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Ten geleide
Het eerste nummer van 2022 verschijnt onder bizarre 
omstandigheden. Rusland is Oekraïne binnengevallen, 
gebruikt bruut geweld dat veel slachtoffers eist en dreigt 
met inzet van nucleaire wapens. Ik schrijf dit op 7 maart, er 
is een hele grote stroom vluchtelingen op gang gekomen 
en het is nog ongewis waarop dit gaat uitlopen. Ik voel 
ongeloof, woede, machteloosheid en medelijden met en 
grote bewondering voor de Oekraïners. Het doet mij des te 
meer beseffen hoeveel het waard is om in een vrij land te 
leven, waar je kunt kiezen wie je graag in lokaal of landelijk 
bestuur wilt zien, waar je mag demonstreren en vrijuit mag 
zeggen wat je denkt. 

Met dit nummer hopen we weer een aantal mooie onder-
werpen die betrekking hebben op ons dorp aan u voor te 
leggen.

De redactie heeft een nieuw lid verwelkomd, Tineke Krikke. 
Tineke is meteen volop mee gaan draaien door u een blik 
te gunnen in de nieuwe delicatessenwinkel Deli5 en 
daarnaast te beschrijven wat Stichting Contacthond nu 
precies doet.

VIJFHUIZEN is een magazine van Vereniging Dorp Vijfhui-
zen. Wat doet de vereniging/ het bestuur nu precies, welke 
onderwerpen zijn nu actueel en hoe kun je ook zelf actief 
zijn in het dorp? Ton van der Aar, voorzitter en Fieke 
Kalkman en Peter Blom nemen u mee in de VDV.
Peter, directeur van metaalbedrijf Blom, heeft voor een 
spectaculair ander aanzicht gezorgd op het industrieterrein 
door een compleet nieuw pand naast het huidige bedrijf te 
laten bouwen. Ellen Slootweg ging er met fotografe Esther 
van Overbeek kijken. Ellen vertelt in dit nummer ook wat de 
dappere openwaterzwemmers beweegt die je regelmatig 
baantjes ziet trekken in de Ringvaart.
Aan de rand van het dorp staat, met zicht op de eenden-
kooi een experimentele woning in aanbouw. Fieke is daar 
gaan kijken en ging in gesprek met de bouwer, Bert 
Kemperman.

Lisa de Koning onderzocht een nieuwe, echt Vijfhuizense 
drank, Prikkerbitter en vroeg zich af waarom er Woodstock 
staat op het huis aan de Spieringweg tegenover het 
muziekprieel. Fieke en ondergetekende hebben in dit 
nummer aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkie-
zingen en de directe betrokkenheid van Vijfhuizenaren bij 
een partij. 
DSOV bestaat dit jaar 90 jaar. Dat wordt met een klinkend 
feestprogramma gevierd, daar volgen vanuit DSOV nadere 
berichten over. Ik blik terug op de roemruchte geschiedenis 
van deze club. En zoals altijd besteedt Alisas Schreur 
aandacht aan de ontwikkeling van alternatieve energie bij 
ons in de buurt, deze keer gaat zij in op de ontwikkeling 
van een zonnepark aan de IJweg.

Cok de Ruijter



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
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Opvoeden in een multiculturele samenleving,  
Last van depressie.  

Tel.: 06 23838574 - site: www.praktijkdalva.nl 



VIJFHUIZENMAGAZINE  |  5  

BESTUUR

DE VERENIGING DORP VIJFHUIZEN (VDV) IS ER 
VOOR U!
Als uw belangenbehartiger maken we ons er sterk 
voor dat het in Vijfhuizen goed toeven is en blijft.  
 
LEEST U DIT MAGAZINE EN  BENT U NOG GEEN 
LID VAN DE VDV? GEEF U DAN NU OP!
Scan de code en ga zo direct naar onze website www.
dorpvijfhuizen.nl. Vul daar het aanmeldformulier in en 
steun daarmee voor €7,50 per jaar de vereniging. 
Samen staan we sterk! En natuurlijk ontvangt u dan 
drie keer per jaar dit mooie magazine. DOEN! 
 

GAAT U VERHUIZEN ? INFORMEER 
LIESBETH WELT 
(LEDENADMINISTRATIE)
ewelt@quicknet.nl 

Bestuursmededelingen
Versterk de redactie of het bestuur
 
Lijkt het je leuk om actief bij te dragen aan het woon- en 
leefplezier in het dorp? Dat kan, in het bestuur of in de 
redactie van dit blad. Voor de redactie van dit blad en voor 
het bestuur van de Dorpsvereniging Vijfhuizen zoeken we 
nog enthousiaste kandidaten (m/v).

Bestuurslid van de Dorpsvereniging
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden.  
Voorzitter Ton van der Aar, secretaris Ton Overgaag, 
penningmeester Krijn de Graaf en twee leden,  
Fieke Kalkman en Peter Blom. 
Binnen het bestuur is een taakverdeling vastgesteld, 
iedereen heeft zo een eigen aandachtsveld.  
Elders in dit blad kun je lezen wat er allemaal speelt in het 
dorp en waar het bestuur zich mee bezig houdt. 
We willen graag naar een wat groter bestuur. Gelet op de 
huidige man/vrouwverdeling genieten vrouwelijke kandi-
daten een lichte voorkeur. We zijn als bestuur een team en 
vinden het belangrijk dat iedereen er plezier in heeft. Wij 
hebben dat in ieder geval zeker!

We komen eens per maand bij elkaar in het Dorpshuis en 
bespreken dan de actuele zaken en wie welke taak op zich 
neemt. Wij zien onze bestuurstaak als een interessante en 
leuke manier om een bijdrage aan het dorp te leveren. 
Neem als je meer wilt weten contact op met Ton van der 
Aar: Voorzitter@dorpvijfhuizen.nl of bel hem: 0621533601.

Redactielid 
De redactie zorgt ervoor dat drie keer per jaar dit mooie 
magazine uitkomt. We komen zes keer per jaar bij elkaar 
en bepalen dan de inhoud van het blad, verdelen de taken 
en bekijken met elkaar de drukproef. 
In de redactie hebben we interviewers, fotografen en 
mensen die zich bezighouden met het redigeren van de 
tekst en de lay-out. Het zijn vrijwilligers en een enkele (ex-)
professional bij elkaar. Dat maakt het zo leuk, ook omdat 
er gelachen mag worden!

In het colofon kun je zien wie er nu in de redactie zitten. 
Twee mannen, Nico Jansen en Cok de Ruijter stoppen er 
eind van het jaar mee. Dan blijven er alleen maar vrouwen 
over, dus wij nodigen vooral mannen uit om deze leuke 
uitdaging aan te gaan.
Je hoeft echt geen schrijver te zijn, maar je moet het leuk 
vinden om mensen te ontmoeten, interviews te doen en/of 
een artikeltje te schrijven. 
Meld je gewoon aan of loop een keertje mee en kijk of het 
je bevalt. Wil je meer weten?  
Neem contact op met Fieke Kalkman,  
Fieke.kalkman@gmail.com of 06-25234074 of  
Cok de Ruijter,
Cok.de.ruijter@kpnplanet.nl, tel. 06-27892794. 

Het bestuur van de VDV
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Van Haaster, een bloeiend 
bedrijf aan de Spieringweg
De bloeiende velden tussen de Spieringweg en de Cruquiusdijk kunnen niemand in het 

voorjaar ontgaan. Het is het werk van Rob en Jacques van Haaster die hun bloembollenbe-

drijf net iets voorbij de Geniedijk hebben. Een kijkje in een bij uitstek Hollandse bedrijfstak. 

Van Haaster is een Zuid-Hollandse naam uit de omge-
ving van de Zilk. Rob en Jacques werden ook geboren 
in de Zilk, hoe zijn jullie in Vijfhuizen terecht gekomen? 
Rob: “In 1987 werd het familiebedrijf Van Haaster in de 
Zilk gesplitst omdat de volgende generatie zich aan-
diende, mijn vader ging alleen verder en kon toen grond 
kopen aan de Spieringweg. Hij werkte de grond om, de 
zandlaag moest naar boven om er bollen op te kweken. 
Jacques en ik zijn vanaf 1992 in het bedrijf gekomen en 
hebben het verder kunnen uitbouwen. Het is een echt 
familiebedrijf, Jacques en ik hebben met mijn vader nog 
een tijd samengewerkt en nu stappen mijn kinderen er 
ook in.”

Ik zie bloeiende bollenvelden in het voorjaar, maar wat 
gebeurt er in een bollenbedrijf zo door het jaar heen? 
Rob: “We zijn actief op drie fronten. Vanaf april tot eind 
van het jaar zijn we druk met bloembollen: tulpen, hyacin-
ten, narcissen en krokussen. Als je in april en wat later die 
mooie bollenvelden ziet dan moeten we die velden 
nalopen op zieke planten en soorten die er niet horen en  
 

ervoor zorgen dat de groei goed gaat. Het klinkt raar, 
maar alles wat je ziet bloeien heeft voor ons geen waarde. 
Het gaat erom wat er in de grond zit. Het gewas moet 
groeien. De bloeiende bloemen worden gekopt waardoor 
er maximaal voedingsstof naar de bol gaat. De tulpen, 
hyacinten, narcissen en krokussen bloeien niet tegelijk en 
ook de bolvorming per bloem is verschillend.” 
Hij neemt de tulp als voorbeeld: “Zo rond half juni worden 
de eerste bollen gerooid, gedroogd en gepeld in onze 
loodsen. Pellen is zeg maar de nieuwe bolletjes die zijn 
gegroeid splitsen van de oude bol. Dat pellen gebeurde 
vroeger met de hand. Heel wat Vijfhuizenaren hebben bij 
ons nog een vakantiecentje verdiend, maar tegenwoordig 
gaat het pellen bijna helemaal machinaal. Na het pellen 
worden de bollen gesorteerd op grootte.  
De grote bollen worden verkocht en de kleine gaan in 
november weer de grond in en dan begint de cyclus weer 
van voren af aan. We telen overigens niet alleen hier 
bollen, maar ook bij Schagerbrug, op Texel en in de 
Noordoostpolder. Deze bollen komen met vrachtwagens 
naar het bedrijf waar ze dan gedroogd, bewaard en 
verwerkt worden”

6  |  VIJFHUIZENMAGAZINE
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INTERVIEW

Dus dan hebben jullie het rustig van december tot 
april?
Rob: “Nee, ik noemde al dat we drie bedrijfsactiviteiten 
hebben. We kweken ook snijhyacinten, dat doen we in de 
winter. December en mei zijn bij ons overgangsmaanden 
We schakelen dan over naar winter- of zomerwerk en 
moeten daar onze loodsen op inrichten. Snijhyacinten zijn 
voor de duidelijkheid bloeiende hyacinten die als sier-
bloem worden verkocht. Vanaf half september tot half 
januari planten we grote hyacintenbollen in houten 
bakken en die bakken zetten we in een koelcel. Na 15 
weken in de koelcel, dat werkt als een soort van winter-
slaap, laten we ze in een week tijd in bloei komen door ze 
uit de koelcel te halen en in ruimten met verschillende 
temperaturen te plaatsen. Daarna worden de bollen eraf 
gesneden, worden ze in bosjes verpakt en verkocht.”

Verkopen jullie via de veiling of rechtstreeks aan 
afnemers?
“Wij verkopen zelf aan afnemers in het buitenland. De 
snijhyacinten gaan voor het grootste deel naar retailers en 
bloemistenketens in Duitsland en Engeland en de bollen 
gaan de hele wereld over. We verkopen veel in Duitsland, 
Engeland, Amerika en Frankrijk. Ik mag graag op pad 
gaan om zelf in het buitenland te verkopen.”
Rob geeft mij een rondleiding door de immense loodsen, 
waar metershoog de houten kisten staan opgestapeld die 
bij de snijhyacinten worden gebruikt. We worden verge-
zeld door zijn tweejarige hond Meessie, volgens Rob “een 

vuilnisbakkie”, die als een ware circusartiest op de 
schouders van Rob klimt. Een heftruck is constant in de 
weer met het verplaatsen van stapels bakken van de ene 
koelcel naar de andere, naar een niet-gekoelde loods of 
naar de hal waar de bloeiende hyacinten worden verwerkt 
tot bossen. Dat laatste gebeurt aan een lopende band 
waar zo’n tien medewerkers druk aan het werk zijn. In een 
grote truck met oplegger worden karrenvol hyacinten 
geladen, op weg naar een klant.

De derde activiteit blijkt het maken van boeketten te zijn, 
boeketten die worden samengesteld uit zelfgekweekte 
bloemen en andersoortige bloemen die worden inge-
kocht. Daarvoor heeft zich als klant een grote Duitse 
winkelketen gemeld. 

Hoeveel mensen er bij Van Haaster werken? Rob: “We 
hebben zes vaste krachten en daarnaast huren we via een 
uitzendbureau afhankelijk van het werk tien tot twintig 
mensen in.” Op de vraag in hoeverre hij last heeft gehad 
van de coronaperiode antwoordt hij: “Twee jaar geleden 
duidelijk wel: 2020 was een heel slecht voorjaar, omdat de 
markt bijna helemaal stilviel. Daarna was er vooral in de 
bollen een goed herstel.” Om er lachend aan toe te 
voegen:” De bollensector is gebaat bij crisis, dan blijven 
de mensen dichter bij huis.” 

 
Cok de Ruijter
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BESTUUR

Duurzaamheid en Biodiversiteit

De werkgroep bestaat uit zes dorpsgenoten, die geza-
menlijk de nodige expertise hebben op het gebied van 
duurzaamheid, energietransitie, biodiversiteit en juridische 
thema’s. De groep bestaat uit Ton van Zanten, Roel van 
Unen, Annelies de Leeuw, Marten van Schie, Henk Looijen 
en Alisas Schreur.

De werkgroep fungeert als een adviesgroep aan en voor 
het bestuur van de dorpsvereniging. De taken van de 
werkgroep zijn: 
- Reageren en adviseren op beleidsstukken van de 

gemeente of andere instanties op het gebied van 
duurzaamheid en biodiversiteit;

-  Kennisbank en vraagbaak zijn voor deze focusgebie-
den voor het bestuur en de leden van de VDV;

- Initiatieven ontplooien om de dorpsgenoten voor te 
bereiden op de energietransitie. 

Zonnepark IJweg 
Op dit moment is de werkgroep bezig met het adviseren 
van het bestuur over het mogelijke Zonnepark aan de 
IJweg. De ontwikkeling hiervan wordt nauwgezet gevolgd 
en waar nodig wordt overleg gepleegd met gemeente en 
initiatiefnemer van het Zonnepark. 

Aardgasvrij wonen 
Daarnaast worden de plannen van de gemeente voor het 

verwarmen van woningen zonder aardgas kritisch 
gevolgd. Op basis van de Warmtevisie van de gemeente 
wordt bekeken hoe Vijfhuizenaren kunnen worden voorbe-
reid om deze ontwikkeling. Op 17 mei a.s. wordt hierover 
in het Dorpshuis een informatieavond voor de inwoners 
van Vijfhuizen gehouden. U bent van harte welkom. Meer 
informatie volgt op de website van de VDV en social 
mediakanalen. 
Met betrekking tot het onderwerp biodiversiteit wordt in 
samenspraak met het NMCX, Centrum voor Duurzaam-
heid in de regio Haarlemmermeer, bekeken hoe we de 
biodiversiteit in de Vijfhuizense parken en plantsoenen 
kunnen vergroten. 

Na een oproep in het magazine Vijfhuizen, de website en de Facebookpagina om de 

dorpsvereniging te helpen bij het duurzaam en klimaatneutraal maken van Vijfhui-

zen, is in het najaar van 2021 de werkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit gestart. 

Op naar een meer leefbare en veiliger Ringdijk 

Sinds 2010 is de VDV bezig om de Ringdijk leefbaar en veilig te houden. In 2016 zijn op het stuk Cruquiusdijk de 
bloembakken verwijderd en vervangen voor drempels. Niet ideaal, maar de snelheid moet daar geremd worden en 
dit is veel veiliger dan chicanes (bloembakken). In 2017 heeft de gemeente de visie Ringdijk aangenomen. Daar zou 
ook onze dijk beter van worden, zo was ons beloofd. Helaas zijn tot ons verdriet onze wensen niet gerealiseerd in de 
eerste uitvoeringsfase.

Toekomst
Maar er is hoop. Er wordt nu gesproken over een tweede fase. Om nu niet weer buiten de boot te vallen heeft het 
bestuur van de VDV een brief naar B&W gestuurd waarin we ons zegje hebben gedaan. We willen dat de dijk netter 
en veiliger wordt ter hoogte van de woonboten op de Cruquiusdijk, maar ook in het dorp zelf. Zo zouden we graag 
een verkeersplateau zien bij de ophaalbrug, of misschien wel een fietsstraat, zodat de auto op dat wegvak te gast is. 
De brief heeft in zoverre geholpen dat de projectgroep van de gemeente met ons en een aantal woonbootbewoners 
ter plekke is gaan kijken. De aandacht is er dus weer. En we gaan ons er hard voor maken om onze Ringdijk, veilig, 
netjes en het visitekaartje van Vijfhuizen te maken.

Ophaalbrug
Blij zijn we natuurlijk met de gerestaureerde brug. Wat een prachtige uitstraling weer. En dan wordt hij ‘s avonds ook 
nog bescheiden in het licht gezet. Zo zien we dat onze inspanningen wel zin hebben.

Peter Blom

v.l.n.r.: Ton van Zanten, Henk Looyen, Marten van Schie, 
Alisas Schreur en Roel van Unen.
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Peter Blom realiseert nieuwbouw 

op Vijfhuizens industrieterrein

 

Inmiddels is Blom geen kleine jongen meer. Met 58 
medewerkers is dit bedrijf een van de grotere werkgevers 
in Vijfhuizen. Groots met een zachte G is waar Peter Blom 
voor staat. En dat wordt ook duidelijk als ik naar binnen 
loop. Ik krijg het gevoel alsof ik in een vliegtuighangar ben: 
hoog en veel licht. De sfeer ademt innovatie en warmte.  
Een verwarmde vloer zorgt voor een aangename tempera-
tuur en de oud-industriële kleur groen geeft een lichte 
nostalgische tint aan de inrichting. 
Peter vertelt: “We wilden een nieuw pand bouwen, vooral 
omdat we uit ons jasje groeien. Meer ruimte geeft meer 
mogelijkheden. Ik wilde geen onpersoonlijke blokkendoos, 
maar een pand dat een open sfeer uitstraalt en mooi is om 
naar te kijken.” 

Familiebedrijf 
“Eerst had ik het idee om de uitbreiding van mijn bedrijf te 
bouwen naast de nieuw te bouwen benzinepomp van 
Hendriks aan de Driemerenweg”, vervolgt Peter. “Ik ben 
daar een tijdje met de gemeente over in gesprek geweest, 
maar daar kreeg ik geen akkoord voor. Toen besloot ik het 
te realiseren op de locatie waar meubelbedrijf Perida heeft 
gezeten.” De belangrijkste reden dat Peter deze stap met 
zijn bedrijf zet is dat zijn zoon Pieter besloten heeft toe te 
treden tot het bedrijf. De opvolging in het familiebedrijf is 
daarmee geborgd. 

Bouwen met Vijfhuizense ondernemers
De Blom Groep B.V. biedt vele mensen een plek. Als Peter 
iets kan betekenen voor zijn mede (dorps)mens dan doet 
hij dat. Zo kwam het dat Ramses van der Dussen een 
rustige plek zocht om zijn studie architectuur af te ronden. 

Wie in de afgelopen coronamaanden wel eens een wandelingetje door het dorp maakte, zag 

aan het Vijfhuizens industrieterrein een ambitieus project verrijzen. Nieuwsgierig vroegen we 

naar het verhaal erachter bij de ondernemer: Peter Blom van Blom Groep B.V. 

Staaltje durf en ondernemingsgeest
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Peter bood hem aan om in de avonden gebruik te maken 
van een kantoor. Zo kwamen ze met elkaar in gesprek en 
bedacht Ramses de opzet voor de nieuwbouw. Het 
definitieve ontwerp is uitgevoerd door architectenbureau 
Janneke Hulshof. 

Er zijn veel Vijfhuizense ondernemers betrokken bij de 
bouw van dit pand. De Wilde verzorgde de sloop, het 
straatwerk en de riolering. Regiobouw van Jacco Groen is 
de aannemer. Meubelmaker Arno van Haaster (AVHmeu-
bels) maakte een bank en de kasten in de kleedkamers en 
het ontwerp van de kantine is bedacht door Martine 
Amama. Ook elektricien André Willemse en Visotek 
Beveiliging hebben een bijdrage geleverd. Kortom, een 
project waar veel Vijfhuizense ondernemers waren betrok-
ken bij de realisatie. 

Blikvanger 
Als Peter enthousiast een rondleiding door het pand geeft, 
vertelt hij vol passie over zijn ideeën aangaande de 
nieuwbouw. Hij gelooft dat een fijne werkplek bijdraagt 
aan een goede werksfeer en daardoor tevreden medewer-
kers. De medewerkers zijn ook betrokken bij de nieuw-
bouw. Zo staat er in de kantine onder andere een zelfge-
maakte tafel door werknemer Duncan. Gemaakt van oude 
spanten van Perida en zoals het een goed metaalbewerker 
betaamt, is de naam Blom in het staal van de tafel gegra-
veerd. De kantine is een blikvanger in het bedrijf: een 
grote glazen pui, warme groene bekleding, de oorspronke-
lijke kantinestoelen uit de tijd van oprichter Peters vader 
Piet Blom en een ouderwetse Arcade spelcomputer 
Pacman. 

De skyline van Vijfhuizen
Een spectaculaire ervaring is het kijkje op het dak. Je moet 
even je hoogtevrees overwinnen, maar dan heb je ook wat: 
een prachtig zicht op de skyline van Vijfhuizen. 

Op het dak staan twee warmtepompen die het gebouw 
duurzaam verwarmen. Komende zomer worden er 468 
zonnepanelen geïnstalleerd die het duurzame gebouw 
compleet maken. 

Binnen is er gekozen voor een tweede verdieping met een 
glazen wand waar de kantoren gevestigd zijn. Door de 
glazen wand in het kantoor heb je zicht op een lagergele-
gen tussenverdieping waar de producten die Blom maakt 
tentoongesteld staan. In deze showroom komen produc-
ten te staan zoals de melkcarrousel, een stationslift en een 
gatsometer. 

Deze nieuwbouw getuigt van durf en ondernemingsgeest; 
iets wat Peter graag op zijn zoon Pieter overdraagt. De 
nieuwbouw zal verder voltooid worden door de bestaande 
werkplaats hetzelfde aanzicht te geven als de nieuwbouw.  
Op 1 oktober 2023 bestaat het bedrijf 50 jaar en dan 
wordt de volledige verbouwing geopend.

 
 
Ellen Slootweg



 

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

 

aannemingsbedrijf van bouw- en montagewerken

kiwa erkend installatiebedrijf

reis erkend saneringsbedrijf

telefoon: 023-5581286
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Prikkerbitter, een smaakvolle 
ode aan het dorp  

Erwin Groot stelde in 2018 een recept voor een speciaal pilsener samen en liet zijn 

eigen bier brouwen. Eerder was hij al kok en de eigenaar van een DTP-studio, maar 

nu combineert hij dus zijn Le Grand Bouwcombinatie met de wereld van de alcoholi-

sche dranken. In april 2021 bracht hij een nieuw product op de markt: Prikker kruidenbitter. 

Dit is Prikker
Hij werd mateloos populair omdat 
hij op ludieke wijze in de jaren 
vijftig een wekelijkse column in 
een streekkrant opkwam voor het 
voortbestaan van het toen armoe-
dige Vijfhuizen. De bevolking (niet 
bepaald rijk) eerde hem zelfs met 
een standbeeld van gips en 
papier-maché: met een misprijzend 
gezicht wees hij toen naar de 
grond. Uiteindelijk ging het 
gemeentebestuur -dat het dorp 
wilde laten uitsterven- overstag, 
mede dankzij de eensgezindheid 
en de strijdlust van de dorpelin-
gen. Na zoveel jaar is het beeld 
vereeuwigd in brons, het staat 
voor het dorpshuis. De duim van 
Prikker omhoog. Een tevreden 
gebaar. Vijfhuizen is zó!!!” 

Waarom nu ook een kruidenbitter?
“Door de coronamaatregelen namen 
horeca en festivals minder bier af en 
had ik tachtig fusten bier van twintig 
liter over. Ik raakte in gesprek met 
Etiënne die gin stookt in ’t Fort en hij 
heeft het overgebleven bier uiteinde-
lijk gedistilleerd en er een kruidenbit-
ter met negen kruiden van gemaakt.”

Wat is het geheim van jouw recept?
“Het bijzondere aan deze kruidenbit-
ter is dat het gemaakt is met alcohol 
uit bier in plaats van met pure 
alcohol. De meeste kruidenbitters 
hebben een alcoholpercentage van 

35% of meer, maar Prikker bestaat 
voor 28% uit alcohol. Het is daardoor 
een toegankelijk drankje dat je zo 
kunt drinken maar ook lekker is bij of 
in de koffie.”

Waar komt de naam Prikkerbitter 
vandaan?
“Ik wilde met de naam iets terugdoen 
voor het dorp. Sinds 2004 staat het 
beeld van Prikker in het dorp, maar 
hoeveel mensen weten nu eigenlijk 
het verhaal achter dit beeld? Het 
etiket van de fles heb ik ontworpen 
op basis van een foto van het Prikker-
beeld.” Achterop staat het verhaal 
achter het standbeeld: 

Hoe zijn de reacties? 
“Smaken verschillen natuurlijk, maar 
ik krijg over het algemeen veel 
positieve reacties!  

De eerste batch van vierhonderd 
flesjes is inmiddels uitverkocht. De 
leukste reactie kwam van de familie 
van Prikker. Zijn broer Ger Masten-
broek heeft mij een brief geschreven 
waarin hij vertelt dat zijn broer het 
een hele eer had gevonden dat er 
een drankje naar hem vernoemd is.”

Hoe ziet de toekomst eruit? 
“Op dit moment ben ik samen met 
dorpsgenoot Stefan Hendriks bezig 
om een nieuw biertje te brouwen. Hij 
is een van de beste amateurbrouwers 
uit de omgeving en in zijn brouwinst-
allatie gaan we de eerste honderd 
testliter brouwen. Op 17 en 18 juni 
organiseren we een bierfestival en is 
het nieuwste biertje te proeven!”

Lisa de Koning
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Van boerenvoetbalveld tot  
talentrijke sportvereniging
Met DSO(V) negentig jaar sport in het dorp

DSOV viert komende zomer van 29 juni tot en met 3 juli haar 90-jarig bestaan en dat 

blijft niet onopgemerkt. Een jubileumboekje is in de maak en valt medio juni te 

verwachten. DSOV, oftewel ‘Door Sport Ontspanning Vijfhuizen’ is een echte 

‘omnisportvereniging’ waar nieuwe initiatieven niet worden en werden geschuwd. Voor het 

dorp is het een belangrijke club en een ontmoetingsplek voor alle Vijfhuizenaren. Een korte 

blik in het roemruchte verleden laat de veelzijdigheid van DSO(V) zien.

In 1928 was er in Vijfhuizen al een 
voetbalclub, VFC. In 1931 schoof het 
bestuur van VFC de jeugd aan de 
kant. In 1931 richten de jongens van 
de openbare en christelijke school 
daarom JMK op, Jong Maar Krachtig. 
De katholieke jongens konden niet 
achterblijven, zo ontstond in 1932 
DSO (Door Samenspel Overwinnen)  
JMK en VFC waren geen lang leven 
beschoren. DSOV heette een tijd 
lang RKSV-DSO en stond voor: 
Rooms Katholieke Sport Vereniging 
Door Samenspel Overwinnen.

Het bullekampie
Voor een indruk van die begintijd, 
citeren we de eerste voorzitter van 
DSOV, A.G. van der Weijden, die bij 
het vijftig jarig bestaan van de club in 
1982 het volgende zei: ”Het begon 
met voetballen op het land bij de 
boerderij van Van Beinum aan de 
Spieringweg. Vijfhuizen had toen al 
wel een voetbalclub, VFC, maar die 
was niet katholiek, dus voor ons 
taboe. De eerste vergadering was in 
de stal van de familie Melman, aan de 
Kromme Spieringweg, en daar werd 
DSO opgericht. De eerste wedstrij-
den werden buiten competitiever-
band gespeeld op een weiland van 
Stokman aan de Kromme Spiering-

weg. Het bullekampie noemden we 
dat. Toen we competitie gingen 
spelen moesten we de naam veran-
deren, want er was al een club die 
DSO heette. Toen hebben we er 
DSOV van gemaakt.”

In 1938 wordt de vereniging uitge-
breid met een korfbalafdeling. In 
dezelfde periode heeft de vereniging 
tevens een bloeiende gymnastiekaf-

deling voor mannen en vrouwen.  
Bij gebrek aan een accommodatie 
worden de gymlessen gegeven in de 
gang van de Sint Annaschool. In 1939 
wordt een gymgebouw aan de 
Kromme Spieringweg in gebruik 
genomen.

Dan krijgt DSOV er in het najaar van 
1948 een damclub bij. Dat is echter 
van korte duur. De KNVB stond het 

Dameshandbalteam 1950-1951
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voor wat betreft voetbal eind jaren 
vijftig niet meer toe dat op een 
boerenveld competitiewedstrijden 
werden gespeeld. Daarom week 
DSOV jarenlang voor de thuiswed-
strijden uit naar Hoofddorp. Pas in 
1960 werd het sportcomplex aan de 
Zijdewinde aangelegd, overigens 
zonder verenigingsgebouw. Dat 
kwam in 1964.

‘Eerst de koeienvlaaien opruimen’ 
Henk Ziere werd in 1958 op tienjarige 
leeftijd lid van DSOV: “Tien jaar was 
toen de minimumleeftijd. Het veld 
werd inderdaad de Bullekamp 
genoemd, ik weet niet waarom. Het 
was een echt boerenvoetbalveld: 
voor het spelen altijd eerst de 
koeienvlaaien opruimen en na afloop 
jezelf een beetje wassen in de sloot. 
Het dameshandbal gebruikte het-
zelfde veld, volgens mij met de 
voetbaldoelen. Het eerste voetbalelf-
tal was heel belangrijk. Ook wij 
gingen als jeugd mee naar uitwed-
strijden. Ik weet nog de kampioens-
wedstrijd bij HFC, ik geloof in 1960. 
Wij gingen met ons jeugdelftal naar 
Haarlem in de gesloten veewagen 
van Jan Huig, dat mocht natuurlijk 
niet. Daarom moesten we zo nu en 
dan heel hard boeee roepen ….” 

Jaren 70
Op l0 maart 1970 vindt er een 
buitengewone ledenvergadering 
plaats. Besloten wordt het 'Rooms-
Katholiek' in de verenigingsnaam te 
laten vervallen, omdat DSOV de 
algemene sportvereniging van 
Vijfhuizen geworden is. Jaap van 
Diepen, oud-voorzitter, secretaris en 
penningmeester zegt bij het 50-jarig 
bestaan het volgende: 

“De jaren 70 waren roerige jaren. In 
1970 had de vereniging naast de 
afdeling voetbal ook een afdeling 
softbal, volleybal,atletiek en tennis. 
De afdelingen softbal,atletiek en 
volleybal werden wegens onvol-
doende leden opgeheven, terwijl de 
tennisafdeling na afsplitsing zelfstan-
dig ging opereren. En het zaterdagse 
seniorenvoetbal deed in die tijd haar 
intrede.” 

Klaverjas 
Dat laatste was vooral bedoeld om 
leden, die op zondag vanuit geloofs-
overtuiging niet mochten sporten 
een kans te geven bij de vereniging. 
Er wordt niet alleen gebald, ook 
gekaart. Beroemd wordt de DSOV 
klaverjas zesdaagse. Hieraan heeft de 
vereniging een bloeiende klaverjasaf-
deling overgehouden.
In 1978 wordt het derde veld aange-
legd en op 25 juni vindt de (her)
oprichtingsvergadering van de 
afdeling handbal plaats. Er neemt 
direct al een groot aantal teams deel 
aan de competitie. 

Einde grastijdperk 
Een van de eerste daden van het 
nieuwe bestuur in 1979 is het oprich-
ten van een afdeling zaalvoetbal. De 
vereniging breidde uit. In de zomer 
van hetzelfde jaar 1986 gaat een lang 
gekoesterde wens van de onstuimig 
groeiende handbalafdeling in 
vervulling: het verharde veld wordt in 
gebruik genomen. Het grastijdperk is 
voorbij. Jarenlang hebben de 
voetballers zich moeten behelpen 
met een trainingsveld dat na een 
regenbui meer weg had van een 
modderpoel. In ‘87 komt daaraan een 
einde met de aanleg van het 
kunstgrasveld.

In 2009 doet het meisjesvoetbal zijn 
intrede en in 2011 krijgt de voetbalaf-
deling een damesteam.

Prestaties 
Kortom, DSOV kent een bewogen en 
veelzijdige sportgeschiedenis. 
Tegenwoordig is het een voetbal- en 
handbalclub, waar jongens en meisjes 
vanaf vijf jaar zich als lid kunnen 
aanmelden. Plezier en recreatie staan 
voorop, maar ook prestaties tellen! 
De selectieteams spelen op hoog 
niveau. DSOV Dames 1 handbal 
speelt in de hoofdklasse en DSOV 1 
heren voetbal komt momenteel uit in 
de 1ste klasse KNVB West 1. 

Dat DSOV een goede opleidings-
school is, blijkt wel uit het feit dat 
zowel bij het voetbal als handbal 
spelers en speelsters die bij DSOV 
begonnen zijn nu in nationale teams 
spelen of gespeeld hebben. Denk 
aan: Khalid Boulahrouz (Nederlands 
elftal), Tyronne Ebuehi (Nigeriaans 
elftal), Zoë Sprengers en Tamara 
Haggerty (nationaal handbalteam). 

 
 
Cok de Ruijter, met dank aan  
Leon van de Bos en Sjaak van den 
Boogaard
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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 
 

Dinsdag 10 mei 20.00 uur  
Algemene Ledenvergadering  
van de VDV in het Dorpshuis 
We kijken terug op 2021, wat hebben we 

gedaan, wat is er bereikt en hoe staan de 

financiën ervoor. We kijken natuurlijk ook 

vooruit, wat doen we nu en wat gaan we 

doen. Na de pauze zijn Tim Aarts, gebieds-

manager van de gemeente en Tiny Buis, 

beheerder van het Dorpshuis er om een 

update te geven van hun activiteiten en 

plannen. Reden genoeg om op 10 mei voor 

deze ALV naar het Dorpshuis te komen.  

Op onze website (www.dorpvijfhuizen.nl) en 

onze Facebook pagina houden we u op de 

hoogte van de agenda en de bijbehorende 

stukken zoals notulen enz.

We zien u graag op 10 mei !

Bestuur VDV
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Een nieuwe uitdaging kriebelde 
bij Femke van Deli 5

In de voormalige slagerij van Melman is sinds augustus 2021 een nieuw bedrijf gevestigd: 

“Deli 5”, een delicatessenzaak. Femke Ochse Freiwald, ondersteund door haar dochter 

Zarah, heeft zich met hart en ziel gestort op een nieuwe business: nieuw voor Vijfhuizen, 

maar ook nieuw voor Femke.

Na 25 jaar producent te zijn geweest in de televisiewereld 
had ze behoefte aan een nieuwe uitdaging in haar leven. 
Op een vriendin met een koffietentje aan de Zandvoortse 
Laan kon ze namelijk weleens jaloers worden. Na het 
overlijden van Piet Melman en de zoektocht naar mogelijk-
heden voor overdracht van de zaak door zijn weduwe Ada, 
kwam het in een stroomversnelling. Het begon te kriebe-
len bij Femke om een nieuwe uitdaging aan te gaan. En 
een uitdaging is het, voor Femke en voor Vijfhuizen. 

Ons dorp kende nog geen delicatessenzaak, al leveren de 
diverse ambachtelijke zaken wel degelijk hun kwaliteit. 
Doel van Femke is een zaak te runnen waar iedere Vijfhui-
zenaar bijzonder lekkere dingen kan halen. En de klanten 
bepalen bovendien het assortiment. En alles moet ‘vers, 
vers, vers’ zijn. 

Volgens Piets recept 
Femke staat open voor bijzondere wensen en suggesties. 
Zo is het assortiment al aangevuld met zelfgemaakte 
carpacciosalade, humus mango en bananenbrood. Maar 
ook de grillworst volgens recept van Piet maakt onderdeel 

uit van het aanbod. En de zelfgemaakte poké bowl niet te 
vergeten. 
Dochter Zarah staat garant voor de zelfgemaakte salades 
zoals de eiersalade (volgens Piets recept) en tonijnsalade. 
Maar ook soepen en bijzondere broodjes vormen haar 
specialiteit.

Ideeën genoeg
Haar leeftijdsgenoten ziet ze weinig in de winkel. Zarah 
stelt: “Jongelui realiseren zich niet dat het hier goedkoper 
is dan bijvoorbeeld de Appie. Ze weten niet wat ze 
missen!” Femke heeft geen broodnijd ervaren van de 
andere zaken in Vijfhuizen. Integendeel: Deli 5 is warm 
ontvangen en biedt geen concurrerend aanbod. Hoe gaat 
het met Deli 5 een klein halfjaar na de opening?  
“Het loopt en kan nog verder groeien”, stelt Femke.  
Ze heeft nog ideeën genoeg zoals pakketten voor varende 
gasten of voor een dagje uit. Wat ze nog nodig heeft? 
“Input van Vijfhuizenaren. Elke tip wordt opgepakt.  
U vraagt, wij draaien!” 

Tineke Krikke-Sjardijn
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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!

OVVBEN JE ONDERNEMER
EN WOON OF WERK JE
IN VIJFHUIZEN? 

WORD DAN LID VAN DE
ONDERNEMERSVERENIGING 

 INSPIRATIE
LEZINGEN

*
BORRELS

*
EVENTS

*
NIEUWS
FLITSEN

ERVARING
DELEN 

SAMEN
WERKEN

ELKAAR
ONTMOETENOVVIJFHUIZEN.NL 

SINDS
198635

De ondernemersvereniging Vijfhuizen staat voor gezelligheid 
en verbinding. We behartigen de belangen van 

ondernemers uit Vijfhuizen.
 

 Met meer dan 100 leden komen wij regelmatig 
bij elkaar om ervaringen te delen, te leren 

 en waar mogelijk samenwerkingen tot stand te brengen.
 

Een klein dorp vol ondernemers. Sluit je ook aan?



DUURZAAM
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Duurzame, gewelfde woning 
aan de rand van het dorp 

In 2014 zag Bert deze kavel te koop en kreeg hij het idee 
hier een duurzame woning te gaan bouwen. Hij was eerder 
al betrokken bij de bouw van een kantoorpand met de 
BetonBallonMethodiek. Die techniek wilde hij gaan 
gebruiken om een uniek woonhuis neer te zetten met 
uitzicht op de weilanden en als sieraad voor Vijfhuizen, zo 
aan de dorpsrand.
De stadsarchitect en de gemeente waren enthousiast, dus 
kocht Bert de kavel. Helaas bleek de gemeente toch iets 
minder enthousiast en duurde het vier jaar voor hij toe-
stemming kreeg om te gaan bouwen. Dat was een tegen-
slag. Omdat ze dit privé bekostigen hebben Bert en Janny 
hun huis verkocht en wonen gedurende de bouw in de 
loods naast het huis in aanbouw.

Bouwtechniek achter de ballon 
Met de BetonBallon-bouwmethodiek® kun je op eenvou-
dige en duurzame wijze bijzondere constructies realiseren 
met gewelfde vormen. En dat levert een prachtig bouw-
werk op. Je blaast ter plekke een ballon op in de gewenste 
vorm en daar wordt beton overheen gespoten, zo legt Bert 
uit. Als het beton uitgehard is, laat je de ballon leeglopen 
(die kan weer hergebruikt worden) en heb je je betonnen 
vorm van waaruit het huis verder wordt afgebouwd. 
Het grote voordeel hiervan is dat je een enorme besparing 
aan materialen en transport hebt. Je kunt tot vijftig procent 
besparen op het beton en tot zestig procent op het 
transport omdat je veel minder reguliere bouwmaterialen 
nodig hebt. Bovendien bevat het beton in deze specifieke 
vorm heel weinig bewapening, slechts een geringe 
hoeveelheid ingemengde kleine staalvezels, waardoor je 
enorm bespaart op staal. Door deze bouw bespaar je tot 
60 procent CO2-uitstoot! Over het beton wordt een dikke 
laag isolatie aangebracht en daaroverheen komt een huid 
van gekleurd metaal. Hierdoor heb je weinig warmte 
uitstoot wat natuurlijk ook weer milieuvriendelijk is. 

Nu het skelet staat zijn Bert en Janny op zoek naar een 
leverancier voor de grote isolerende raampartijen en 
tegelijkertijd gaat Bert de isolatie aanbrengen. Daarna 
moet de binnenkant afgewerkt worden en kan de metalen 
beschermingshuid aangebracht worden. Het lastige is dat 
de bouwmarkt oververhit is waardoor het moeilijk is aan 
mensen en materiaal te komen. Maar als het straks af is, 
hebben zij echt een waanzinnig mooie woning!

Fieke Kalkman 

 
Noot:
Het bedrijf BetonBallonProjecten heeft het patent op 
deze bouw, zie de website BetonBallon.nl.

Als je vanaf de Kromme Spieringweg ons dorp binnenrijdt zie je daar een heel bijzonder huis 

in aanbouw. Zoiets lijkt nieuw voor Vijfhuizen, en dat blijkt te kloppen. Dit wordt het eerste 

gewelfde woonhuis ter wereld dat werd gebouwd met behulp van een herbruikbare ballon in 

combinatie met een specifieke kromming. Bert en Janny Kemperman durfden dit avontuur 

aan en hopen hier te gaan wonen. Het verhaal daarachter? Daarvoor ga ik op bezoek bij Bert.
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Waar de VDV (Vereniging 
Dorp Vijfhuizen) voor staat 
Dit blad is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Op de komende pagina’s 

willen we u graag wat meer vertellen over onze dorpsvereniging. Want ja, wat doet zo’n 

vereniging nu eigenlijk? Wat heb je eraan? Kort gezegd behartigen wij de belangen van 

onze leden – dat zijn vele huishoudens in Vijfhuizen – en hopen er zo toe bij te dragen 

dat ons dorp een fijne woon-/werkplek is en blijft. 

Hieronder stel ik het bestuur aan u voor v.l.n.r.:
Ton van der Aar, voorzitter  Fieke Kalkman, bestuurslid   Krijn de Graaf, penningmeester  Peter Blom, bestuurslid 
Ton Overgaag, secretaris

Daarnaast proberen we bij te dragen aan de leuke dingen 
van het dorp en aan de saamhorigheid van de bewoners. 
Gezamenlijke initiatieven om ons dorp nog leuker en 
mooier te maken, bijvoorbeeld op het sociale vlak of voor 
vergroening en verduurzaming ondersteunen we graag. 
Wij steken geld en energie in verschillende evenementen 
en bijeenkomsten zoals de nieuwjaarsborrel, de 4-mei 
herdenking en de Sinterklaasintocht. 
En dan dit mooie magazine Vijfhuizen dat drie keer per jaar 
uitgegeven wordt en tot stand komt door een enthousiaste 
redactie, onze huisfotografen, Paswerk Cruquius (nu 
Spaarne Werkt geheten) en niet te vergeten onze 
bezorgers/-sters. Normaal is de uitgave alleen voor onze 
leden, maar deze keer is hij bestemd voor alle 
Vijfhuizenaren.  
Een vereniging heeft natuurlijk een bestuur met op dit 
moment vijf leden (vrijwilligers). Soms wordt het bestuur 
Dorpsraad genoemd, maar we zijn natuurlijk geen raad 
zoals een gemeenteraad. We hebben bijvoorbeeld geen 

democratisch mandaat van de gemeente of bepaalde 
macht. We doen ons best om de doelstellingen van de 
VDV te verwezenlijken en zijn daarbij een verplicht aan-
spreekpunt voor de gemeente waarbij we ons sterk maken 
voor de zaken die Vijfhuizen aangaan. 

Een dorpsvereniging is zo sterk als het aantal leden, dus 
hoe meer bewoners lid worden hoe sterker we staan 
richting overheid, Schiphol, woningcorporaties, project-
ontwikkelaars enzovoorts. Dus, mocht u nog geen lid zijn, 
sluit u dan snel bij ons aan! Voor slechts 7,50 euro per jaar 
draagt u bij aan de kracht van de dorpsvereniging. Elders 
in het blad ziet u een QR-code om lid te worden of u kunt 
naar de website www.dorpvijfhuizen.nl gaan om u aan te 
melden. En wilt u ook met raad en daad een bijdrage 
leveren, laat het ons weten. Wellicht is deelname aan een 
werkgroep of een plaats in het bestuur iets voor u. 
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Vijfhuizen 1 april 2022

En dan even concreet wat zaken die gerealiseerd zijn of 
waar we ons nog mee bezig houden:
• De vernieuwde brug over de Ringvaart: deze kan 

weer jaren mee en is nu ’s avonds mooi verlicht. Daar 
heeft de VDV zich hard voor gemaakt.

• Een plek voor de jeugd. In overleg met de gemeente 
kijken we naar de mogelijkheid voor een JOP 
(Jongeren Opvang Plek) ergens in het dorp. Niet te 
afgelegen, maar ook niet op een plek waar de 
bewoners er te veel last van kunnen hebben. En we 
proberen in samenwerking met de beheerder en 
gemeente jeugdhonk De Jungle weer wat te laten 
betekenen voor de jeugd. Dit beide om de jeugd 
een plek te geven waar ze samen kunnen komen. 
Mogelijke overlast op hangplekken zal daarmee 
hopelijk verminderen.

• Veiligheid op de Vijfhuizerdijk. Daar leest u eerder in 
dit magazine meer over.

• Kruispunt Drie Merenweg/Vijfhuizerweg veiliger 
maken voor voetgangers en fietsers. Het verkeers-
licht voor fietsers en voetgangers blijft veel te kort op 
groen staan. We zijn daarover in overleg met de 
gemeente/provincie. Tevens hebben we om roodlicht 
camera’s gevraagd.

• Duurzaamheid en biodiversiteit. Hiermee houdt een 
werkgroep zich bezig. Lees vooral het artikel elders 
in het blad waarin de groep zich voorstelt en vertelt 
over haar activiteiten. 

• Verkeersdrukte. We zijn al enige tijd in overleg met 
de gemeente over onze angst dat door de nieuwe 
woningen van Wickevoort de Spieringweg en ons 
dorp overbelast wordt met sluipverkeer en dat er 
daardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers 
en voetgangers. 

• Woningen. We hebben ons hard gemaakt voor het 
toewijzen van genoeg woningen aan Vijfhuizenaren 
in het nieuwe complex aan de Woudweg/Groene-
weg. Dat viel niet mee en het resultaat is niet hele-
maal wat we gewenst hadden. Desondanks gaan er 
vijftien woningen naar inwoners van Vijfhuizen. 

Dit is slechts een greep uit alle onderwerpen waar het 
bestuur zich mee bezig houdt. We staan natuurlijk altijd 
open voor uw input over zaken die het dorp aangaan. 

 
Voorzitter VDV
Ton van der Aar

BESTUUR
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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

Make stories  
not war Tekst- en communicatiebureau  

Verhaal met pit helpt ondernemers 
hun verhaal te vangen én onder 
woorden te brengen. 

• merkidentiteit & positionering
• overtuigende webteksten
•  blogs, nieuwsbrieven, social media

info@verhaalmetpit.nl
+31(0)6 40 40 71 39 
www.verhaalmetpit.nl

Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54

info@peterolsthoorngrondwerk.nl
www.peterolsthoorngrondwerk.nl

Vijfhuizerdijk 113
2141 BD Vijfhuizen
Tel. 06 549 275 54

info@peterolsthoorngrondwerk.nl
www.peterolsthoorngrondwerk.nl

 

 

Loopbaancoaching 

Inzichtgevende familie-opstellingen 

Sterker door Ellende: Van Klacht naar Kracht! 

 WesterhuijsCoaching 

westerhuijscoaching@outlook.com / 06-44986112 

 



SPORT
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Deze bikkels doen het: 
winterzwemmen
 

“Buitenzwemmen geeft je lichaam een boost waar je de 
hele dag plezier van hebt. Het maakt je levend”, aldus 
Chantal. Na een eerste kennismaking met zwemmen in 
natuurwater in Oostenrijk was ook Jasper verkocht. Sinds 
twee jaar zwemmen ze dagelijks in de Ringvaart aan de 
Vijfhuizerdijk. 
Jasper: “Je ademhaling is belangrijk. Dat moet je echt even 
trainen en leren te controleren. Alle energie in je lichaam 
gaat namelijk naar je vitale organen.” 
‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’: die vraag schiet een 
seconde door John heen als zijn lichaam het water voelt op 
deze stormachtige zondagochtend. Maar hij weet: dit geeft 

mij de rest van de dag een energiek gevoel. Het lichaam 
komt in een soort overlevingsstand. De doorbloeding 
verbetert, en dat is te zien aan de rode huidskleur nadat 
John weer uit het water komt. 
Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat winterzwemmen 
het algemene welzijn verbetert: winterzwemmers ervaren 
minder spanning en minder vermoeidheid. Ook heeft het 
een gunstig effect op de stemming en het geheugen. Dus, 
de remedie om de stormachtige en regenachtige winters 
in Nederland door te komen? Ga winterzwemmen!

Ellen Slootweg

Jasper, Chantal en John doen het wekelijks: door weer en wind een duik in open 

water. Ten tijde van deze interviews waren de weersomstandigheden verre van 

ideaal: Bij Jasper en Chantal zag het gras wit van de kou en bij John regende het 

pijpenstelen en stormde het. Maar de kleding gaat uit en in slechts zwemkleding gaan zij 

het Ringvaart water in (Jasper en Chantal) of het grote meer van het Haarlemmermeerse 

Bos in (John van Haaster).

John en Robin van Haaster Chantal van den berg en Jasper Dijkstra



24  |  VIJFHUIZENMAGAZINE

In het nationale Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over lokale elektriciteitsopwek-

king. Voor Haarlemmermeer betekent dit, omdat in de gemeente relatief veel ruimte is, 

energie op land opwekken door middel van zonne-energie en windmolens.  

Bij de gemeente zijn veel voorstellen binnengekomen voor de aanleg van zonneparken.  

De aanleg van een zonnepark aan de IJweg is één van deze initiatieven. 

Plannen voor een  
Zonnepark aan de IJweg

Om te voorkomen dat de gemeente lukraak wordt vol 
gezet met zonnepanelen, heeft de gemeente het beleids-
kader Zonneakkers vastgesteld. Hierin wordt vastgelegd 
waar de zonneakkers mogen komen en waaraan de 
initiatiefnemer moet voldoen. Het beleidskader voorkomt 
dat het landschap wordt versnipperd en dat woonkernen 
worden ingebouwd door zonneakkers. Verder wil de 
gemeente de karakteristieke polderlinten van de Haarlem-
mermeer behouden. Voor de inrichting van een zonneak-
ker zijn daarom richtlijnen opgesteld. 

Zonneakkers
Zonneakkers moeten passen in het landschap. Dat bete-
kent dat de zonneakkers zo moeten worden aangelegd dat 
ze passen bij de karakteristieke verkaveling ter plaatse en 
dat ze deze benadrukken. Verder gelden er hoogtebeper-

kingen om de openheid van het gebied te behouden. De 
randen van de akkers moeten zo worden ingericht dat de 
biodiversiteit in het gebied wordt verhoogd en dat er 
recreatiemogelijkheden ontstaan. Tussen de zonnepanelen 
moet worden gekozen voor een ecologisch verantwoorde 
inrichting met bijvoorbeeld kruidenrijke vegetatie en/of 
nestel- en schuilmogelijkheden voor dieren.

Zonnepark IJweg
Er bestaan vergevorderde plannen voor een zonnepark 
aan de IJweg. Op 16 december 2021 heeft Trio Investment 
een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realise-
ren van een zonnepark aan de IJweg 716 te Hoofddorp. 
Deze plannen bestaan uit het aanleggen van een zonne-
park achter IJweg 714-716, aansluitend op de daar aanwe-
zige geluidswal. Volgens de plannen worden de zonnepa-
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nelen zuidwest/noordoost gericht en daksgewijs geplaatst. 
Het park wordt afgeschermd met beplanting met daarach-
ter een hekwerk met doorgang voor kleine dieren. De 
randen van het park worden aangelegd als kruiden- en 
faunarijk grasland. Verder wordt het mogelijk om rond het 
park te wandelen. 
Bij de aanleg van dit natuurwandelpad wordt rekening 
gehouden met de privacy van de nabijgelegen woningen 
en tuinen. Voor het inpassen in het polderlint is een zone 
langs de IJweg (‘erfrandzone’) aangemerkt als schapen-
weide, om zo aan te sluiten bij het aanzicht van een 
boerenerf. Voor het stimuleren van de ecologie en biodi-
versiteit ligt achter de schapenweide een groene zone met 
verschillende grassen, kruiden, en bloemen die ecologisch 
beheerd wordt. Speciale aandacht wordt hier gegeven aan 
het stimuleren van biodiversiteit van insecten. Door 
gemeente en omwonenden zijn fruitbomen (appels of 
peren bijvoorbeeld) aangedragen als aanvullende 
beplanting. 

Participatie
Voorafgaand aan de vergunningaanvraag heeft Trio 
Investment persoonlijk overleg gevoerd met de direct 
omwonenden van het project. Op een zogenoemde 
inloopsessie zijn ook andere belanghebbenden op de 
hoogte gebracht van de plannen. Zij hebben hun reactie 
en opmerkingen kunnen geven en vragen kunnen stellen. 
De werkgroep Duurzaamheid en Biodiversiteit van de 
dorpsvereniging heeft naar aanleiding van deze sessie met 

een aantal (aanvullende) vragen op de plannen gerea-
geerd. De vragen hadden vooral te maken met de moge-
lijke (extra) geluidsoverlast door de gekozen inrichting van 
het zonnepark. Mogelijke bodemverontreiniging ten 
gevolge van de gebruikte materialen in de zonnepanelen 
en de (financiële) verantwoordelijkheid voor het ontmante-
len van het park aan het einde van de levensduur. 
Verder speelde ook nog de verantwoordelijkheid voor het 
opruimen en opschonen van de omgeving na een moge-
lijke brand. Met betrekking tot de inrichting is gewezen op 
het versterken van de biodiversiteit. Dit laatste is in het 
plan verwerkt, de andere vragen zijn grotendeels beant-
woord. De nog niet of onvoldoende beantwoorde vragen 
zullen door de werkgroep in het vergunningstraject weer 
aan de orde worden gesteld.

Hoe verder
De vergunningsaanvraag van Trio Investment ligt bij de 
gemeente ter beoordeling. Zodra het ontwerpbesluit op 
deze aanvraag gepubliceerd wordt kunnen belanghebben-
den binnen zes weken hun reactie (zienswijzen) geven op 
het ontwerpbesluit. Daarna neemt de gemeente het 
definitieve besluit op de vergunningsaanvraag. Trio 
Investment verwacht dat ze daarna nog circa een jaar 
nodig heeft om met de aanleg te starten.

 
 
Alisas Schreur



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



Wonen in... Woodstock in 
hartje Vijfhuizen 

In de rubriek ‘Wonen in…’ komen Vijfhuizenaren aan het woord die in een bijzonder huis 

wonen. Dit keer het verhaal van Philip van Soest die samen met hond Anna in een huis 

woont dat in twee verschillende eeuwen is gebouwd. Het linker gedeelte stamt uit 1900, 

het rechter gedeelte is zo’n 100 jaar jonger en is er in 2001 aangebouwd. 

WONEN IN
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Boven de voordeur prijkt de naam van de woning: 
Woodstock. “Een verwijzing die je op twee manieren kunt 
opvatten. Aan de ene kant verwijst het naar het Ameri-
kaanse muziekfestival, maar daarnaast kan je het ook 
letterlijk als ‘houtopslag’ lezen”, vertelt Philip.

‘Houtofiel’ 
Philip noemt zichzelf ‘houtofiel’ en dat is duidelijk terug te 
zien in zijn huis en tuin. Het is voor hem een hobby en 
sport om hout te zoeken, zagen en kloven voor zijn houtka-
chel, de belangrijkste warmtebron in huis. “Ik gebruik 
alleen wat gas voor de warme douche. De cv-ketel staat 
hier maar één keer per jaar aan om alles even door te laten 
lopen”, lacht Philip. Maar niet alle stukken hout belanden in 
de kachel, de mooiste houtkunstwerken krijgen een plekje 
in zijn huis of tuin. 

In 2015 komt hij in het huis aan de Spieringweg te wonen. 
Philip: “Het huis was niet goed onderhouden en al het 
houtwerk aan de binnenkant was kanariegeel. Niet mijn 
smaak zullen we maar zeggen!” In de afgelopen jaren 
knapt hij deel voor deel alles op. Inmiddels heeft hij bijna 

alles onder handen genomen, er rest alleen nog wat 
schilderwerk aan de binnenkant. Midden in het huis staat 
een dikke muur, dat was ooit de buitenmuur van het huisje 
uit 1900. Ook de oude bedsteedeuren in de woonkamer 
herinneren nog aan de oude tijd. 
Elke ruimte is ingericht met bijzondere spullen en verzame-
lingen, familiestukken, krijgertjes en spullen die andere 
mensen hebben gedumpt. Een collectie die eruit springt is 
de verzameling koperwerkjes die zijn opa zelf heeft 
gemaakt. Wat hij het eerst zou redden als er ooit brand uit 
zou breken? “Dat kan ik je niet zeggen, ik ben aan alles 
gehecht en aan alles in dit huis zit een verhaal”, aldus Philip

Het nadeel van dit oude huisje is de slecht geïsoleerde 
vloer, daar is door de kleine kruipruimte weinig aan te 
doen. Maar verhuizen? Daar denkt Philip voorlopig niet 
aan: “Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om dit huis te 
verkopen en een huis in Spanje te kopen. Maar ik ben 
verknocht aan dit huisje en aan Vijfhuizen, ik ga hier niet 
meer weg!” 

Lisa de Koning

Ben of ken jij iemand die in een bijzonder huis in  
Vijfhuizen woont? Meld je bij de redactie! 
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De nieuwbouw aan de 
Woudweg - Groeneweg

De ‘kwispelende therapeuten’ 
 

Waarom geen getrainde honden in plaats van dolfijnen inzetten om mensen te helpen, vroeg 

bioloog Nikki Rethmeier zich af. Het leidde tot Stichting Contacthond waarmee de ‘kwispelende 

therapeuten’ worden ingezet bij jeugdtherapie, stresscoaching en weerbaarheidstraining. 

Het idee achter Stichting Contact-
hond ontstond zo’n twintig jaar 
geleden aan de keukentafel van 
Nikki Rethmeier die van huis uit 
bioloog/geneticus is. Ze bedacht dat 
zwemmen met dolfijnen weliswaar 
wonderlijk helend was voor mensen 
met diverse problemen, maar dat het 
gebruik van dolfijnen en de locatie 
die daarvoor nodig is, niet echt 
handig zijn om de hulp structureel 
aan te bieden. Het fascineerde haar 
hoe mensen en dieren elkaar soms 
heel goed en soms heel slecht 
begrijpen. Waarom geen getrainde 
honden in plaats van dolfijnen 
inzetten om kinderen te begrijpen en 
te helpen vroeg ze zich af? Een idee 
was geboren. 

Hulp aan huis
Bedacht aan de keukentafel werd het 
vijftien jaar geleden toch echt een 

serieus bedrijfsconcept dat boven-
dien uniek was voor Nederland. Eerst 
met eigen honden en later met door 
haar getrainde honden van betrokken 
hondeneigenaren. Zij ‘lenen’ hun 
hond aan Nikki uit voor de therapie 
waarna ze weer naar hun eigen huis 
gaan. 
Met de tijd werd het hulpaanbod 
uitgebreid en naar de mensen 
toegebracht: aan huis, aan school en 
aan zorginstellingen. Sinds vijf jaar 
werkt Nikki vanuit een eigen thera-
piecentrum aan de Spieringweg. 
Gaandeweg kwamen er meerdere 
gediplomeerde hondenbegeleiders 
bij en diverse geschoolde gedrags-
deskundigen voor zowel hond als 
mens. Een deskundig team ontstond. 
Het bedrijf groeide door en daarmee 
ook de mogelijkheden voor de 
helpende kracht van honden. 

Van stresscoaching tot 
weerbaarheidstraining
Welke zorg levert Stichting Contact-
hond zoal? Dan valt te denken aan 
kinder- en jeugdtherapie, 
stress & burn-out coaching, weer-
baarheidstraining, revalidatie en 
activatie van ouderen en hulp bij 
angst voor honden. De therapiehon-
den worden ingezet als hulpmiddel 
om meerwaarde te creëren voor 
mensen, jong en oud. 
Op de eigen locatie of instelling waar 
de cliënt verblijft, komen getrainde 
begeleiders met de therapiehonden. 
Zij stellen met de daar werkzame 
therapeuten (zoals fysiotherapeuten, 
logopedisten, ergotherapeuten, 
activiteitenbegeleiders en schoollei-
ding) de hulpvraag vast en vinden uit 
wat de beste inzet van de hond zou 
zijn om een ander (therapie-)resultaat 
te bereiken.

28  |  VIJFHUIZENMAGAZINE28  |  VIJFHUIZENMAGAZINE



REPORTAGE

Dagbesteding
Dagbesteding is een apart verhaal. 
Op de locatie in Vijfhuizen worden 
meerdere mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt opgevangen en 
serieus begeleid. De honden vormen 
in het activiteitenaanbod een belang-
rijke schakel. De deelnemers aan de 
dagbesteding werken mee in de 
training en verzorging van de honden 
en leren halsbanden, riemen en 
hondenspeeltjes maken. Deze 
worden verkocht in Vijfhuizen en via 
de webshop.

Contacthond-Academie
In de Academie wordt kennis overge-
dragen op het gebied van therapie-
honden. Een volledige opleiding tot 
therapiehondbegeleider wordt 
aangeboden, maar ook workshops 
voor baas en hond die gericht zijn op 
betere samenwerking. In Vijfhuizen 
wordt het team medewerkers onder-
steund door vrijwilligers maar ook 
door mbo-stagiaires diermanage-
ment en vanuit de zorg en 
welzijn-opleiding.

Wensen en dromen
2022 is het jaar dat Stichting Contact-
hond vijftien jaar bestaat. En er zijn 

nog te vervullen wensen en uitda-
gende dromen, zo blijkt. Zo kan de 
stichting nog allerlei vrijwilligers 
gebruiken, zoals: ondersteuners bij 
de dagbesteding, creabea’s voor de 
te fabriceren en te verkopen honden- 
items, chauffeurs van busjes om 
cliënten op te halen en weg te 
brengen, ondersteuners van de 
professionele hondenbegeleiders en 
schoonmakers. 
Naast vrijwilligers worden hondenei-
genaren gezocht die hun hond 
beschikbaar willen stellen voor een 
dag in de week. De honden worden 
op geschiktheid voor de therapie 
geselecteerd, uitgebreid getest en 
getraind. Momenteel zijn er 53 
honden ‘in dienst’ als actieve kwispe-
lende therapeut en ja: de eigenaren 
zijn daar apetrots op.  
De honden die in aanmerking komen 
voor de training moeten ontzettend 
sociaal zijn naar andere honden en 
graag contact willen maken met 
nieuwe mensen. Sterke gerichtheid 
op het eigen baasje is dus niet 
handig. 

Buitenruimte
Contacthond heeft meer ruimte 
nodig voor alle activiteiten, met name 

buitenruimte. Nikki zoekt daarom een 
oude boerderij met een stuk af te 
grenzen grond. Liefst met een paar 
oude loodsen of koeienstallen om te 
verbouwen tot cursus- en dagbeste-
dingsruimte. Ook ‘afbraakpanden’ 
zijn wellicht interessant. Huur of 
huurkoop: allebei is bespreekbaar. 
Heeft u de gouden tip?  
Stuur dan een bericht naar:  
info@contacthond.nl 
Nikki hoopt meer bedrijven in de 
Haarlemmermeer voor de stichting te 
enthousiasmeren. Graag zou ze 
samen met het lokale bedrijfsleven 
verder bouwen om kwetsbare 
mensen in de Haarlemmermeer te 
helpen een zinvol bestaan op te 
bouwen. Er is zoveel behoefte aan 
deze vorm van therapie en begelei-
ding met honden dat zonder uitbrei-
ding niet aan die behoefte kan 
worden voldaan en de wachtlijst te 
lang wordt, licht ze toe. Wie 
benieuwd is om te zien of zijn of haar 
bedrijf iets voor Contacthond kan 
betekenen en andersom, kan contact 
opnemen via info@contacthond.nl 

Tineke Krikke-Sjardijn

Open dag 
Contacthond gooit de deuren trouwens 
weer open dit voorjaar. Er wordt op een 
drukbezochte open dag gehoopt op 
zondag 15 mei van 11.00 tot 15.00 uur.  
Meer weten over Stichting Contacthond?  
Zie www.contacthond.nl .
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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

JUNI 2021
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Vijftien dorpsgenoten 
deden mee aan 
gemeenteraadsverkiezing
Op 14, 15 en 16 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen geweest. De laatste jaren lijkt de belangstelling voor 
de lokale politiek af te nemen. Wie stelt zich nog beschik-
baar voor de gemeenteraad? Wij waren nieuwsgierig welke 
Vijfhuizenaren zich op de lijst van een politieke partij 
hebben laten zetten. En natuurlijk waren we ook benieuwd 
wie, nu de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn, ook 
echt in de gemeenteraad is gekozen of kans maakt er 
alsnog in te komen.
Dat laatste hangt af van:
- het aantal zetels dat een partij heeft gekregen;
- de plaats die iemand op de lijst van de partij had;
- de vraag of een partij deel gaat uitmaken van het 

college en er mensen vanuit de lijst wethouder worden, 
waardoor anderen als het ware doorschuiven;

- het eventueel afhaken van kandidaten die wel een 
raadszetel hebben gekregen maar er mogelijk vanaf 
zien of door andere omstandigheden geen raadslid 
meer zijn, waardoor lager geplaatsten alsnog 
doorschuiven.

Allereerst een blik op de lijsten van de partijen. Veertien 
partijen hebben zich aangemeld voor de verkiezingen, 
waaronder drie nieuwkomers. In totaal hebben zich 304 
kandidaten gemeld voor die lijsten. Daarvan wonen er 15 
in Vijfhuizen. Dat is ongeveer 5 procent van het totaal. Qua 
inwonertal van Haarlemmermeer heeft Vijfhuizen ruim 3 
procent van het aantal inwoners van de gemeente, dus we 
zijn goed vertegenwoordigd bij de verkiezingen! Om nog 
preciezer te zijn hebben van de 15 mensen zes vrouwen en 
negen mannen zich gemeld. 

Op de lijsten van HAP, Forza, Christen Unie-SGP, Een 
Haarlemmermeer, Sociaal Rechts Haarlemmermeer, Forum 
voor Democratie en lijst Blanco stonden geen inwoners van 
ons dorp.
Nieuwkomers bij deze verkiezingen waren Forum voor 
Democratie, lijst Blanco en Belang van Nederland.

Lees verder op pagina 33

Lijst 1 VVD 37 kandidaten  op plaats 2  Beryl van Straten-van Diepenbeek
  op plaats 12  Wenda Linthorst-Kielstra
Lijst 3 CDA 30 kandidaten  op plaats 8 Chantal van den Berg
  op plaats 20 Arie Noomen
  op plaats 29 Ed Koster
Lijst 5 Groen Links 40 kandidaten op plaats 10 Ellen Bijl
  op plaats 19 Ton Overgaag
  op plaats 26 Anne Ruth Leenman
Lijst 6 D66 31 kandidaten op plaats 16 David Haverschmidt
Lijst 7 PvdA 35 kandidaten op plaats 10 Ria Barendregt
  op plaats 23 Hans van Alphen
  op plaats 32 Cok de Ruijter
Lijst 11 Gezond H’meer 10 kandidaten op plaats 6 Rick Martens
Lijst 14 Belang van Ned. 11 kandidaten op plaats 1  Paul Meijer
  op plaats 11 Joop van Haga

Hoe waren die vijftien Vijfhuizense kandidaten over de lijsten verdeeld en op welke plek stonden ze?
In volgorde van lijstnummer was die verdeling als volgt:

PODIUM
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En wie komen in de Raad of maken daar kans op, gelet 
op de uitslag van de verkiezingen?
De uitslag voor de partijen waar zich ook een Vijfhuizense 
kandidaat voor meldde is de volgende geworden:
VVD komt op 8 zetels en is daarmee de grootste partij in 
de raad. Dat betekent dat Beryl van Straten- van Diepen-
beek zeker in de raad komt. De VVD wordt natuurlijk weer 
collegepartij, dus ook voor haar kan het nog een positie in 
het college betekenen. Voor Wenda Linthorst-Kielstra komt 
een positie als raadslid mogelijk in zicht. Als er twee 
kandidaten van de lijst van de VVD doorschuiven naar het 
college dan schuift zij door naar plaats 10, dat biedt 
perspectief. 
Het CDA behaalde nu 3 zetels, bij de vorige verkiezingen 
waren dat er 5. Voor Chantal van den Berg, 8e op de lijst 
zit een plek als raadslid er dus niet in. Onzeker is ook of het 
CDA weer collegepartij zal zijn.
Groen Links haalde weliswaar een zetel meer deze keer, 
komt daarmee op vijf zetels, maar daarmee zal Ellen Bijl op 
plaats 10 van de lijst niet in de raad komen. Groen Links 

kan een plek in het college claimen, gelet op de verkie-
zingswinst, maar dat zal nog geen grote verschuiving op 
de lijst betekenen.
En ook David Haverschmidt op plaats 16 van D66 heeft 
geen zicht op een plaats in de raad. D66 haalde 4 zetels, 
een zetel meer in vergelijking met 2018.
De PvdA blijft op 3 zetels, Ria Barendregt zal met haar 10e 
plek op de lijst niet in de raad komen en datzelfde geldt 
voor Rick Martens, die op plaats 6 was gekandideerd voor 
Gezond Haarlemmermeer, dat 1 zetel won.
Paul Meijer, voorheen Forza kwam als lijsttrekker op de lijst 
van Belang van Nederland. BvN won 1 zetel, dus Meijer 
komt terug in de raad.
Kortom, twee zekere kandidaten uit Vijfhuizen in de raad 
(of college), een derde is op termijn mogelijk. Er zijn 39 
raadszetels, daar is Vijfhuizen met twee zetels (en in de 
toekomst mogelijk drie) dan goed vertegenwoordigd, ook 
voor de VDV een prettige gedachte.

Cok de Ruijter
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 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

Tevens verzorgen wij het schoonmaken 

van dakgoten en schoon opleveren 

woningen na verbouwing en/of 

verhuizing.
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IN MEMORIAM

Herinneringen aan oud- wijkverpleegkundige 
Henny de Bruijn 
Een echte ouderwetse 

wijkzuster op wie je 

altijd een beroep  

kon doen

Henny de Bruijn 

was tussen 1969 

en 1990 een 

bekende en geliefde wijkver-

pleegkundige in ons dorp. 

Op 22 december jl. overleed 

ze. Een terugblik op haar 

leven. 

Henny, geboren en getogen in 
Leimuiden, was 40 jaar oud, toen ze in 
Vijfhuizen begon. Daarvoor had ze als 
verpleegster op de kraamafdeling en 
de operatiekamer in een ziekenhuis in 
Zaandam gewerkt. In 1963 haalde ze 
haar diploma wijkverpleging en 
begon ze haar carrière als wijkver-
pleegkundige in Zeist. Na nog enige 
tijd in Ouderkerk aan de Amstel aan 
de slag te zijn geweest, kwam ze in 
Vijfhuizen terecht. Bij de start daar 

had ze in het begin ook Zwaanshoek 
nog als werkterrein, maar de groei 
van beide dorpen gaf zoveel extra 
werk dat ze vanaf 1981 alleen in 
Vijfhuizen bezig was.  

Groene Kruisgebouw 
Henny richtte zich vooral op de 
zuigelingen- en kleuterzorg. Ze 
woonde in het toenmalige Groene 
Kruisgebouw aan de Kromme 
Spieringweg en had zo ook naar 
eigen zeggen “voor een deel mijn 
werk aan huis”. Voor het overige deel 
tufte ze, zoals ze zelf zei, in haar 
autootje door het dorp om bij de 
mensen langs te gaan. 

In een terugblik op haar werkzame 
leven in 2010 vond ze vooral die 
thuisbezoeken belangrijk, omdat ze 
daardoor de mensen goed leerde 
kennen, wat haar soms belangrijke 
aanvullende informatie opleverde. Ze 
genoot naar eigen zeggen van haar 
werk, maar het was wel solowerk, en 
als je vervelende dingen in je werk 
tegenkwam moest je dat ook echt 
alleen verwerken.

Vrijwilligerswerk
Nadat ze was gestopt met werken, 
werd ze vrijwilliger in bejaardenhuis 
De Horizon in Hoofddorp. Ze ver-
richtte vrijwilligerswerk in de kerk en 
bezocht mensen die daar behoefte 
aan hadden. 

Oud-huisarts Theo de Graaf typeert 
haar als een hardwerkende, kundige 
en vriendelijke wijkverpleegkundige, 
op wie je altijd een beroep kon doen. 
Een echte ouderwetse wijkzuster.
Henny woonde lange tijd aan het 
Vliegersplein, de laatste drie jaar van 
haar leven verbleef zij in verpleeghuis 
Bornholm in Hoofddorp. Op 22 
december 2021 overleed zij, 91 jaar 
oud. Op 29 december jl. is in de 
Verbondskerk in Vijfhuizen afscheid 
van haar genomen.

 
 
 
 
 
 
Cok de Ruijter
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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

MAANDAG:   
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de 
maand, september tot juni, Frans van Eerden,  
eerden78@hotmail.com (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), 
Aad Kuijk: 0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Gemengd koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur, Pier-K:, 
023-5669565, Liesbeth Welt: 023-5581913 (Dorpshuis)
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 (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)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren), 
Akke Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)
DONDERDAG:  
Handwerkclub: 10.00-12.00 uur, om de week, Marja Hijstek: 
06-57143936 of marjahijstek@icloud.com (Dorpshuis)
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 Vijfsprong)
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 5581308 
(De Luifel)
Klaverjassen: 20:00 uur (om de 14 dagen) (Dorpshuis)
ZATERDAG:  
VOC-koor: 09.30-12.00 uur, bijna om de week, Aad Kuijk: 
0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Schilderen: inloop 10.00-12.00 uur
ZONDAG:  
St. Augustinuskerk: Viering om 11.00 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).
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COLOFON

Het magazine VIJFHUIZEN is een uitgave van de Vereniging 
Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 3x per jaar.
 
Druk: Spaarne Werkt Grafisch - Cruquius   
 
Foto cover: Esther van Overbeek
Fotografie: Esther van Overbeek, Cok de Ruijter,  
Alisas Schreur, Ellen Slootweg en Lisa de Koning

Ledenadministratie: L. Welt  (ewelt@quicknet.nl) 

Redactie:  Alisas Schreur, Cok de Ruijter (coördinatie),  
Agnes Weber, Lisa de Koning, Evelien Engele, 
Fieke Kalkman, Nico Jansen, Ellen Slootweg, 
Tineke Krikke

Aanleveren kopij: cok.de.ruijter@kpnplanet.nl

Website: www.dorpvijfhuizen.nl 
Contactpersoon voor advertenties is:  
Ellen Slootweg (ellen@hgroot.nl)

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.
 
 

Samenstelling bestuur:
Functie: Naam: Aandachtsgebied:

Voorzitter Ton van der Aar
Vliegersplein 83
2141VE Vijfhuizen
Tel: 06-21533601
voorzitter@dorpvijfhuizen.nl

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

Secretaris
(vice- 
voorzitter)

Ton Overgaag
Mient 25  
2141 TA Vijfhuizen 
Tel: 023 - 5583178
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 lidmaat-
schap, ledenadministratie en innen contributie

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

Beheeroverleg, Mysteryland, aanpak Ringdijk

Bestuurslid Fieke Kalkman  
Kooikersweg 8  
2141 VS Vijfhuizen   
Tel. 06-25234074 

Algemeen bestuurslid

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

Het volgende nummer verschijnt rond half juli 2022
Uiterste datum inleveren kopij 1 juni 2022 bij  
cok.de.ruijter@kpnplanet.nl
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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.

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

Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl .......................uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie  ........................... info@itgijmuiden.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 ............................de zingende tuinarchitecte (vocals, coaching & gardening)  ...........................06-24237572   anita@anitasanders.nl

B&B, 't Huis Vijfhuizen, http://www.bbthuis.jouwweb.nl .........Relaxed overnachten in de Randstad .........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 

Coaching, Facebook.com/Westerhuijs Coaching ........bij Loopbaan & ‘Sterker door Ellende’ .... 06-44986112   westerhuijscoaching@outlook.com

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

Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf Fred Broerse Vof..........meer dan 35 jaar een begrip in de regio .......... 023-5289700, f.broersevof@xs4all.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

Kleinschalige kinderopvang/gastouder Angela Jansen, .........persoonlijke aandacht in landelijke omgeving ............ 06-23794430 ahpdijk@xs4all.nl 

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, info@schoorlbeheer.nl

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

Powerwalkingclubvijfhuizen & Gezonde Leefstijl,   www.foodfittylifestyle.nl ................................................06-22067418, ilse@foodfittylifestyle.nl

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

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

Stucadoorsbedrijf Roy Broerse .........................voor al uw stucadoors- en spuitwerkzaamheden ...................06-24763649, oybroerse@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 

Voordeel Dakopbouw, www.voordeeldakopbouw..........Kromme Spieringweg 267.........06-23369612 Marco.olsthoorn@voordeeldakopbouw.nl

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



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.

Spreekuur op afspraak  
maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 16.00 uur


