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Beste dorpsgenoten,

Net nu we dit nummer willen aanbieden aan de drukker (eind 
maart) worden we in alle hevigheid overvallen door het Corona-
virus, met alle verstrekkende gevolgen vandien. We hopen dat 
de maatregelen die van overheidswege zijn genomen maximaal 
effect sorteren, zodat het virus zo min mogelijk slachtoffers 
maakt. En laten we vooral oog hebben voor elkaar! En dat 
betekent rekening houden met elkaar, denk aan alleenstaanden 
of ouderen in je directe omgeving die mogelijk je hulp kunnen 
gebruiken, bel even aan of bel even op.

We hebben een paar kleine impressies van wat de maatregelen 
om verspreiding van het virus tegen te gaan betekenen in dit 
nummer opgenomen. Daarnaast zijn twee artikelen, een artikel 
van Fieke Kalkman over het perscentrum in de Expo bij het EK 
voetbal en de column van Bark, die ook op het EK inging 
komen te vervallen.
 
Wonen, werk en hobby komen wel uitgebreid aan bod.  
Wat houdt het in om dag in dag uit een bakkerij volop te laten 
draaien, Fieke Kalkman liet zich van de finesses door bakker 
Dijkzeul op de hoogte brengen. Ton Huijsmans liet mij als 
motorliefhebber het water in de mond lopen toen ik zag hoe hij 
met het restaureren van oude motoren bezig is. En Anton en 
Simone Stokman hebben mij verteld en laten zien wat er zoals 
in de eendenkooi gebeurt. Dat is hun hobby, maar wel een 
hobby die ook veel werk vraagt. Maar het is zeker de moeite 
waard dit historisch stuk Haarlemmermeer, een zoals dat wordt 
genoemd “oud stuk land” van voor de droogmaking, in deze 
staat te behouden.

En daarnaast heeft Peter Blom onze zingende bloemenman 
Joop Wijkhuizen geïnterviewd. Joop is niet meer weg te 
denken van de Zijdewinde, waar hij al tien jaar samen met 
vrouw en kleindochter ongeacht de weersomstandigheden  
zijn fleurige handel aan de man brengt. En sporttalent Tyronne 
Ebuehi wordt voor het voetlicht gehaald door Agnes Weber, 
waarnaast Lisa de Koning ons nog een blik gunt in de bedrijfs-
voering van het bedrijf de Meerlanden.

En last, but not least, Reint Buser, onze eminence grise wijt een 
artikel aan 75 jaar vrijheid, de betekenis daarvan en ook aan  
de betekenis van het vrijheidsbeeld van kunstenares Berenice 
Witsen Elias, dat staat aan de Zijdewinde bij het tenniscomplex 
van TVV. 

Kortom, VIJFHUIZEN biedt weer genoeg stof tot lezen.  
Sterkte in deze moeilijke tijden!

Cok de Ruijter
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BESTUUR

Jaarvergadering uitgesteld tot nader order

Op dinsdag 12 mei 2020 hadden we in dorpshuis d’Oude 
Waterwolf onze jaarvergadering gepland. Het zal duidelijk 
zijn dat die i.v.m. het Coronoravirus niet doorgaat. We 
hebben besloten de vergadering tot nader order uit te 
stellen. In ons volgend nummer vindt u daar nadere  
mededelingen over.

Wat er verder speelt.
Op initiatief van de ondernemersvereniging is een eerste 
overleg gestart tussen OVV en VDV over hoe we Vijfhuizen 
in de meest brede zin van het woord kunnen vergroenen. 
Dan kan het letterlijk gaan over de aanplant van bomen bijv. 
of over hoe je in het dorp initiatieven tot verbetering van 
het milieu kunt ondersteunen. In een volgend nummer 
hopen we daar meer over te kunnen melden. 
En het is druk met bouwplannen in het dorp. Pracht 468 aan 
de Spieringweg is nog niet zover dat het al in de verkoop 

Bestuursmededelingen
komt, maar dat zal niet heel lang meer duren, Ymere heeft 
nu officieel de bouwplannen voor de Woudweg-Groeneweg 
ingeleverd bij de gemeente, binnenkort kunnen belang-
hebbenden daarop officieel reageren en de plannen op  
het terrein van Hendriks aan de Ringvaart zijn nog in 
ontwikkeling. In alle drie de plannen hebben wij volop 
gestimuleerd dat overleg met de direct omwonenden wordt 
of is gevoerd. 

Nu de AED apparaten in het dorp op strategische plekken 
zijn geplaatst wordt gewerkt aan opleidingsavonden voor 
vrijwilligers. Daarnaast zijn we doende een z.g. schouw in 
het dorp voor te bereiden, dat betekent dat we met 
medewerkers van de gemeente gaan kijken in het dorp 
waar het nodig is aandacht te besteden aan bestrating, 
verlichting en openbaar groen.

Voorzitter VDV
Cok de Ruijter
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KUNST&CULTUUR

Het is woensdagochtend vijf uur. 

Normaal slaap ik nog om die  

tijd, maar vandaag heb ik een 

afspraak om te horen wat Joop, onze 

bloemenman bij DSOV, allemaal doet. 

Daarvoor moet je eerst mee naar de  

veiling in Aalsmeer. Dit is tenslotte de  

plek waar je de dag kan verdienen,  

door goed in te kopen. 

Joop zijn wagen rijdt bijna vanzelf naar zijn vaste parkeer-
plek in de megagrote bloemenveiling. We lopen door 
duizenden karren met bloemen, pikken koffie mee en om 
stipt 6 uur zitten we klaar. 
 
Dit is serieus werk waar je je koppie bij moet houden.  
Van vier kanten worden planten aangevoerd met ieder  
een klok waar je op kan afslaan. Dan zijn er nog eens zes 
klokken op een scherm voor je, en dat allemaal tegelijk. 
Joop schrijft alles nog mee zodat hij niet meer koopt dan 
nodig is.  
De veiling is werelds, maar waar we ook lopen, Joop  
kent iedereen. Hij komt dan ook elke dag op de veiling.  

En dat al veertig jaar lang. Voor mij was het een geweldige 
belevenis. Als je aan groot en veel denkt…. Dan doe je dat 
maal tien en zo groot is het!

Als het veilen om 10 uur erop zit, doen we een broodje en 
ondertussen staan de gekochte bloemen van Joop op een 
vaste plek. Een gedeelte gaat een koelcel in en het andere 

Joop, de zingende 
bloemenman
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gedeelte gaat mee naar Vijfhuizen. Om 11 uur rijden we 
terug. Daar heeft Talitha de kraam al geopend en maakt al 
wat mooie plukkers klaar. Zij is de kleindochter van Joop 
met hele groene vingers. Dit geeft voor Joop en Lizet weer 
ruimte voor andere mooie dingen in het leven. Want hoe 
leuk het ook is om elke dag met gezellige mensen bezig te 
zijn, ze doen ook graag nog andere dingen.
 
Zo wandelen ze graag en ver. Lizet liep zelfs de Kennedy-
mars waarbij de welkomstbloemen natuurlijk van Joop 
komen. Joop beleeft veel plezier aan het onderhoud op de 
tennisbaan en op vrijdag is het natuurlijk kaarten in het 
dorpshuis. Maar een hele grote hobby is al vanaf jongs af 
aan het zingen. Joop zijn repertoire is breed en een paar 

keer week oefent hij zijn stem en teksten. Een keer in de 
maand heeft hij wel een optreden waar hij met zijn eigen 
geluidsapparatuur de sterren van de hemel zingt. En dat is 
echt genieten.
 
Nadat de auto met prachtige bloemen is uitgeladen, is het 
tijd om te lunchen én voor een middagdutje. Om na twee 
uurtjes weer terug te zijn op honk. Talitha heeft in die tijd 
nog mooiere stukken van de verse bloemen gemaakt.  
Het is vandaag prachtig weer, dus de gekochte bloemen 
vinden goed hun weg naar de Vijfhuizenaren. De verkoop 
blijk erg weersafhankelijk te zijn, mensen moeten namelijk 
zin hebben in bloemen en dat is vooral bij mooi weer!

Zoals velen weten en ook in de Hoofddorpse Courant heeft 
gestaan, hadden Joop en Lizet eens een grote bloemen-
zaak in Schalkwijk, maar door mindere tijden moesten ze 
daar stoppen. Nu staan ze al tien jaar in Vijfhuizen op hun 
eigen plekje. Zeker op woensdag is het een gezellige boel 
met de kaasboer en visboer erbij. Zo is elke dag anders en 
Joop heeft altijd weer dat gezellige praatje. Vroeger kon je 
als bloemenman een beste boterham verdienen en nu kan 
je er gewoon lekker van eten. Maar het is hard werken. 
Ondertussen is het dan ook 6 uur ’s avonds en zit deze dag 
erop. En morgen? Dan begint een nieuwe dag, gewoon 
weer om 5 uur ’s morgens. 

Peter Blom 
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Uiteraard heeft ook Vijfhuizen te 

maken met alle maatregelen 

omtrent het coronavirus.  

Hoe gaan de dorpsbewoners daarmee om?  

En wat merken we ervan in het dorp? 

Nog voordat alle maatregelen van kracht werden, bleek er 
in de Hoogvliet al flink te worden gehamsterd. En wat dan 
precies? Toiletpapier. Kennelijk de eerste levensbehoefte 
voor velen. Maar ook waren er geen afbakbroodjes meer te 
verkrijgen en waren verse groenten flink ingeslagen. Alle 
supermarkten in de omgeving werken zich een slag in de 
rondte om bij te vullen (er zijn immers geen tekorten) maar 
toch wil het niet helemaal lukken om het hamstergedrag 
tegen te gaan. 

Applaus
Ook in Vijfhuizen werd geklapt voor de mensen in de zorg 
en werd uiteraard naar de televisietoespraak van premier 
Rutte en de Koning gekeken. Social media ontplofte door al 
het nieuws en in verschillende buurtapps is het coronavirus 
het gesprek van de dag. Verbazing leeft over volle speel- 
tuinen met ouders en kinderen, maar ook bieden buurtge-
noten aan om boodschappen te doen of te koken voor 
mensen die risico lopen als ouderen en zwakkeren. 

Creatief
Ondernemers gaan creatief om met de huidige situatie. Zo 
kun je bij het Graanpakhuis maaltijden ophalen, maar ook 
bij Joris van Jorevents zijn maaltijden te bestellen die gratis 
thuis worden bezorgd in Vijfhuizen en nabije omgeving.  
Bij Lekker Makkelijk kun je terecht voor een snack of 
maaltijd die zij desgewenst aan huis bezorgen. 
De bakker blijft bakken, heeft een bezorgservice opgezet en 
levert tot aan de deur. Bij dit alles geldt natuurlijk ook dat 
gepaste afstand wordt gevraagd (1,5 meter) en dat er 
passende maatregelen worden genomen om eventuele 

besmetting te voor-
komen. Daarnaast zijn 
de leerkrachten in het 
dorp druk bezig met 
het verzorgen van 
online lessen en/of 
het maken van filmpjes 
voor de leerlingen 
thuis. Kinderen krijgen 
werkjes mee om thuis 
te maken en huizen zijn momenteel vol met mensen die 
thuis moeten werken.

Muzikanten 
Een groepje muzikanten, The Missing Girls genaamd, gaan 
muziek maken en roepen iedereen op om ramen en deuren 
open te doen en te genieten van de muziek. Dat doen ze 
bijvoorbeeld bij zorgcentra. Ook via livestream zijn ze te 
zien en te horen. 

Door het coronavirus 
kan er niet worden 
gesport en zijn DSOV 
en TVV momenteel 
gesloten. TVV heeft 
overigens niet eens de 
kans gekregen om 
open te gaan. Toer-
nooien en belangrijke 
wedstrijden worden 
gecanceld. Maar ook 
dans-, yoga en pilates-
lessen zijn geannuleerd, 
net als de bekendma-
king van het thema  
en de miss voor de 
Feestweek. 
Er komt geen UEFA in 
de Expo want het EK 
gaat niet door. Hele 
bloementeeltopbrengsten gaan de containerbak in, vakan-
ties gaan niet door, en er zijn zelfs inwoners voor wie het 
nog spannend is of ze vanuit het buitenland terug kunnen 
komen naar Vijfhuizen. Kortom, net als in de rest van 
Nederland en het buitenland heeft het virus ook Vijfhuizen 
in zijn greep. Gelukkig probeert iedereen er het beste van 
te maken en kunnen wij als redactie niets anders dan 
zeggen: blijf thuis en blijf gezond!

Agnes Weber

Dorpsbewoners maken er het 
beste van in coronatijd 
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Bakker Dijkzeul 
al 30 jaar in het dorp
René en Willemijn altijd op zoek  
naar nieuwe dingen
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PODIUM

Hoe gaat het eraan 

toe bij een 

ambachtelijke 

bakker die alles zelf maakt? 

Deze verslaggever nam 

eens een kijkje in de keuken 

en ging in gesprek met 

Hans Dijkzeul en zijn vrouw 

Alice. 

Bakkers van het eerste uur zijn Hans en 
Alice die de winkel in 1990 begonnen. 
Hun zoon René versterkte het team 
sinds 2009 om het een aantal jaren 
later (2015) samen met zijn vrouw 
Willemijn over te nemen. Vanaf die tijd 
stopte Willemijn met haar werk als 
orthoptist om in de zaak te werken.  
En daar heeft ze nooit spijt van gehad! 

Wat bij binnenkomst direct opvalt is de 
energie die er hangt. De winkel mag 
dan niet zo groot lijken, er werken wel 
veel mensen en er heerst een plezie-
rige drukte. Een ambachtelijke bakker 
maakt echt álles zelf: al het brood en al 
het gebak. En wat ik niet wist, is dat er 
twee totaal verschillende ambachten 
blijken te bestaan (waarachter vaak 
ook een totaal verschillend type mens 
schuilgaat). Zo werken er bij Dijkzeul 
drie broodbakkers en drie banketbak-

kers. René, die beide is, is de uitzon-
dering. Dagelijks werken in de winkel 
zo’n drie à vier mensen en op zaterdag 
zelfs acht. 

Lange dagen
Er worden lange dagen gemaakt in  
de bakkerij. Op doordeweekse dagen 
begint de eerste broodbakker om 
03.00 uur. De tweede komt er om 
05.00 uur bij. De banketbakkers 
beginnen om 06.00 uur.
Op zaterdag begint de eerste brood-
bakker al om middernacht en starten 
nummer twee en drie om 03.00 uur. 
De banketbakkers beginnen zaterdags 
rond de klok van 05.00 uur. En dat zes 
dagen (of beter gezegd ‘nachten’) in 
de week. 

Gelukkig wonen René en Willemijn 
boven de zaak, want ze hebben ook 
nog drie kinderen. Nu kunnen ze na 
het eten ’s avonds vaak nog door- 
werken. Mailtjes beantwoorden, 
administratie doen, maar soms  
wacht er ook nog werk in de bakkerij.  
De zaterdagavond en zondag probe-
ren ze vrij te houden.

Groot- en kleinbrood 
Wat betreft het brood wordt eerst het 
grootbrood gebakken (de gewone 
broden) en daarna het kleinbrood 
(zoals bolletjes en croissantjes) en 
daarna het brood voor restaurants. 
Dijkzeul levert aan veel restaurants in 
de omgeving en dat worden er steeds 

meer. Ik begrijp wel waarom, want  
ze zijn super flexibel. Tot ’s avonds 
kunnen de restaurants appen wat ze 
nodig hebben en dat wordt dan  
’s nachts gebakken en de volgende 
dag geleverd. Het komt zelfs voor dat 
er op zondag geappt wordt omdat 
restaurants ineens te kort komen  
en dat René gauw nog wat bezorgt.  
Wat een service!

Soezen en gevulde koeken
En dan het banket. Eerst wordt de 
basis voor het banket gebakken, dat 
zijn de soezen, koekbodems en het 
kapsel. Kapsel zijn de laagjes waar een 
taart uit opgebouwd is. Elke dag weer 
maakt de banketbakker met deze 
basis-ingrediënten gebak en taart. 
Daarnaast maken ze ook nog produc-
ten als snijkoek, gevulde koeken en 
roomboterkoekjes. Verder zijn er nog 
de bestellingen als bruidstaarten en 
verjaardagstaarten waar werkelijk 
prachtige exemplaren tussen zitten. 
Dat werk gaat gewoon allemaal tussen 
de bedrijven door!

Altijd op zoek naar meer
Vol enthousiasme en energie zijn  
René en Willemijn bezig met hun  
zaak. René liet me zien dat er achter 
de bakkerij fors uitgebreid wordt zodat 
de broodbakkerij en de banketbakkerij 
uit elkaar gehaald kunnen worden.  
Dat is beter voor het proces en geeft 
meer ruimte voor de bakkers.
Willemijn denkt erover om een cursus 
chocola-maken te gaan volgen want 
de chocola kopen ze nu nog in. 
Daarnaast zijn ze altijd bezig met het 
bedenken van leuke acties en nieuwig-
heidjes. Dit jaar bestaat de zaak dertig 
jaar en is er een actie met steeds  
een limited edition gebakje en met  
het hele jaar kortingsacties van dertig 
procent.
René gaat regelmatig op cursus en via 
de MPG (Management Product Groep) 
bezoekt hij samen met Willemijn 
bijeenkomsten voor ambachtelijke 
bakkers uit Noord- en Zuid-Nederland. 
Het kan niet anders of de lezer staat na 
dit artikel met een andere kijk in de 
bakkerij!

Fieke Kalkman



 

Wij nemen nog patiënten aan 
U bent van harte welkom voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek bij dokter Sarah Terol 
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REPORTAGE

Sinds 1997 is Meerlanden in de Haarlemmermeer en 

acht andere gemeenten verantwoordelijk voor het 

inzamelen van afval. Naar eigen zeggen zijn zij van 

traditionele afvalinzamelaar naar innovatief bedrijf gegaan. 

Ze gebruiken afval zoveel mogelijk als grondstof en  

dragen zo bij aan een schoner milieu. Het doel is om uit-

eindelijk honderd procent van het afval terug te brengen 

in de kringloop. Helaas wilde Meerlanden niet meewerken 

aan een interview, maar een rondje over de website van  

Meerlanden en de gemeente leverde een hoop informatie 

op over de afvalstromen in onze gemeente. 

Van drinkpak naar toiletpapier
Meerlanden wil zoveel mogelijk 
afval hergebruiken of recyclen

Afvalinzameling
Een belangrijk deel van het afval  
wordt aan huis opgehaald. Naast de 
containers voor GFT en restafval haalt 
Meerlanden vier keer per jaar textiel, 
twee keer per jaar takken en één keer 
per jaar kerstbomen op. Om ruimte te 
besparen in de restafvalbak kan papier, 
glas en PMD (plastic, metaal, drink-
pakken) bij een van de brengparkjes 
worden gebracht. 

Al het overige afval dat niet in de 
containers mag of te groot is, moet 
weggebracht worden. Dat kan deels  
in het dorp: op het parkeerterrein van 
Hoogvliet staan containers voor 
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frituurvet en kleine elektronische 
apparaten kunnen naast het breng-
parkje op de Spieringweg worden 
ingeleverd.

Klein chemisch afval zoals batterijen, 
lampen en verf, kunnen op 21 april,  

16 juni, 11 augustus, 20 oktober en  
1 december van 11.00 tot 12.00 uur  
bij de KCA-wagen gebracht worden. 
Die staat op de kruising van de 
Vijfhuizerweg en de d’Yserinckweg.  

Al het overige afval als grote elektri-
sche apparaten, grofvuil, bouw- en 
sloopafval moet weggebracht worden 
naar een van de milieustraten in 
Heemstede, Haarlem of Rijsenhout.  
Is wegbrengen lastig? Dan kun je ook 
een ophaalafspraak maken, tot 2m3  
is ophalen gratis. Wegbrengen is 
overigens tot 3 m2 gratis. 

Afvalverwerking
Meerlanden zet in op het recyclen of 
hergebruiken van zoveel mogelijk 
afval. Zo wordt GFT gecomposteerd 
en levert het ook nog biogas en 
warmte op. Papier, glas, blik en plastic 
worden gerecycled en textiel wordt 
vaak hergebruikt. Puin en gips zijn 
grondstoffen voor de wegenbouw en 
elektrische apparaten waar zware 
metalen inzitten worden veilig gerecy-
cled. Soms leidt afval tot iets heel 

anders. Zo is frituurvet een van de 
grondstoffen voor biodiesel en worden 
drinkpakken honderd procent gerecy-
cled tot toiletpapier. 

Restafval – al het afval dat niet in een 
van de bovenstaande categorieën past 
– wordt verbrand. Dat levert warmte 
en elektriciteit op, maar zorgt ook voor 
uitstoot van milieuvervuilende gassen. 
Het kost bovendien veel geld waar-
voor we via de afvalstoffenheffing  
aan de gemeente betalen.  

Aan de slag met afval 
scheiden
Door afval te scheiden komt er flink 
minder afval in de restafvalbak terecht, 
dat is fijn voor het milieu én kan ook 
geld besparen als je over kunt stappen 
op een kleinere rolcontainer. Twijfel je 
welk afval waar hoort? In de app van 
Meerlanden vind je naast een afvalka-
lender ook een scheidingswijzer waarin 
je van allerlei soorten afval kan vinden 
waar het thuishoort.  

Lisa de Koning

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



ACTIVITEITEN EN EVENEMENTENKALENDER  
VAN VIJFHUIZEN EN OMGEVING   MEI 2020 – JULI 2020
Mei
5 Bevrijdingspop
15 – 17 Kunstroute Vijfhoek in Haarlem Centrum
23 – 24 Keltfest in de Groene Weelde - Cruquius
31 mei – 1 juni Appelparade, Landgoed de Olmenhorst
29 – 30 Luilakmarkt Haarlem Centrum

Juni
4 – 7 Feestweek Zwanenburg-Halfweg
6 - 7 Mud Masters Obstacle Run
13 Veerplas festival, Haarlem, Veerplas
19 Spaarnestad Concert
21 Houtfestival, Haarlemmerhout
24 – 28 Feestweek Nieuw-Vennep
26 juni – 5 juli Haarlemse Honkbalweek
27 Awakenings, Spaarnwoude
31 Zandvoort Alive

Juli
5 Jaarmarkt Zandvoort
6 Zandsculpturen festival Zandvoort
8 – 11 Parksessies in de Haarlemmerhout
11 Kortebaandraverij Hoorddorp 2020, fontein in centrum
24 Hippie Boulevard Markt Zandvoort
27 Pride at the Beach
31 Haarlem TAPT festival, in de bolwerken te Haarlem
31 Hippie Boulevard Markt Zandvoort

AGENDA

 

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

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

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
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KUNST&CULTUUR OMGEVING

In de bocht van de Kromme Spiering-
weg, aan de noordkant van het dorp 
zie je aan de linkerkant een forse 
bosschage. Daarin verscholen ligt de 
eendenkooi, al eeuwenlang beheerd 
door ‘een Stokman’. Een eendenkooi 
is een jachtmiddel, waarvan er in 
Noord-Holland nog dertien zijn. In de 
kooi worden wilde eenden gevangen, 
eindbestemming is de poelier.  
De eendenkooi, prachtig gelegen op 
een stuk oud land wordt momenteel 
beheerd door de zevende Stokman-
generatie, het echtpaar Anton en 
Simone. In 1757 was Gerrit Stokman 
de eerste van de familie, hij nam de 
eendenkooi over en hield die er naast 
zijn boerenbedrijf bij. 

Wat gebeurt er nu nog op en 
rond de eendenkooi?
Simone geeft tekst en uitleg.  
“Wij hebben het beheer van de kooi in 
1989 overgenomen. De oom van 
Anton, ome Niek overleed in dat jaar. 
Hij beheerde de eendenkooi, met het 
boerenbedrijf dat hij hier had was hij 

een paar jaar daarvoor al gestopt. 
Omdat hij geen kinderen had, werd 
aan de neven en nichten gevraagd  
wie het beheer van de kooi over wilde 
nemen. Wij wilden dat graag en de 
anderen wilden het om verschillende 
redenen niet. Anton is op deze plek 
geboren, zijn ouders woonden naast 
ome Niek. Toen wij trouwden zijn we  
in Hoogwoud gaan wonen, dit was  
de kans om terug te gaan. Het is een 
prachtige plek om te wonen. De kooi 
levert bedrijfsmatig geen inkomen op, 
het is hobby. Dat was het al voor ome 
Niek en dat is het voor ons ook.” 

Worden er nog eenden  
gevangen en hoe gaat dat in 
zijn werk?
Anton: “Jazeker worden er eenden 
gevangen. Het gaat om wilde eenden. 
De kooi bestaat uit een kleine plas  
met daarop aansluitend zeg maar vier 
sloten (vangpijpen) in de vier verschil-
lende windrichtingen. Eenden houden 
bij het opvliegen en landen rekening 
met de wind, vandaar. Over die 

vangpijpen ligt gaas. De wilde eenden 
worden even simpel gezegd door onze 
staleenden in een vangpijp gelokt.  
De eenden worden opgejaagd, en  
als ze ver genoeg in de vangpijp zijn 
wordt die afgesloten en kunnen we  
de eenden vangen. Staleenden zijn 
tamme eenden die hier een min of 
meer vaste plek hebben en die we 
iedere avond voeren, daarom komen 
ze hier terug. Het officiële vangseizoen 
is van 15 augustus tot 31 januari.  
Het aantal eenden dat hier wordt 
gevangen is de laatste 25 jaren sterk 
teruggelopen. Ging het vroeger 
jaarlijks om honderdtallen, nu praat  
je over hooguit enkele tientallen.” 

Waarom is de vangst zo 
achteruitgegaan? 
“Dat heeft een aantal oorzaken. 
Vroeger kwamen hier in de winter,  
als het open water op andere plekken 
dichtgevroren was, veel eenden.  
Dit water werd opengehouden.  
En in de directe omgeving van de kooi 
is natuurlijk veel veranderd, waardoor 

De eendenkooi in Vijfhuizen,  
nog steeds in bedrijf
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OMGEVING

eenden dit gebied minder opzoeken 
tijdens de eendentrek. Eenden houden 
van rust. Met de Drie Merenweg en de 
vijfde baan naast de deur is het hier 
niet bepaald een rustgebied. Er is nog 
wel een soort van stiltegebied rond de 
kooi officieel van kracht, binnen een 
straal van ruim 1300 meter mag er niet 
gejaagd worden.” 

Jullie hebben ook een  
zogenoemd kooikershondje, 
wat doet die precies?
“Eenden zijn bang van mensen,  
dus we hebben naast de vangpijpen 

schermen staan, zodat de eenden ons 
niet kunnen zien. Ze zijn niet bang van 
het hondje, een klein hondje met een 
mooie witte pluimstaart, speciaal 
gefokt voor het werken in een kooi.  
Ze loopt als we gaan voeren om de 
rietmatten. De eenden weten dat er 
voer komt als het hondje er loopt en 
ze volgen haar.” 

Waarom wordt de kooi in 
stand gehouden en wat houdt 
het beheer in? 
Simone: “Het is een bijzonder cultuur-
historisch fenomeen, we willen de kooi 
als instituut in stand houden. En het 
gebied is qua flora en fauna bijzonder, 
er zijn meer dan 200 plantensoorten, 
37 boomsoorten, heel veel verschil-
lende zangvogels en er zitten  
vleermuizen. Dus ook de Stichting 
Landschap Noord-Holland, officieel 
eigenaar van de kooi, wil dit graag in 
ere houden. En het werk; Anton is  
elke dag wel een paar uur bezig met 
hakken en kappen. En dan in het 
weekend met de rest van de familie 
zagen en vangpijpen en netten 
schoonmaken. Het moet allemaal  
met de hand gebeuren.”

Kortom, je ziet het niet, maar er 
gebeurt veel. Vanaf half april tot eind 
mei worden er tegen een geringe 
vergoeding excursies gegeven.  

Je kunt zelf met de familie Stokman 
contact opnemen om een datum te 
plannen (van 2 tot max. 15 personen) 
tel. 5581343 of mail naar anton.
simone.stokman@gmail.com

Cok de Ruijter
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Een hobby om elke dag mee bezig te zijn: 

OUDE ENGELSE MOTOREN



INTERVIEW

Als je met Ton Huijsmans (72)  

gaat praten over zijn hobby’s  

dan noemt hij er vier: schaatsen,  

tuinieren en het restaureren van en sleute-

len aan oude Engelse motoren en fietsen.  

En daarmee zijn de dagen dan ook meer 

dan gevuld. 

 
‘s Ochtends schaatsen op de kunstijsbaan in Haarlem of 
fietsen, elke middag sleutelen aan zijn motoren in zijn 
werkplaats aan huis en eind van de middag of ’s avonds  
zijn vrouw Else helpen in de tuin. En elke zondagmorgen 
kun je hem tegenkomen op een van zijn motoren vanaf  
de Spieringweg om een rondje van 70 of 80 kilometer te 
maken. Want ze moeten, weliswaar in bescheiden mate 
maar toch, wel blijven rijden. Ton heeft 17 motoren,  
13 Engelse van diverse merken en 4 Duitse merken,  
BMW ’s inderdaad.

Hoe kom je zo motorgek en dan ook nog met 
een speciale interesse in Engelse motoren? 
Ton: “Het zat er van jongs af aan al in. Toen ik een jaar of  
vijf was had mijn vader samen met zijn broer een Engelse 
motor, een Ariel 500 cc. Dan praat je over begin jaren 50.  
Ik mocht soms voor op de tank zitten en zo’n motor maakte 
een indrukwekkend geluid, dat maakte heel veel indruk.  
En nog zo’n jeugdherinnering komt uit de tijd toen wij in 
Hoofddorp woonden, op de hoek van de Hoofdweg en de 
Parklaan boven bakkerij Reeuwijk. Daar kwam regelmatig 
een vertegenwoordiger in snoep op de motor die de 
kinderen altijd trakteerde. Tsja, ik ben gewoon omgekocht 
denk ik. Vroeger waren er nog motorraces op Zandvoort en 
dan kwamen op racedagen, meestal op zondag, altijd veel 
motoren door Hoofddorp. Wij zaten dan én ’s ochtends én 
’s avonds op een hek langs de Kruisweg motoren te kijken. 
Geweldig!

Toen ik 18 was heb ik via rijschool Koen in Hoofddorp,  
na één les mijn rijbewijs gehaald. Dat ging stiekem, want 
het gekke was dat mijn vader niet wilde dat ik zou gaan 
motorrijden. Maar goed, hij heeft zich erin geschikt.  
Mijn eerste motor was een Duitse motor, een NSUmax,  
een prima ding.”

Wat ben je voor opleiding gaan doen, heb je  
je meteen op de motoren gestort? 
“Nee, ik heb de mulo gedaan en mijn vader werkte bij Rinus 
van Kalmthout, Ford dealer van auto’s en tractoren. Rinus 
had wel een plek voor mij op de administratie, zo ging dat. 
Dat beviel me toch niet en na twee jaar ben ik de opleiding 
voor auto dieselmonteur begonnen. Ik had inmiddels de 
NSU weggedaan en een Ariel motor uit 1938 gekocht, mijn 

eerste Engelse liefde. Heel veel pech met dat ding, maar 
áls hij reed: geweldig. Het was een vier cilinder motor.  
Het was een bijzondere motor, alleen niet zo betrouwbaar.  
Maar daar is wel mijn liefde voor die Engelse motoren uit 
voortgekomen.”

Wat is er voor jou zo bijzonder aan Engelse 
motoren? 
“Tsja, dat is nog niet eens zo makkelijk uit te leggen.  
Het zijn echt aparte motorfietsen met een eigen karakter.  
En Engeland was vroeger natuurlijk een echt motorland met 
veel verschillende merken, Vincent, Velocette, Ariel, Norton, 
BSA, Triumph, BSA, noem maar op. Het is een land met 
aparte tradities, ook dat spreekt mij aan. En ik vind die 
motoren gewoon mooi, ze hebben karakter, er zit sjeu aan. 
Een BMW is technisch heel mooi, maar oneerbiedig gezegd 
veel saaier.”
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Je hebt er nogal wat staan, wat doe je er zelf 
zoal aan? 
“Eigenlijk alles. Er zijn er bij die ik compleet gerestaureerd 
heb, alleen het spuit- en chroomwerk heb ik uitbesteed. 
Maar ze zijn compleet uit elkaar geweest en opnieuw 
opgebouwd. En er zijn er bij die ik in behoorlijke staat heb 
gekocht, dan doe ik alleen het onderhoudswerk. Vorige 
week heb ik overigens nog een oude BMW gekocht die  
15 jaar stil heeft gestaan. Hij was van de vader van een 
vriend van mij, een R69S uit 1965. Die kan ik dan toch niet 
laten staan. En ik heb een paar jaar geleden mijn eigen 
oude brommertje, dat ik kocht toen ik 16 was helemaal 
gereviseerd. Dat was weer heel wat anders, een Italiaanse 
brommer, een DEMM. Ik heb er nooit afstand van kunnen 
doen.”

Hoe ben je van auto dieselmonteur motor- 
specialist geworden?  
“Ik was vrachtwagenmonteur, maar kon op een geven 
moment terecht bij motorimporteur Greenib in Sassenheim, 
in de jaren zeventig de importeur van Jawa, BMW en CZ. 

Daar heb ik tot 82 gewerkt, toen stapte Greenib over op 
Harley-Davidson en Moto Guzzi, ik heb zelfs in Amerika nog 
een opleiding gevolgd bij Harley, maar dat was gewoon niet 
mijn type motor. Na een periode bij de landelijke importeur 
van BMW te hebben gewerkt ben ik met Else en een 
collega van toen een eigen werkplaats begonnen in 
Nieuw-Vennep. Dus door de jaren heen heb ik wel ervaring 
genoeg opgedaan.”

Heb je nog contact met andere Engelse 
motorliefhebbers? 
“Nee, ik ben een beetje een solist. Wel ben ik lid van de 
Engelse Vincent- en Velocetteclub, maar ik werk het liefst 
alleen en ik rij ook het liefst alleen.”

En Ton blijkt niet alleen en solist, maar ook een  
perfectionist. De motoren glimmen je namelijk tegemoet  
en in zijn keurig opgeruimde werkplaats ligt alles er spic  
en span bij. Een genot om naar te kijken.

Cok de Ruijter
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Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede 
Wereldoorlog voorbij is en dat we 75 jaar in vrijheid leven.  
5 mei is elk jaar een feestdag om die vrijheid te vieren, een 
echt feest. Landelijk gezien lijkt 5 mei nogal veranderd in 
alleen feesten met commerciële inslag. De aandacht voor 
werkelijke viering is zo soms in de verdrukking gekomen. 
De Stichting Haarlemmermeers 5 mei Comité is in 1993 

VIJFENZEVENTIG JAAR VRIJHEID 
EN HET VRIJHEIDSMONUMENT 
IN VIJFHUIZEN

opgericht met de intentie niet alleen maar feest te vieren, 
maar ook de aandacht te vestigen op de beleving van de 
zin en de ervaring van vrijheid. Het is gemakkelijk te 
verklaren dat iedereen in vrijheid moet kunnen leven, maar 
hoe zetten we die gedachte om in daden? Willen we echt 
een betere wereld, een wereld in vrijheid voor iedereen, 
dan is er veel werk aan de winkel. 
De Stichting, met uit elke kern een vertegenwoordiger, 
heeft in de loop der jaren veel activiteiten ontplooid.  
Ikzelf was jarenlang vertegenwoordiger namens Vijfhuizen,
Zo hebben we in elke kern van Haarlemmermeer een 
Vrijheidsbeeld geplaatst. Het eerste beeld kwam in 1995  
in Weteringbrug. Een bronzen beeld, vervaardigd door  
de kunstenaar Karel Gomes, van een dansend boerenpaar 
levend in vrijheid. 
Bij de viering van 5 mei in 1996 waren de schijnwerpers  
op Vijfhuizen gericht. Op die dag werd in het dorp aan  
de Zijdewinde het vrijheidsmonument onthuld door twee 
destijds 7-jarige inwoners van Vijfhuizen, Marije Bos en 
Annemarie van der Weijden. Het beeld is ontworpen door 
Berenice Witsen Elias. 

Over het kunstwerk in Vijfhuizen schreef Berenice: 
“Het kunstwerk is een grote bol met uitstulpende witte 
bloemen. Bevrijding ontstaat na een tegengesteld begrip 
als gevangen zijn, opgesloten zijn, onderdrukking. Zoals  
in de letterlijke betekenis van het woord de ex-gevangene  
de geslotenheid verlaat, zo zie je in de natuur talloze 
voorbeelden van beperking en onzichtbaarheid naar 
zichtbare beweging, het ontluiken, het ontspruiten.  
Een knop die openbarst: Bevrijding!
Ik zoek het geluksmoment: het treffen van de essentie  
van schoonheid door een mooie combinatie. Kleur en  
vorm bepalen mede de inhoud.”

Ieder zal het 5 mei monument op eigen wijze ervaren,  
daar is het ook ‘kunst’ voor. In het monument bracht de 
kunstenares het tragische verleden en het heden samen. 
Op 4 mei is de jaarlijkse dodenherdenking. De Tweede 
Wereldoorlog kostte het leven aan 55 miljoen mensen.  
Het is een moment van bezinning op alles wat gebeurd is 
en een moment om te beseffen dat vrijheid zeker niet 
vanzelfsprekend is. Of zoals Thé Lau, voormalig frontman 
van ‘The Scene’, het verwoordde in het Lied van de Vrijheid: 
Vrede is bevochten, maar vrijheid wordt bevochten op een 
oorlog die nooit slaapt.  

Reint Buser 
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KUNST&CULTUUR SPORT

Voetbalde hij als jochie bij DSOV (en ook gewoon op het voetbalveldje  

in Stellinghof), ondertussen is Tyronne Ebuehi een bekend gezicht van Benfica.  

Hoe een jongensdroom werkelijkheid werd. 

WK van 2018
Op 8-jarige leeftijd begon Tyronne als tweedejaars F-junior 
met voetballen bij DSOV waarna hij naar SV Hoofddorp 
ging. Ook heeft hij nog bij VV Youngboys en HFC EDO 
gespeeld. Hij was zeventien en eerstejaars A bij EDO toen 
hij door ADO Den Haag ontdekt werd en een keer mee 
mocht spelen met het eerste team dat toen nog hoofd-
klasse speelde. Hij stroomde vrij laat in bij ADO Den Haag 
en ging daar spelen als tweedejaars A. Het was alles of niets 
en uiteindelijk ging hij als enige jongen uit dat A-team  
door naar het eerste team met een professioneel contract. 
Vier seizoenen speelde hij bij ADO in het eerste om daarna 
international te worden van het Nigeriaans nationaal elftal 
waar hij met het WK van 2018 meespeelde. 

Tyronne (24) was naast zijn basisschooltijd in Vijfhuizen  
(De Waterwolf) en de middelbare school in Hoofddorp altijd 
al graag aan het voetballen. Hij trainde meerdere malen per 
week, omdat hij in de selectieteams zat bij de clubs waar-
voor hij speelde. Maar hij voetbalde ook graag buiten in 
Stellinghof op het voetbalveldje. Zijn zus was daar ook vaak 
te vinden met een paar fanatieke voetbalmeiden en zijn 
jongere broertje. Eens was hij fan van Manchester United, 
maar nu – zelfs als profvoetballer – is er niet een bepaalde 
club waar hij echt fan van is. 

Handtekeningen verzamelen 
Het waren Tyronne en zijn zus die met een paar kinderen uit 
de wijk handtekeningen verzamelden om ervoor te zorgen 
dat er een voetbalveldje kwam in de nieuwbouwwijk in het 
dorp. Zowel vader als moeder zijn sportief aangelegd en 
niet alleen maar gek van voetbal. Deed zijn moeder in haar 
jeugd bijvoorbeeld op hoog niveau aan atletiek, zijn vader 
ging altijd met de jongens joggen richting Haarlemmer-
meerse Bos en langs de Polderbaan.
Doordat alle drie de kinderen op voetbal zaten stonden 
Tyronne’s ouders vaak langs de lijn. Altijd hopend dat de 
wedstrijden elkaar opvolgden zodat ze bij alle drie konden 
kijken gedurende de (zater)dag. 

Hoe een jongensdroom  
werkelijkheid werd
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Benfica
Na dit WK stapte Tyronne over naar Benfica in Portugal 
waar hij momenteel als rechtsback zijn tweede seizoen 
speelt. Hij woont dicht bij Lissabon en dat bevalt goed. 
Ondanks het contact met teamgenoten is het soms wel  
wat eenzaam als vrienden en familie niet in de buurt zijn. 
Verhuizen naar Portugal betekende meteen de eerste keer 
op zichzelf wonen. Dat was even wennen, maar een eigen 
huis met eigen regels was ook wel heel lekker. 

Hoe een gewone dag er voor hem zo’n beetje uitziet?  
Rond 8/9 uur 's morgens is hij op de club om te ontbijten 
waarna hij naar de gym gaat en rond 11 uur traint.  
Op sommige dagen is er een middagtraining, afhankelijk 
van het aantal wedstrijden. Was hij bij ADO een dag in de 
week vrij, bij Benfica is dat minder vaak omdat er veel meer 
wedstrijden gespeeld worden. 

Herkend
Benfica is een van de grootste clubs van de wereld en dat is 
als speler te merken. Alle faciliteiten zijn binnen de club die 
een lange geschiedenis kent en veel fans over de hele 
wereld telt. Doordat Tyronne een ernstige knieblessure had, 
heeft hij helaas nog geen officiële wedstrijd voor het eerste 
elftal gespeeld. Desondanks wordt hij in de supermarkt of 
op straat wel herkend. Een open training trekt wel twintig-
duizend man naar het stadion en toen de club na het 
winnen van het kampioenschap naar de bekende rotonde 
Marques de Pombal trok om het te vieren, kwamen daar 
maar liefst 500.000 mensen op af. Veelzeggend! 

Agnes Weber



groenendaal

Tijd en aandacht voor uw 
gezondheid, snelle service 
zonder wachtrijen

Medsen Apotheek Groenendaal
Valkenburgerlaan 50, 2103 AP Heemstede

 + Geen wachttijden
 + Gratis parkeren voor de deur
 + 24 uur per dag en 7 dagen per week  

medicatie afhalen
 + Diverse online services op 

www.groenendaal.medsenapotheek.nl

Bel of mail ons om u in te schrijven:  
023-5293686, groenendaal@medsenapotheek.nl

20%  
korting  

op het gehele Vichy  assortiment*

*Aktie is de gehele maand december geldig 

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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KUNST & CULTUUR 

Jong talent stimuleren en mensen 

verbinden door kunst en cultuur: dát 

is wat Stichting de Cultuurbrigade 

met ‘Gluren bij de buren’ wil bereiken met 

vele thuisoptredens in het hele land.  

Zo ook in de Haarlemmermeer waar  

32 optredens staan gepland waarvan twee 

in Vijfhuizen. Het koor Viva la Musica 

treedt op in villa 588 en zangeres Laura 

Kits geeft een huisconcert. Voor dit artikel 

‘gluur’ ik bij het concert van Laura. 

Het is zondag 9 februari, een stormachtige middag, als  
ik aanbel bij Poterne 5 en Wendy Boots en Jacques van 
Heerden me hartelijk ontvangen. In de huiskamer, die door 
de vide bij uitstek geschikt is voor miniconcerten, zijn de 
tafels en stoelen aan de kant gezet om plaats te maken voor 
het optreden. Ik blijk zeker niet de enige belangstellende. 

Naast de piano, die van de vrouw des huizes blijkt te zijn, 
staan een gitaar, versterker en een microfoon. Klaar voor 
een knus huiskameroptreden. De zangeres, Laura Kits, 
wordt begroet door een warm applaus van de luisteraars.  
Al snel klinkt haar prachtige stem door de woonkamer en 
luistert het publiek aandachtig. 
 
Als veelzijdige zangeres en muzikante timmert Laura aan  
de weg voor een professioneel zangcarrière. Deze middag 
begeleidt zij zichzelf op akoestisch gitaar.  
Met haar heldere, zuivere stem zingt ze mooie, intieme 
country liedjes, deels zelfgeschreven. Geïnspireerd op de 
countrymuziek uit het Amerikaanse Nashville geeft Laura 
haar eigen signatuur aan elk liedje. Deze middag geeft ze 
twee miniconcerten. Bij de wisseling van toeschouwers 
ontstaan spontane gesprekken en maak ik kennis met 
andere kunstenaars en inwoners uit het dorp. Gesteld kan 
wel worden dat met het optreden van Laura Kits bij Wendy 
en Jacques de missie van De Cultuurbrigade in elk geval 
geslaagd is. 

Ellen Slootweg

Gluren bij (Vijfhuizense) buren
Een knus huiskamerconcert van singer 
songwriter Laura Kits
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SPORT

Op de hoek van de Spieringweg en Kruisweg heeft Kano 
Vereniging Waterwolf de beschikking over een goede 
steiger aan mooi vaarwater, dé startplek om een rondje  
te varen langs Vijfhuizen en verder de Haarlemmermeer- 
polder in. 
Naast het Pannenkoekenpaviljoen aan de Kruisweg 1625A 
is de loods met kajaks van de vereniging. Vanaf begin april 
start het vaarseizoen weer en wordt er elke woensdagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur gevaren door ervaren en begin-
nende kanovaarders. Op deze verenigingsavonden is er 
begeleiding aanwezig om beginnende vaarders op weg  
te helpen met het materiaal en de vaartechnieken. 

De kanovereniging wil heel Vijfhuizen uitnodigen om  
een keertje te komen kanovaren (want echt, dat kan!). 
Daarom biedt de kanovereniging vanaf mei verschillende 
kanocursussen aan voor volwassenen. Deelnemers krijgen  
in vier avonden les over het kanovaren. Zelf moeten de 
deelnemers een setje extra kleding meenemen en verder 
vooral genieten. De beginnerscursus kost €35,00 inclusief 
het gebruik van het materiaal. Opgeven kan via de site  
van de vereniging. 
 
Kanovaren voor de jeugd 
Vanaf april is er op de vrijdagavond een actieve jeugdgroep 
die wekelijks toertochten vaart en traint voor de wedstrijd-
sport kanopolo. Voor jongeren vanaf tien jaar die wel eens 
willen kanovaren, start in mei de cursus voor de jeugd.  
De cursus bestaat uit zeven lessen op vrijdagavond van  
19 uur tot 21 uur en kost €50,00 inclusief het gebruik van al 

het materiaal. De deelnemers hoeven zelf alleen te zorgen 
voor makkelijk zittende kleding en een setje reservekleding. 

Kanopolo: spannend en spectaculair
De sportieve Vijfhuizenaren, die tijdens de zomerstop van 
hun sport toch actief willen blijven met een balspel, kunnen 
de training kanopolo volgen. Op de woensdagavonden van 
19.00 tot 21.00 uur zijn er 'open trainingen' voor iedereen 
die interesse heeft. De woensdag is voor alle leeftijden, 
maar op de vrijdagavond is de training voor jongeren vanaf 
tien jaar. We starten weer met een nieuw jeugdteam, dus 
nodigen we de jongeren uit Vijfhuizen graag uit om eens 
mee te komen trainen. 

Informatie over de kanocursus voor volwassenen,  
de jeugdcursus en het kanopolo is te vinden op  
www.kvwaterwolf.nl Voor vragen kan gemaild worden  
naar secretaris@kvwaterwolf.nl

Leer kanovaren en peddel
langs Vijfhuizen



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
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INTERVIEW

Dorpshuis 
zoekt extra 
handen voor 
activiteiten
Het dorpshuis wil voor alle leeftijdsgroepen iets  
organiseren, maar dat vraagt ook ‘extra handen’.  
Er worden dorpsbewoners gezocht die het leuk vinden 
om de handen uit de mouwen te steken en contact met 
andere dorpsgenoten te hebben. Zo zijn er vrijwilligers 
nodig voor de organisatie van jeugdactiviteiten zoals 
een kinderdisco en filmmiddag of voor activiteiten voor 
volwassenen zoals bloemschikken en bingo. 

Heb je interesse of ideeën voor activiteiten in en  
om het dorpshuis d’Oude Waterwolf, meld je dan aan  
bij beheerder Roel Krijger: 06-53744117 of  
roel.krijger@maatvast.nl 

het dorp. Tevens wilde ik ons dorp beter leren kennen en 
weten wat er speelt. De oproep van de VDV voor een 
penningmeester kwam dus precies op het goede moment!

Met vriendelijke groet,
Krijn de Graaf

Samen met mijn vriendin Alisas woon 

ik sinds 2015 aan het Telraam in 

Vijfhuizen. Vanaf het begin voelen 

wij ons thuis in het dorp. Hiervoor woon-

den wij ruim dertig jaar in Haarlem in de 

wijk Meerwijk.

Tijdens de ledenvergadering van 2019 ben ik officieel 
toegetreden tot het bestuur als penningmeester.  
Tot mijn pensioen in juli 2019 werkte ik als specialist 
financial accounting bij een groot verzekeringsbedrijf. 
Alisas en ik houden van actief en sportief bezig zijn.  
Hardlopen is een van mijn hobby ‘s. Het eropuit trekken met 
rugzak en lichtgewicht tentje, wandelend over ongebaand 
terrein en dan het liefst in desolate gebieden is, ondanks 
het klimmen der jaren, mijn passie. 
   
Ondanks het feit dat ik nog niet lang in Vijfhuizen woon, 
voelt het wel als ‘mijn’ dorp. Ik wilde na mijn pensioen dan 
ook graag een bijdrage leveren aan de leefomgeving van 

Krijn de Graaf stelt zich voor



 ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’ ‘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

Zoekt  u een vertrouwde 
Glazenwasser? 

Al 30 jaar een begrip particulier 
en zakelijk

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

 
 

 

 
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 

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf 

Fred Broerse Vof 
Vijfhuizen e.o.

Tel. 023-5289700  
Email: f.broersevof@xs4all.nl

K.v.k. 34053745
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MAANDAG:   
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de maand, 
september tot juni, Frans van Eerden, eerden78@hotmail.com 
(Dorpshuis)
Handwerkclub: 14.00-16.00 uur, om de week, Marja Hijstek: 
06-57143936 (Dorpshuis)
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8, 
www.despiering.nl (De Spiering)
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week), 
06-14439048 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)

DINSDAG:  
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur, Dirk van der 
Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Senioren soos: 13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Knutselclub: 18.45-19.45 uur, knutselen voor groep 3, 4 en 5, 
www.despiering.nl (De Spiering)
Badmintonclub "Vijfhuizen": 20:00-22:00 uur, september t/m 
april, ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal Zijdewinde)

WOENSDAG:  
Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien gewenst 
(Dorpshuis)
Jeu de boules: 14.00-16.00 uur, bij goed weer buiten, bij slecht 
weer koersbal of sjoelen binnen, Els Donderwinkel: 
h.e.donderwinkel@quicknet.nl (Dorpshuis)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur,  
3e woensdag van de maand, september tot mei,  
info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur, Marina Kuiper,  
020 4975060 (De Luifel)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, berenclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Bridge: 19:30-ca. 22:30 uur, www.brigdeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Zangkoor Hosanna - Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 2-wekelijks, 
Freek Norg 023-5583268 of Klaaske Monster 023-5581619.  
(De Poterne)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren), Akke 
Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

DONDERDAG:  
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl 
(De Poterne)

Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,  
(De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub  
jongeren met verstandelijke beperking  
donderdagavondclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Schaken: 19:00-20:00 uur, Rob Mulder 023-5580378 of 
robmulde@gmail.com (De Tweemaster)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
Repetitie Gemengd Koor: 19.30-21.30 uur,  
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Theatergroep LEF: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Badmintonclub "De Baarsjes": 20.00-22.00 uur september  
tot mei, Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)

VRIJDAG:  
Grootmoeders keuken: 1e vrijdag van de maand (Dorpshuis)
Open Eettafel: 17.30-20.00 uur, iedere laatste vrijdag van de 
maand, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Herbergmaaltijd: 18.00-20.00 uur, tweede vrijdag van de 
maand van oktober t/m mei, Wil Hendriks, 023 5581208  
(De Luifel)
Klaverjassen: 20:00 uur (om de 14 dagen) (Dorpshuis)

ZATERDAG:  
VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, 06-14439048 of 
info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Schilderen: inloop 10.00-12.00 uur

ZONDAG:  
St. Augustinuskerk: Viering om 9.30 uur met koffie en thee na 
afloop, www.meerliede.nl
Verbondskerk (PKN): Kerkdienst 10.00-11.00 uur met koffie en 
thee na afloop, www.pknvijfhuizen.nl

BESCHIKBARE LOCATIES VOOR VERHUUR                 
Dorpshuis: Beheerder: dhr. R. Krijger (06-53744117  
of oudewaterwolf@maatvast.nl)
De Spiering: De Spiering is bereikbaar via  
informatie@despiering.nl. 
De Poterne: Beheerder: Mevr. I. van der Zaag (023-5581315).
De Luifel: Beheerder Mevr. A. de Koning (023 - 5581175).

ACTIVITEITEN IN  
VIJFHUIZEN

Wij willen de activiteitenlijst graag up to date houden. 
Eventuele wijzigingen kunt u doorgeven aan Lisa de Koning (lisa.dekoning@hotmail.com). 

ACTIVITEITEN
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INFORMATIE VIJFHUIZEN

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!

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

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

023-5583106

Gebiedsmanager, Lia van der Pol, 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

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000

Politie algemeen, 0900-8844

Vijfhuizen Magazine distributie, J. van Schie, 06-49450211 

Storingsdienst Elektriciteit/gas, 0800 - 9009 

Storingsdienst Kabel, 0800 - 5005

St. Augustinusparochie, Pastor Fons Litjens, 06-12383288 

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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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

Penning-
meester

Krijn de Graaf
Telraam 9 2141 EG  Vijfhuizen
Tel: 06-46457384
penningmeester@dorpvijfhuizen.nl

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

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

Bestuurslid

Else Huijsman
Spieringweg 642,  2142 ED Cruquius
Tel: 023-5614593

Algemeen bestuurslid
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BEDRIJVENGIDS

Vijfhuizer Bedrijvengids

• 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.
•  De Vijfhuizer bedrijvengids wordt bij circa 1500 huishoudens in 

Vijfhuizen bezorgd. 
Wij willen op deze manier ondernemers en bewoners dichter bij 
elkaar brengen.

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

Anita Sanders Vocals&Coaching, de stem, onze troefkaart bij alles wat we pratend en zingend doen .............06-24237572   anita@anitasanders.nl

B&B, 't Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl ….. Relaxed overnachten in de Randstadd .........06-31182329 bbthuis453@hotmail.com

Bakkerij, Dijkzeul, www.bakkerijdijkzeul.nl, ……Ambachtelijke Brood- &Banketbakkerij .........................023-5581329 bakkerijdijkzeul@gmail.com

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

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 ..........................., 023-5583900 info@visotek.nl

Bloembollen , Van Haaster, www.vanhaastervijfhuizen.nl,   ......................Tulpen – Narcissen – Hyacinten, .................info@vanhaastervijfhuizen.nl 

Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl, ......................voor hulp wanneer je niet verder kunt  ........ 06-23838574 contact@praktijkdalva.nl,

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

Fam.opstellingen Mia Macke, www.constellations-at-work.nl..individuele sessies&workshops .......... 06-34017341, mia@constellations-at-work.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  ...  0523-682161 debaarsjes@schoorlbeheer.nl

Pedicure, Sandra Hamelink,  ...................... bel of mail voor een voet-verwen afspraak   ...................................... 06-31920366  shamelink@ziggo.nl

Pilates-en Yogalessen van oa Denise Schellinger, www.studio-yoga.nl …..voor iedereen, op elk niveau ............06-29506572  info@studio-yoga.nl 

Schoonheidssalon,  Ellezza, www.ellezza.nl  ......................Voor huidverbetering en ontspanning   .............................. 06-31951666, ellezza@live.nl 

Slagerij Melman , www.slagerijmelman.n ........................................ Facebook: Uw Slager Melman  ...............023-5583002 info@slagerijmelman.nl

Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl  ......................grond,straatwerk, etc....................................................... leosmit123@hotmail.com

Verhuisbedrijf, Meer Movers V.O.F,  ......................Net dat beetje extra!  ...............................................................023-2072191 info@meermovers.nl

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  . ..................023-5581565 info@bmbtechniek.nl 

Yoga, Conny Hollander, www.whyoga.nl  ...................... Kom eens langs voor een proefles. .................. 06-52663213 conny.hollander@gmail.com

Ook in deze gids met uw product, dienst, of service?
Professioneel, amateur of  bijbaan?
Voor €15 p/jaar staat u 3x 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 Fieke Kalkman via:  
fieke.kalkman@gmail.com



Dé megastore met alles 
voor je (huis)dier en een 
Pets Health dierenkliniek

Willemse Dierenvoeders  l  Vijfhuizerdijk 72, Vijfhuizen  l  023 - 558 12 71  l 
Shop online op willemsedierenvoeders.nl

• Specialist op het gebied van diervoeding en dierbenodigdheden
• Alles voor hond, kat, konijn, knaagdier, vogel en paard 

• Ruitersportafdeling • Pets Health dierenkliniek • Dogwash

Onze winkel in Vijfhuizen heeft een moderne en 
compleet uitgeruste Pets Health dierenkliniek. 
Met spreek- en behandelkamers, een aparte 
operatiekamer, een opnameruimte en een 
röntgenruimte met digitale apparatuur.

Diergeneeskundige behandeling 
Maandag t/m zaterdag op afspraak.
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 15.00 uur. 


