 55+: 10.00-11.00 uur, Conny Hollander 
06-52663213 of conny.hollander@gmail.com  
(De Spiering)
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)
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)

Zaterdag

VOC koor: 09.30 - 12.00 uur, bijna om de week  
(De Luifel)
Kinderdisco: 19.00-20.30 uur (maandelijks)  
(De Jungle)
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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
Koffie drinken: na de vieringen (De Luifel)
St. Augustinuskerk:
Viering om 9.30 uur met koffie en thee na afloop.  
info: www.meerliede.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  
verzamelpunt 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 
gebruiken 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 condoleances 
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



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 
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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	à	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	1	maart	2019.

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


