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Beste dorpsgenoten,

Als gevolg van ziekte is voorzitter Cok de Ruijter niet in de 
gelegenheid de bestuursmededelingen voor zijn rekening te 
nemen. Dat is de reden dat ik als secretaris deze keer de honneurs 
waarneem. We wensen hem van harte beterschap, de verwach-
ting is dat hij in de volgende uitgave weer present zal zijn.
Er ligt weer een blad vol nieuwtjes en leuke weetjes over ons dorp 
voor u. We hebben een bruisend dorp, dat bleek wel weer tijdens 
afgelopen feestweek. Veel enthousiaste vrijwilligers zetten de 
schouders eronder om er opnieuw een mooi dorpsfeest van te 
maken. Op de jaarmarkt was ook de VDV aanwezig en hebben 
we veel oude en nieuwe dorpsgenoten gesproken. Op de 
megagrote luchtfoto van Vijfhuizen konden we goed de onder-
werpen van gesprek aanwijzen en bespreken. Het spijkerslaan en 
hartjes raden zorgden voor de nodige gezelligheid waarbij niet 
onvermeld mag blijven dat Cecile van Leerdam en Simon Groot 
de twee bierstatafels wonnen, geheel in het thema van de 
feestweek. De feestweek is eens per jaar, maar de communicatie 
via andere kanalen houdt de VDV ook door het jaar heen bezig. 
Dat willen we verbeteren. Manon de Vries, aankomend nieuw 
bestuurslid zal zich gaan bezighouden met de communicatie via 
de site (www.dorpvijfhuizen.nl) en Facebook. Op dit moment zijn 
we in gesprek met de gemeente en verschillende projectontwik-
kelaars, zoals verder in het blad aan bod komt. Als bestuur van de 
dorpsvereniging willen we eerder betrokken worden bij de 
besluitvorming binnen de gemeente. Wanneer een projectontwik-
kelaar op veel terreinen de discussie al heeft gevoerd met de 
gemeente en een besluit gevallen is, is de vraag wat de dorpsver-
eniging dan nog kan inbrengen. Na de realisatie van Spieringhof 
staat het project ‘Pracht 468’ aan de Spieringweg op stapel en zijn 
er ontwikkelingen gaande waar nu het tankstation van Hendriks 
aan de Vijfhuizerdijk is gevestigd. Zeker in het kader van de 
uitgebrachte dorpsvisie Vijfhuizen achten wij onszelf het best in 
staat om aan te geven wat het best past bij het dorp, rekening 
houdend met de diverse belangen. Nieuwe woningbouw 
betekent nieuwe mensen; ons ledenaantal is de afgelopen vier 
maanden gegroeid met maar liefst ruim honderd nieuwe leden. 
Verder zijn we erin geslaagd om op een aantal plaatsen een 
buiten-AED te realiseren en wel aan het gebouw van de tandarts 
aan de Mient en aan het appartementengebouw aan de Vesting. 
De volgende stap is om mensen op te leiden een AED goed te 
kunnen bedienen en daardoor levensreddend te kunnen hande-
len. Hiervoor hebben we een oproep gedaan. Op basis van de 
aanmeldingen kunnen we al één avond organiseren. Een goede 
zaak om op deze wijze een ander te kunnen helpen. Het deel van 
de Vijfhuizerweg tussen de Drie Merenweg en de IJweg is 
ondertussen door de gemeente, mede op onze aandrang, nu 
aangepakt. Het ziet er goed uit: mooie belijning, verlichting en 
plateau’s; dat alles om het vooral voor fietsers veiliger te maken.

Met het nieuwe jaar in zicht, hopen we jullie tot slot te ontmoeten 
op de oudjaarsborrel van 31 december. Tot dan en voor nu veel 
leesplezier.

Ton Overgaag, 
Secretaris VDV
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Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem
023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl

www.divendalrepro.nl 

...al een tijdje

 

  

 
 

Pedicure Ria kenter 
Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten 

  Bezoek adres: 
               Arsenaal 55 
               Tel 0235581353 

 

Toegankelijke, betaalbare lessen. 

ma/vr-ochtend in de Spiering en wo-avond  

in de Tweemaster. Een proefles is gratis! 

Info: Conny Hollander, 06-5266 3213 

conny.hollander@gmail.com / www.whyoga.nl 

Yoga                       
volwassenen en 55+ 
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De jaarlijkse kerstsamenzang in Vijfhuizen - met als decor 
een levende kerststal - wordt gehouden op zondag 15 
december en begint om 16.30 uur op het feestelijk inge-
richte kerstplein naast het dorpshuis aan de Kromme 
Spieringweg 436. Bij onverhoopt slecht weer wordt uitge-
weken naar het dorpshuis.
Het VOC (B)engelenkoor en koperblazers begeleiden de 

samenzang die onder leiding staat van dirigent Ingrid Prins. 
De kinderen worden nadrukkelijk bij de kerstsamenzang 
betrokken en zijn dus eveneens van harte welkom.
Tegen een kleine vergoeding is het programmaboekje 
inclusief een kaars verkrijgbaar. Voor de inwendige mens is 
er kerstbrood, gloeiwijn en warme chocolademelk. Na 
afloop van de samenzang is in het dorpshuis dampende 
erwtensoep met roggebrood verkrijgbaar. 

Kerstsamenzang en levende  
kerststal in Vijfhuizen 

Save the date
Oudjaarsborrel 31-12-2019 van 17.00 - 19.00
op het Dorpsplein bij het André Kuipers prieel
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KUNST&CULTUUR

Internationale kunst, 
gewoon in Kunstfort 
Vijfhuizen 

Heel bijzonder is het om een fort in je 

woonplaats te hebben en dus ook 

zeker de moeite waard om daar aandacht 

aan te besteden in ons dorpsblad.
 
Het fort maakt onderdeel uit van de Stelling van Amster-
dam, een 19e-eeuws militair verdedigingswerk. Deze 
verdedigingslinie gebruikte het landschap feitelijk als 
wapen. Door de 135 kilometer lange linie ontstond er een 
ruime ring om Amsterdam waarbinnen het leger, de 
regering en de koning(in) zich in tijden van nood konden 
terugtrekken. Rondom de ring werd het land dan onder 
water gezet. Net niet genoeg water om met een boot te 
kunnen varen, maar net te veel om er te voet of te paard 
doorheen te kunnen komen. De linie bestaat uit dijken, 
sluizen, batterijen en 46 forten. 
Sinds 1996 is de Stelling van Amsterdam uitgeroepen tot 
UNESCO Werelderfgoed. Het Vijfhuizense fort is een van 
de eerste betonnen gebouwen in Nederland. Een aantal 
van de forten is inmiddels in gebruik en opengesteld voor 
publiek. Ons fort is er daar één van.
 
Wat gebeurt er in ‘ons’ fort? 
Een aantal forten heeft inmiddels een nieuwe bestemming 
en is opengesteld voor publiek.. Zo is er het Kunstfort met 
verschillende tentoonstellingsruimtes, er is restaurant 't 

Fort waar je koffie kunt drinken en kunt lunchen en dat is te 
huren voor feesten en partijen. En sommige ruimtes 
worden verhuurd aan bedrijfjes. Daarnaast is er ook nog de 
Genieloods, de enig overgebleven stalen Genieloods in 
Nederland, die bij het Kunstfort hoort. 

Kunstfort 
Kunstfort bij Vijfhuizen is sinds 2005 een bestemming voor 
kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en 
militair erfgoed samenkomen en een plek waar ruimte, tijd 
en beeld in elkaar grijpen.  
De primaire tentoonstellingsruimte van het fort bevindt 
zich in het midden en beslaat een flink aantal ruimtes en 
gangen waar de bezoeker bijna elke dag (behalve maan-
dag en donderdag) vanaf 13.00 uur terecht kan. De 
toegang is gratis als je een museumjaarkaart hebt en 
anders kost het 4 euro voor volwassenen. Kinderen tot 12 
jaar gratis en van 12-18 jaar 2 euro. 
Maar ook buiten, rondom en aan de muren van het Fort is 
kunst te zien en als het hek open is, kun je altijd (gratis) 
rondom het Fort wandelen en kijken.  
Hans van Houwelingen heeft een 400 meter lang pad van 
oude grafstenen aangelegd dat over en achter het Fort 
loopt. Sluipweg waarlangs de dood heeft weten te ont-
snappen heet dit pad en het is zeer indrukwekkend. 
Absoluut de moeite waard om een keer over heen te lopen 
en je te realiseren dat er rondom deze verdedigingslinie 
gelukkig nooit gevochten is!
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Tentoonstellingen 
Elk seizoen (behalve in de winter) zijn er twee tentoonstel-
lingen. Dus zes verschillende tentoonstellingen per jaar 
binnen in het fort en de Genieloods en ook nog kunstwer-
ken in de buitenruimte, sommigen zijn permanent en 
sommigen tijdelijk. In de Haarlemmermeer is dit een van 
de weinige plekken waar kunst uit de internationale 
kunstwereld te zien is. Best iets om trots op te zijn in ons 
toch kleine Vijfhuizen! 

Wat betekent kunst voor ons?  
Kunst kan emoties oproepen. Je kunt erdoor geraakt 
worden, vaak zelfs zonder dat je precies weet waarom. 
Maar kunst kan ons ook met een andere blik laten kijken 
waardoor je opener kunt komen te staan voor anderen. En 
kunst kan ons bewust maken van bepaalde zaken. Kunste-
naars proberen vaak om met hun kunst onze ogen te 
openen voor kwesties en vreemde situaties in de wereld. 
Maar ze willen ook een alternatieve visie voorstellen waar 
we over na kunnen denken. 
Het Kunstfort wil daar zeker een bijdrage aan leveren. 
Zippora Elders, artistiek directeur van het Kunstfort zegt 
daarover: “Kunst wordt in Nederland ook door de overheid 
gesubsidieerd, naast eigen inkomsten, in ons geval door 
de gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds, 
en wij voelen ons zeker verantwoordelijk om met dit 
gemeenschapsgeld te proberen de bezoeker bewust te 
maken van de diverse mooie en minder mooie verhalen in 
de wereld van nu. En door middel van de hier tentoonge-
stelde kunst het gesprek te stimuleren over hoe het ook 
zou kunnen”. 
Klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is niet de bedoe-
ling. Kunst kan ook aangenaam verrassen en ons laten 
genieten van wonderlijke dingen. En daarnaast kan het ons 
ook laten zien wat er mis is in de wereld of ons deelgenoot 
maken van oplossingen die overal in de wereld in gang 
gezet worden.  
Het kan nooit kwaad om door middel van kunst je blik te 
verruimen toch? 

Ga eens kijken! 
Van 19 oktober tot 15 december is de laatste tentoonstel-
ling van 2019 te zien in het Kunstfort. Dan exposeren de 

kunstenaars Esteban Cabeza de Baca met Life is one drop 
in limitless oceans.... , Bogomir Doringer met Dancing 
Defense: Space, Ritual, Gesture en Miriam Kongstad, 
So¬phie Lee en Vincent Knopper. Loop er eens binnen en 
kijk eens. Het is niet duur, kost niet veel tijd en kunst doet 
iets met je.
En wat je ook zeker zou moeten doen is volgend voorjaar 
– als de nieuwe voorjaarstentoonstelling komt – naar de 
opening gaan. Een prima combinatie van naar de tentoon-
stelling kijken en een hele leuke middag hebben met een 
hapje en een drankje en muziek. Er wordt altijd gepro-
beerd een bekende dj op te laten treden. Deze keer is dat 
een dj duo: Jetti & Post van BAR Rotterdam. In voor-
gaande jaren was dat o.a. dj Marcelle en Kevin Bray.                   
De toegang is gratis en je treft er vast dorpsgenoten. De 
openingen van de zes tentoonstellingen per jaar zijn altijd 
een feestje. Ze worden aangekondigd op de website van 
het Fort, op Instagram, Facebook en in de 
huis-aan-huisbladen.

Opening 19 oktober
De kunstenaars waren er, er was een hapje en een drankje 
en er was muziek. ’s Middags de officiële opening van de 
nieuwe tentoonstelling in de Genieloods en ’s avonds 
Defence Club, onderdeel van Amsterdam Dance Event in 
het Fort zelf.  Kortom een feestelijke dag en hopelijk het 
begin van een goed bezochte tentoonstelling in ons Fort!

Fieke Kalkman
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Nieuwe buren 
‘School en voetbal zijn hier het leukst’ 

In deze rubriek stellen nieuwe bewoners 

van het dorp zich voor. In deze editie: 

de familie Alemayo. Mengs en Merha-

wit vertellen, met wat vertaalhulp van hun 

zoon Maeden, over hun vlucht van Eritrea 

naar Nederland en over de eerste ervarin-

gen van het gezin in het dorp.

Wie zijn jullie?
“Wij zijn de familie Alemayo, en wij wonen samen met onze 
dochter Zara (12) en zoon Maeden (8) aan de 
d’Yserinckweg. In november verwachten wij ons derde 
kindje. Tot 2015 woonden wij in Kudeweyba, in Eritrea, een 
klein dorp met slechts een paar huizen. Mengs zat daar al 
twintig jaar in militaire dienst en door de eindeloos 
durende oorlog was er geen uitzicht op verbetering’, 
vertelt Merhawit

“Door het strenge regime was de dienstplicht weigeren 
geen optie. Ik vluchtte daarom in 2015 via Ethiopië en 
Sudan naar Libië en vanaf daar met de boot naar Italië en 
kwam uiteindelijk in Nederland terecht”, vertelt Mengs. 
Eind 2017 loopt Merhawit met haar twee kinderen naar 
Ethiopië en reist vanuit daar naar Nederland. “Toen we in 
Nederland kwamen, lag er sneeuw, dat had ik nog nooit 
gezien!”, herinnert Maeden zich. Na een tijd in een asiel-

zoekerscentrum te verblijven, wordt er een woning voor het 
gezin gevonden in Vijfhuizen.

Hoe bevalt het om in Vijfhuizen te wonen?
“Het bevalt ons hier heel goed! Vijfhuizen is een heel mooi 
dorp en het is hier rustig. We gaan naar school om Neder-
lands te leren en de buurman helpt ons met lezen. Het is 
fijn om in een dorp als Vijfhuizen te wonen”, vinden Mengs 
en Merhawit allebei. 

Maeden vindt school en voetbal het leukst in Vijfhuizen. Hij 
voetbalt graag met zijn vriendjes op het voetbalveldje in 
Stellinghof en is sinds dit seizoen lid van DSOV. Ook Zara, 
die elke dag met de Zuidtangent naar haar school in 
Hoofddorp gaat, heeft het naar haar zin in het dorp. 

Wat is het grootste verschil met het leven in 
Eritrea?
“Het is hier veilig en rustig, geen militairen en geen 
dienstplicht. De kinderen gaan naar school en spelen met 
vriendjes uit de buurt. Ook ons huis is heel anders. In 
Eritrea woonden we in een huis dat gebouwd was van 
grote blokken steen met alleen een begane grond. Er was 
slechts één ruimte om te wonen en één ruimte om te 
slapen. Nu wonen we in een huis met een verdieping én 
hebben Maeden en Zara hun eigen slaapkamer. We zijn blij 
dat we in Vijfhuizen wonen!” 

Lisa de Koning 
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PODIUM

De taken worden ver-

deeld, de routes 

bekeken en de veilig-

heidshesjes gaan aan. Na een 

laatste slok koffie gaan de 

mannen op pad. Met drie 

vrachtwagens het dorp in om 

oud papier op te halen. Voor 

de Vijfhuizense bewoners een 

gemak – je hoeft het alleen 

maar aan de weg te zetten – en 

voor De Spiering een essentiële 

bron van inkomsten: het oud 

papier.  

Op een wat druilerige zaterdagoch-
tend ontmoet ik een groep enthousi-
aste mannen in het Spieringgebouw 
naast het Dorpshuis. Vandaag is het 
weer zover; al bijna veertig jaar haalt 
een groep vrijwilligers door weer en 
wind oud papier op in Vijfhuizen. In 
gesprek met John van der Meule en 
Frans Witteman over hoe het allemaal 
begon met De Spiering.

Opgericht in 1975 in de garage van 
meneer pastoor bij de St Annaschool 
van de huidige Augustinus parochie, 
begon De Spiering als schaakclub. 
Frans Witteman, oprichter van het 
eerste uur (samen met Tineke Reniri), 
weet het nog goed: “We stonden zelfs 
op de begroting van de kerk, maar 
hebben wel altijd onze eigen broek op 
moeten houden”. Het oud papier was 
en is de belangrijkste inkomstenbron 

voor de hobbyclub. Begonnen met 
kleine aanhangertjes achter een fiets 
en later lopend met gaas rolcontainers 
gaat het er tegenwoordig moderner 
aan toe: met drie grote vrachtwagens 
van de firma Nijssen wordt op zater-
dag het oud papier in Vijfhuizen 
opgehaald.

Hoogtijdagen: 24 ton papier 
“In hoogtijdagen haalden we soms 
wel 24 ton op.” vertelt Frans stralend. 
“Ik heb thuis nog de bon van de 
eerste opbrengst: 5600 kg.” De tijden 
zijn veranderd. Inmiddels is de 
opbrengst teruggelopen naar onge-
veer 15 ton. “De inkomsten van de 
oud papieractie zijn voor ons heel 
belangrijk: hier kunnen we de huur van 
betalen, kopen we knutselmaterialen 
en kunnen we voor de kinderen een 
afsluitend kamp organiseren” aldus 
John van der Meule, een van de 
huidige bestuursleden. 

En De Spiering doet veel: knutselclubs 
voor basisschoolkinderen, een 
kerstbomenactie, bingo en de mini-
feestweek. De laatstgenoemde 
activiteit is er sinds drie jaar. Daarvoor 
was er de mini-playbackshow. Som-
mige ouders zullen zich nog herinne-
ren hoe je zo snel mogelijk het bandje 
moest inspreken om een plekje voor 
je kind te bemachtigen. De animo was 
groot.
Het huidige bestuur bestaat uit: Peter 
de Wit, Reyer Krikke, Kirsten Blom en 
John van der Meule. Allemaal vrijwilli-
gers waarvan Peter de Wit de oudst 
gediende is. John: “De meeste van 
ons zijn zelf ooit deelnemer geweest 

in een knutselclub en toen als leiding 
gebleven. Het is best lastig om 
voldoende vrijwilligers te vinden maar 
uiteindelijk lukt het altijd.
Zoals vandaag; de mannen van 
feestweekteam Trio Ome Loek, Jos 
Ligtenberg en Peter Koopman, 
springen bij. Hierdoor kan het ophalen 
van oud papier toch gewoon door-
gaan. En de afsluitende lunch met een 
patatje met kroket helpt wel om mee 
te helpen. Kortom, De Spiering is een 
hobbyclub die niet weg te denken is 
uit het activiteitenaanbod in 
Vijfhuizen.  
Tenslotte; “Mag ik nog een kleine 
oproep doen?”, vraagt Frans. “Willen 
de mensen zoveel mogelijk hun oud 
papier aan de weg zetten? Een kleine 
moeite en voor ons een groot 
resultaat.”

Ellen Slootweg



 

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

DE OUDE MEERPAAL BARST 
VAN DE PLANNEN 

Het is het alom bekende 

restaurant aan de 

Ringvaart: De Oude 

Meerpaal. Althans, dat was het. 

Nadat Alberto’s weg ging en er 

enige tijd leegstand was, werd 

er ineens flink verbouwd, 

personeel gevraagd en gonsde 

het van nieuwsgierigheid in het 

dorp. Agnes Weber ging in 

gesprek met chef-kok Sainy en 

medewerker bediening Joke. 

Onder het genot van een heerlijke kop 
thee praten we over het restaurant en 
de toekomstplannen. Het restaurant is 
ondertussen mooi gerestaureerd en 
ziet er sfeervol en netjes uit. Haesje 
Claes heeft De Oude Meerpaal 
duidelijk nieuw leven ingeblazen. Het 
is een familiebedrijf dat 45 jaar 
geleden zijn deuren opende aan de 
Amsterdamse Spuistraat met een 
lovende reputatie. Dat belooft veel 
goeds.

Maar is het restaurant nu voor ieder-
een open of niet? Sinds enige tijd blijkt 
De Oude Meerpaal het hele weekend 
open. Op vrijdag vanaf 16:00 uur, 
zaterdag en zondag vanaf 10:00 uur, 
en kan je er terecht voor een borrel, 
lunch of diner. In eerste instantie werd 
deze locatie aangekocht omdat Haesje 
Claes zijn groepen in de binnenstad 
van Amsterdam slecht kwijt kon en 
bussen vanaf januari niet meer het 

centrum in mogen. De locatie in 
Vijfhuizen leent zich prima voor de 
ontvangst van grote groepen en het 
blijkt dan ook een succes te zijn.
Het uitbreiden van de openingstijden 
en mogelijkheden is rustig aangepakt 
en wordt steeds meer uitgebreid. Het 
streven is om in de toekomst de 
gehele week open te zijn. 

Trouwlocatie
Het restaurant is ook een officiële 
trouwlocatie en de eerste reserverin-
gen staan al geboekt. Verder kan je 
hier een feest geven of een diner met 
familie of vrienden. Er zijn vele moge-
lijkheden, zo is me duidelijk geworden. 
Ook wordt er geluisterd naar de 
wensen van de klanten zoals diners op 
maat, gerechten naar wens en moge-
lijkheden voor het inrichten van je 
eigen feest. 
Er is ruimte voor maar liefst zo’n 230 
mensen, er zijn twee chef-koks, twee 
vaste mensen in de bediening en ook 
drie jongelui uit het dorp die er 
werken. Mocht het heel druk zijn, dan 
is er altijd meer personeel beschikbaar. 
De menukaart heeft een Hollandse 
basis met een kwinkslag. 

Op mijn vraag of er nog acties zullen 
komen zoals een Vrijmibo, antwoorden 
ze dat een Vrijmibo uiteraard áltijd 
mogelijk is en iedereen welkom wordt 
geheten op vrijdag vanaf 16:00 uur. 
Ook zijn er plannen voor een maand-
menu als aspergegerechten tijdens het 
seizoen of mosselpannetjes. De Oude 
Meerpaal maakt gebruik van lokale 
producten. Zo komt de appeltaart van 
Bakkerij Dijkzeul, de sapjes van 
Landgoed de Olmenhorst en jam van 
zorgboerderij De Straalhoeve.

Na het interview besloot deze verslag-
gever om diezelfde avond de proef op 
de som te nemen en heb ik héérlijk 
gegeten: een goed stuk vlees, heer-
lijke vis en een zalig stoofpotje. Een 
absolute aanrader om het ook eens te 
gaan proberen dus. En die Vrijmibo, 
als het aan mij ligt, zie ik die daar wel 
zitten. Het team van de Oude Meer-
paal staat trouwens open voor sugges-
ties om het restaurant nóg aantrekkelij-
ker te maken. Dus mocht je een idee 
hebben, geef dit gerust door aan De 
Oude Meerpaal!

Agnes Weber 



D roge voeten en schoon 

water. Dat is wat 

Rijnland kort gezegd 

voor ons doen.  

We gingen eens praten op het 
hoofdkantoor in Leiden om te horen 
wat Rijnland nu precies doet en vooral 
wat dat betekent voor Vijfhuizen. In dit 
artikel een aantal zaken waar het 
hoogheemraadschap zorg voor draagt 
en die voor ons van belang zijn, maar 
goed om te weten dat dit blad niet dik 
genoeg is om alles wat ze doen te 
beschrijven!
 
Water, daar draait het allemaal 
om
De waterstanden in het oppervlakte-
water worden door Rijnland op peil 
gehouden. Daarnaast wordt ons 
afvalwater gezuiverd. En, heel belang-

rijk voor ons, de bescherming van 
onze polder door de waterkering 
(Ringvaartdijk) wordt gecontroleerd en 
in goede staat gehouden. Daarvoor 
betalen wij waterschapsbelasting en 
zuiveringsheffing.

Het op peil houden van het opper-
vlaktewater en daardoor indirect ook 
het grondwater, gebeurt door stuwen, 
inlaten en gemalen. Ook rond Vijfhui-
zen zijn die te vinden. Heel veel van 
die inlaten, pompen en stuwen 
worden door de mannen en vrouwen 
van Rijnland bediend. De inlaten 
bijvoorbeeld, die vanaf de Ringvaart 
water in de kleinere sloten laten lopen, 
worden soms wat meer open of wat 
meer dicht gedraaid. In het voorjaar 
wat meer open omdat dan een 
drogere periode aanbreekt en je toch 
water wilt houden in de sloten en in 
de herfst kunnen ze weer wat dichter 
omdat er dan weer meer regen valt. 

Ook moet er regelmatig gebaggerd 
worden om de waterwegen op diepte 
te houden. Rijnland onderhoudt de 
hoofdwatergangen, de gemeente of 
aangrenzende grondeigenaren de 
kleine slootjes. Ongeveer eens per 
tien jaar wordt elke sloot 
uitgebaggerd.

Droge voeten 
Vier gemalen zorgen ervoor dat onze 
polder droog blijft. Eén daarvan staat 
hier in Vijfhuizen aan de Cruquiusdijk, 
het Koning Willem I gemaal. De 
andere drie zijn Leeghwater, Lijnden 
en Bolstra (deze laatste is vooral voor 
Schiphol). 
Maar omdat door de voortgaande 
bebouwing een steeds groter opper-
vlak van onze polder verhard is, wordt 
het steeds moeilijker om onze voeten 
droog te houden. En door de klimaat-
verandering moet er ook rekening 

RIJNLAND ZORGT VOOR 
DROGE VOETEN EN 
SCHOON WATER
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worden gehouden met extremere 
regenbuien en een verhoging van de 
zeespiegel. In 2005 heeft het Hoog-
heemraadschap daarom al het gemaal 
Lijnden vervangen door een nieuw 
gemaal met een grotere capaciteit. 

Tegel eruit en plantje erin!
Ook zorgt Rijnland voor de verbete-
ring van de waterberging in de polder 
door meer waterberging te eisen als 
compensatie voor de toename van 
verhard oppervlak en door flexibel 
peilbeheer toe te passen waar dat 
kan. Maar… wij als bewoners kunnen 
ook ons steentje bijdragen door 
ervoor te zorgen dat onze tuinen niet 
volledig bestraat zijn, zodat het 
regenwater meer wordt vastgehouden 
en niet zo snel tot afvoer komt naar de 
watergangen. Iedereen kan zo 
bijdragen aan een betere sponswer-
king in de polder. Dus tegel eruit en 
plantje erin!

Zoetwaterslurper
Vijfhuizen is onderdeel van de Haar-
lemmermeerpolder (18.500 hectare 
groot). Onze polder is een van de 
diepste van Nederland met ruim zes 
meter onder NAP. Hierdoor hebben 
wij een relatief hoog zoutgehalte in de 
bodem. Om te voorkomen dat ons 
grond- en oppervlaktewater te zout 
wordt, wordt het watersysteem 
doorgespoeld. Dat doet Rijnland door 
zoet water vanuit de ringvaart in te 
laten. Er zijn ruim 70 van dat soort 
inlaten in de Ringdijk rondom de 
Haarlemmermeer. Met het gemaal 
Lijnden (aan de noordkant van de 
Ringvaart) wordt het water weer 
weggepompt. Zo raakt het zoute 
water met het zoete water verdund en 
ontstaat er een betere waterkwaliteit. 
Daardoor is de Haarlemmermeerpol-
der een grote zoetwaterslurper. Door 
de klimaatverandering worden onze 
zomers droger en neemt de zoetwa-
terbehoefte dus toe. Nu wordt 
zoetwater ingelaten uit de Hollandse 
IJssel bij Gouda. Door de zeespiegel-
stijging en steeds lagere rivierafvoe-
ren komt het zoute zeewater steeds 
vaker al tot dat punt zodat Rijnland 
daar niet meer zoet water kan inlaten. 
Om ook in de toekomst genoeg zoet 

water te hebben, is Rijnland in gesprek 
met andere Hoogheemraadschappen 
om te bezien welke mogelijkheden er 
zijn om dat te realiseren. Bijvoorbeeld 
door meer zoet water te kunnen 
aanvoeren vanuit het Amsterdam-Rijn-
kanaal bij Utrecht.

Afvalwater, regenwater en 
riolering (schoon water)
De riolering in ons dorp is van de 
gemeente en niet van het Hoogheem-
raadschap. Maar uiteraard werken ze 
wel nauw samen, want het zuiveren 
van ons afvalwater is wel de verant-
woordelijkheid van Rijnland. In 
Zwanenburg is een rioolwaterzuive-
ringsinstallatie waar ons afvalwater 
gereinigd wordt. Tegenwoordig is er 
op veel plekken een dubbele riole-
ring, één voor de opvang van regen-

water en één voor de opvang van 
afvalwater uit huizen en bedrijven. Het 
regenwater hoeft nauwelijks gereinigd 
te worden, dus is het prettig als dat in 
een aparte riolering wordt verzameld 
en op het oppervlaktewater geloosd 
kan worden. Het geconcentreerde 
afvalwater kan daardoor ook efficiën-
ter worden gezuiverd waarbij ook 
energie en grondstoffen worden 
teruggewonnen uit het afvalwater.

Visdoorgangen 
Water en vissen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en in onze sloten en 
vaarten bevinden zich dan ook veel 
vissen. Maar er zijn ook vissen die 
vanuit zee hier naartoe komen om in 
het zoete water te leven zoals palin-
gen. De trek van vissen wordt gehin-
derd door allerlei obstakels als 
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stuwen, gemalen en sluizen. Om te zorgen dat de vissen 
toch in onze wateren kunnen komen, heeft Rijnland bij alle 
grote gemalen (Katwijk, Spaarndam en Halfweg) visdoor-
gangen gemaakt zodat ze er toch doorheen kunnen 
komen. Mooi niet?
Maar er zijn ook dieren die we liever niet in onze sloten 
hebben. De Amerikaanse rivierkreeftjes zijn bijvoorbeeld 
niet echt welkom. Oorspronkelijk kwamen ze hier niet voor 
en nu ze er toch zijn hebben ze eigenlijk geen natuurlijke 
vijanden waardoor ze zich snel kunnen vermenigvuldigen. 
Doordat ze holletjes en gangen graven in de slootkanten is 
Rijnland niet blij met ze. Op dit moment onderzoekt 
Rijnland hoe groot het probleem werkelijk is, welke schade 
de kreeftjes veroorzaken en wat de schade is die door de 
dieren wordt veroorzaakt en welke maatregelen tegen de 
rivierkreeften getroffen kunnen worden. 
De muskusrat is ook zo’n onwelkom dier en die wordt wel 
actief bestreden want die ondermijnen de dijken zodanig 
dat het gevaar oplevert voor onze veiligheid.

Natuurvriendelijke oevers 
Daarnaast is Rijnland samen met de gemeente bezig met 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en dat ook te 
stimuleren bij de burgers. Dit zijn oevers die minder stijl 
oplopen waardoor er op die schuine kanten allerlei planten 
gaan groeien die van vochtige grond houden en daardoor 
een beschutte leefomgeving vormen voor insecten, kikkers, 

padden, kleine zoogdieren en vissen. Dit levert dus een 
verrijking van de diversiteit van planten en dieren op en 
draagt bij aan de verbetering van de ecologische water-
kwaliteit. Bovendien ziet het er mooi uit! Particulieren die 
aan een water wonen kunnen subsidie aanvragen om zo’n 
natuurvriendelijke oever te realiseren. 

Onmisbaar dus
Interessant toch allemaal waar Rijnland mee bezig is? Met 
zoveel achtergrondinformatie ga je met heel andere ogen 
naar onze slootjes, waterkeringen, duikers, pompen en 
gemalen kijken. Want wat een arbeid zit erin om ons hier in 
de polder droge voeten en schoon water te laten houden. 

Fieke Kalkman
 

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   DECEMBER 2019 – MAART 2020
December
7 en 8 Kerstmarkt Haarlem
7 en 8 Straatje van Emma, Schagchelstraat terug in de tijd
13 Santa Run
14 Kerstmarkt Graan voor Visch, Hoofddorp
15 Braderie Dik Tromplein, Hoofddorp
15 Kerstsamenzang bij Dorpshuis (16:30 uur)
20 dec t/m 5 jan Kerstcircus Haarlem
24 Kerstsamenzang Grote Markt Haarlem
31 Oudejaarsborrel dorpshart Vijfhuizen, voor alle dorpsbewoners (17:00 – 19:00 uur)
1 dec t/m 12 jan IJsbaan Hoofddorp “Hoofddorp on Ice” 

Januari
1 Nieuwjaarsduik Bloemendaalse strand
1 t/m 5 Kerstcircus Haarlem
1 t/m 12 IJsbaan Hoofddorp “Hoofddorp on Ice”

Februari
9 Gluren bij de buren Haarlemmermeer
9 Gluren bij de buren Haarlem
22 Zandvoort Light Walk

Maart
21 maart t/m 19 mei Keukenhof, Lisse

April
Medio Uitgave Vijfhuizen Magazine

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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I n augustus van dit jaar 

stond het volgende bericht 

op de site van het historisch 

museum Haarlemmermeer:

Hoofddorp, 31 augustus 2019: Als het 
weer mee wil werken gaan we zater-
dag 31 augustus dorsen in de Ples-
manhoek, IJweg 895, 2131LT Hoofd-
dorp. Het is de bedoeling dat we met 
de grote dorsmachine de tarwe gaan 
dorsen die we eerder hebben gemaaid 
en opgeslagen. En we gaan met de 
oude combines op de Plesmanhoek 
een stuk maaien en gelijk dorsen en in 
balen persen. Ook de graanmaal 
molen zal er staan om meel te malen 
en eventueel pannenkoeken te 
bakken.”

‘We’ is in dit geval de restauratiewerk-
groep van stichting Meer-Historie, een 

groep van twaalf mannen die iedere 
woensdagmorgen in een loods aan de 
Spieringweg druk is met onderhoud en 
restauratie van oud landbouwgereed-
schap en oude landbouwwerktuigen. 
Jan Blom, in zijn werkzame leven 
hoofd uitvoering bij een aannemer en 
een echte boerenzoon uit de Haarlem-

mermeer, is de coördinator van de 
groep.

Vertel eens, restaureren om te 
demonstreren? 
Blom: “Ja, restaureren om te demon-
streren, daar gaat het om. We willen 
laten zien hoe het boerenleven er 

Restaureren om te 
demonstreren



REPORTAGE

vroeger uit zag in Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer 
was natuurlijk een boerengemeente. Dat is er voor het 
grootste deel wel van af. Tot 1950 was zestig procent van de 
beroepsbevolking direct of indirect aan het werk in de 
agrarische sector. Dat is daarna heel erg veranderd. Schip-
hol breidde in de loop van de jaren enorm uit en de 
geweldige uitbreiding van de woningbouw en het wegen-
net betekenden veel minder land om op te boeren. En de 
mechanisatie in de landbouw leidde ertoe dat er veel 
minder mensen nodig waren. Wij willen laten zien hoe het er 
vroeger aan toe ging, het werk was veel arbeidsintensiever. 
En het is prachtig om te zien hoe die oude machines hun 
werk doen. Om de oude dorsmachine te laten werken, 
hebben we acht mensen nodig.”

Hoe lang bestaat de restauratiegroep? 
“De groep bestaat nu zo’n vijfentwintig jaar. Ik denk dat 
begin jaren zeventig, volgens mij op initiatief van toenmalig 
burgemeester Van der Willigen een start is gemaakt met het 
historisch museum. De toegenomen mechanisering leidde 
tot het afstoten van oud spul door een aantal kleinere 
boeren. Dat werd verzameld, maar er werd nog niet aan 
gerestaureerd. Daar is een groepje mensen zo’n vijfentwin-
tig jaar geleden aan begonnen. Ik ben er negen jaar 
geleden bijgekomen en toen zijn we ook meer naar buiten 
toegetreden.”

Hoe komt de restauratiegroep aan zijn materiaal? 
“Het wordt ons allemaal gratis aangeboden. Er staat nog 
steeds het nodige bij boeren thuis. Ook uit nalatenschap 
krijgen we spullen. We hebben nu vijftien trekkers staan, een 
grote dorsmachine, een trekker op rupsbanden, een kieper, 
boerenwagens voor achter het paard, rooimachines, 
zaaimachines, handgereedschap. Ja, veel kan er eigenlijk nu 
niet meer bij, dus we moeten nadenken hoe we het goed 
kunnen blijven opslaan en ook voldoende werkruimte 
houden.”

Wanneer zijn jullie er op het land mee aan het werk?
 “We hebben dit voorjaar tarwe, haver en rogge gezaaid in 
de Plesmanhoek en aardappelen gerooid in Park 21 aan de 

Rijnlanderweg. In augustus was het korenmaaien, mennen 
of op schelf zetten in de Plesmanhoek in Hoofddorp en 
hadden we een grote dorsdag met grote en kleine dorsma-
chines, graanschoner en maalmolen, korenmaaier en de 
grote en kleine balenpers. En in oktober/november is het 
bieten rooien en ploegen in de Plesmanhoek. Op de 
agenda op de website van het Haarlemmermeer museum 
(www.haarlemmermeermuseum.nl) kun je vinden wat we 
verder zoal doen.”

Cok de Ruijter 
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VIJFTIG JAAR TENNIS IN 

VIJFHUIZEN

‘GEMOEDELIJKHEID EN 

GEZELLIGHEID STAAN HOOG 

IN HET VAANDEL’
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De KNLTB, de landelijke tennisbond is na 

de KNVB de tweede grote sportbond in 

Nederland. Landelijk zijn er 600.000 

leden. Ook in Vijfhuizen stappen mensen graag 

de tennisbaan op bij Tennis Vereniging Vijfhuizen 

(TVV). Wat in 1969 begon met twee grasbanen 

aan de Zijdewinde, werd later uitgebreid tot zes 

banen en de ondergrond veranderde in gravel. 

Die zes gravelbanen liggen er nog steeds. 

Ondertussen bestaat de club vijftig jaar, een 

jubileum dus en een goede aanleiding om met 

voorzitter Syne Jan de Jongh in gesprek te gaan.

Hoe staat de vijftigjarige TVV ervoor? 
Syne Jan: “Prima, we hebben een stabiel aantal leden van 
zo rond de 460, waarvan 130 jeugdleden (tot en met 17 
jaar). Er is weinig verloop onder de leden, ze zijn heel loyaal 
aan de club. Dat zegt natuurlijk wat. TVV is een club waar 
gemoedelijkheid en gezelligheid hoog in het vaandel staan. 
De sociale kant is naast de sportieve ook heel belangrijk. En 
we hebben een mooi park dat heel goed onderhouden 
wordt, zowel door het bedrijf dat professioneel de banen 
bijhoudt als door leden die vrijwillig de handen uit de 
mouwen steken om op en rond de banen alles netjes te 
houden.”

Doen jullie aan ledenwerving? 
“In beperkte mate. We kunnen groeien tot zo’n 600 leden, 
de vuistregel is 100 leden per baan. We hebben veel 
aandacht voor de jeugd. Met de lagere scholen de Twee-
master en de Waterwolf organiseren we in het voorjaar 
inlooptrainingen op vrijdagmiddag voor een laag bedrag. 
Dat slaat goed aan. Het is vooral bedoeld om kinderen 
kennis te laten maken met de sport. Je ziet dat kinderen 

vaak meerdere sporten beoefenen, je hebt dus concurren-
tie. Wij proberen ze vooral tennis als eerste sport te laten 
kiezen. Met gravelbanen zijn we vooral een zomerclub. We 
zoeken nu nog een goede mogelijkheid om in de winter 
door te kunnen trainen om de wat meer competitieve kant 
beter tot zijn recht te laten komen. Hier een tennishal 
hebben zou mooi zijn, maar we zijn te klein om die goed te 
kunnen vullen.”

Wat zijn de sterke punten van TVV? 
“Hoeveel wil je er hebben? Tennis is natuurlijk een hele 
leuke sport, de contributie is relatief laag. Ga maar na, 
137,50 euro voor een senior lid, bij een andere vereniging 
zit je al gauw aan de 200 euro per jaar. De sfeer is heel 
goed, de bar wordt gedraaid door vrijwilligers, ook daar 
liggen de kosten laag. Het clubhuis ziet er prima uit, de 
kleedkamers zijn pas vernieuwd. Het is een echt Vijfhuizense 
club, dat kun je ook zien aan het feit dat de meeste leden 
hier lopend of met de fiets heen komen. 

INTERVIEW



22  |  VIJFHUIZENMAGAZINE

Hoe hebben jullie het jubileum gevierd? 
“Dat hebben we met een aantal activiteiten gedaan: een 
jubileumuitgave van ons clubblad, een receptie in maart 
waar ook veel oud-leden zijn geweest, een men’s- en 
ladiesnight, een vijftigplus-toernooi, een inzamelactie voor 
het KWF en een inzamelactie met een goed doel voor de 
eigen vereniging. Daar hebben we mini-netten voor de 
jeugd van gekocht.”

Nog plannen om, met de groei van het dorp, 
uit te breiden? 
“Nee, we kunnen hier nog groei hebben en we zitten op 
een geweldige locatie, dus wat mij betreft niet. “

Cok de Ruijter
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GETIPT

Er lopen op dit moment maar liefst drie woningbouwprojec-
ten in het dorp en één vlakbij het dorp. Een rondgang langs 
de projecten die – áls ze allemaal volgens planning lopen 
– maken dat 2021 een druk bouwjaar in Vijfhuizen gaat 
worden.  

Woudweg-Groeneweg
Aan de Woudweg-Groeneweg ontwikkelt Ymere zo’n 35 
sociale huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishou-
dens. De sloop van de oude seniorenwoningen gebeurde al 
in november 2018. De buurt heeft heftig geprotesteerd 
tegen het type nieuwbouw. De VDV ondersteunde de buurt 
vanwege de slechte communicatie tussen alle partijen en 
ontevredenheid over de parkeernorm. Het bouwproject 
gaat echter toch ongewijzigd door, al is de planning dat dit 
pas in 2021 zal zijn. Daarom staat er op het moment een net 
hek omheen. Nu moeten we er samen toch wat moois van 
maken, want dat er weer allemaal leuke mensen komen te 
wonen, staat vast!

Pracht 468
Pracht 468 is de locatie langs de Spieringweg op de plek 
waar de woning van Gehrels staat. Hier ontwikkelt Wilma 
Wonen dertig herenhuizen en geschakelde villa’s. De 
communicatie naar de buurt is door Wilma Wonen opge-
pakt. Er kwamen uit de buurt wel wat verbeterpunten waar 
ook de VDV zich hard voor heeft gemaakt. Veel onderwer-
pen zijn in goed overleg opgelost. Alleen het parkeren aan 
de zijde van het dorpshart is nog een punt van aandacht. De 
planning is dat half 2020 de sloop begint en eind 2020 de 

bouw. Naar verwachting zijn de wonin-
gen eind 2021 gereed. Meer info is te 
vinden op www.pracht468.nl 

Molensloot 
Molensloot ligt aan de Vijfhuizerdijk op 
de locatie waar zich nu Hendriks 
Benzine bevindt. Dit is momenteel het 
nieuwste project waar circa 30 woningen 
komen. De projectontwikkelaar, Vijfhui-
zenaar Peter Slot, wil er een bijzonder 
mooi project van maken dat past bij de 
entree van het dorp. Dus ruime doorkij-
ken, voldoende parkeerplaatsen en 
geen hoogbouw. Het is een vraagge-
stuurd project, dus potentiële kopers 

kunnen meedenken over de uiteindelijke vorm. De eerste 
enquêtes zijn al gehouden onder zo’n honderd geïnteres-
seerden uit vooral Vijfhuizen. 
Op dit moment vindt er nog overleg met de gemeente 
plaats, omdat het eerste voorstel niet voldeed aan gemeen-
telijke eisen. Ook de VDV kijkt kritisch mee, omdat dit een 

uniek stukje Vijfhuizen is met zicht op de molen, het brugge-
tje en het de ingang van het dorp betreft. De sloop staat 
voor half 2020 gepland en de woningen zouden er in 2021 
kunnen staan. Meer informatie komt op de website (www.
molensloot.eu) waar ook een indicatieschets van een van de 
mogelijkheden te vinden is. 

Wickevoort
Wickevoort ligt eigenlijk in Cruquius, maar toch ook erg 
dicht in de buurt van Vijfhuizen en kan hier dus niet onver-
meld blijven. Het bouwrijp maken van de eerste fase is 
begonnen waarna in 2020 de bouw begint die zeker 
doorloopt tot 2025. De eerste woningen, van in totaal zo’n 
achthonderd, worden al in 2021 opgeleverd.

Vijfhuizen 
groeit.
Drie woningbouwprojecten 
in het dorp 
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Een jonge, Vijfhuizense coureur wint de 

Lamborghini Super Trofee op het Zand-

voortse circuit, zo kopte de krant 

onlangs. Danny Kroes is de 19-jarige autocoureur 

achter deze prestatie. Hoogste tijd voor Peter 

Blom om vol gas naar Stellinghof te rijden. Wel 

even op afspraak, want Danny is meer onderweg 

dan thuis. 

Voor het huis staat een supergave sportwagen en inder-
daad, Danny is thuis. Als ik het huis binnenstap staan daar 
tientallen bekers die hij in zijn carrière heeft gewonnen met 
karten en racen. Dan komt het verhaal van een bevlogen 
coureur met maar één doel: professioneel coureur worden. 

Pa was al gek van autosport en zo kwam Danny al op 
6-jarige leeftijd in een kart te zitten. Dat was wat vroeg, 
maar op 12-jarige leeftijd kwam hij dan toch echt in een 
kartteam te zitten en had hij al zijn eerste eigen monteur. 

Talent, doorzettingsvermogen en een beetje mazzel
Nederland kent maar drie kartbanen waardoor Danny 
meteen veel van huis was omdat er ook veel in België en 
Duitsland gereden werd. Al snel werd hij bij het Nederlands 
kampioenschap tweede. 
De kartsport is een dure sport, dus óf je koopt je in bij een 
team óf je hebt talent, doorzettingsvermogen en een beetje 
mazzel en wordt eruit gepikt. Dat laatste gebeurde bij 
Danny op zijn veertiende. Een monteur die eerder werkte 
met Ayrton Senna en Robert Kubica, pikte hem op en nam 
hem mee naar een groot Belgisch team. Een professionele 
stap was gemaakt. 

WIE KENT NIET TOM CORONEL, 
MAX VERSTAPPEN EN… 
DANNY KROES?

Danny Kroes met een snelheid van bijna 300 km/u.
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SPORT

De middelbare school bleek op dat moment lastig te 
combineren met de weg naar topsport. Zeker toen Danny 
op 15-jarige leeftijd de overstap maakte naar de autosport. 
Moet je je voorstellen hoe dat is: slechts 15 jaar oud en dan 
in een Formule 3-wagen serieus mee racen. De investering 
bleek te groot en er kwam niet snel een sponsor opdagen. 
Dus heeft Danny zijn jong geleerde hobby opgepakt en 
werd zelf monteur in de kartwereld. Met veel verstand van 
het vak doet hij dit nu nog steeds en reist hij met jong 
beginnende coureurs mee door Europa. En voor diegenen 
die het niet weten: een goede monteur is goud waard in de 
racerij. 

Lamborghini
Ondertussen loerde hij op een plek in een geschikte 
raceauto en dat werd Tour Racing (denk aan de DTM) wat hij 
van 2017 tot 2018 deed mét sponsor en goede coach Tom 
Coronel. Maar die werd ook steeds meer zijn concurrent op 
het circuit. Later werd Danny gescout door Lamborghini en 
mocht hij in 2018 een testrit in Spanje rijden waar hij als 
eerste eindigt. En dan is er eindelijk die stoel voor hem in 
een GT-klasse. De Super Trofeo rijdt hij met maar liefst 620 
pk en een snelheid van 300 km per uur. Alles viel toen op 
zijn plek, kijkt Danny trots terug op dit geluksmoment. Van 
de twaalf races eindigden maar liefst elf met een 
podiumplaats. 

Daar zijn ze bij Lamborghini dol op: enthousiaste jonge 
snelle gasten. De kans op een GT3-plek volgend jaar wordt 
zo wel heel groot. Dat wil zeggen: professioneel coureur 
worden met een carrière waar hij al vanaf zijn twaalfde van 
droomt. 
Het interview moet afgerond worden, want Danny moet 
naar België waar dit weekend een jonge karter wacht op de 
deskundigheid van zijn handen. En maandag om vijf uur ‘s 
morgens zit hij alweer in het vliegtuig voor de laatste race 
van het seizoen in Spanje. Hij is er klaar voor. En als ik nog 
de állerlaatste vraag hoe hij eigenlijk precies traint, laat hij 

de Race Simulator zien. Hiermee logt hij in en racet hij met 
collega-coureurs. Elk hobbeltje is natuurgetrouw en elk 
paaltje exact zoals op het circuit. Dat zijn collega Max 
Verstappen heet is voor Danny heel normaal, maar maakt 
het voor mij nog specialer. Tja, wie kent ze niet: Tom 
Coronel, Max Verstappen en Danny Kroes?
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 “De Ouwe Meerpaal” brengt de herinnering terug aan een 
vroegere dorpsgenoot, Bob Kion die bekend werd als 
circusartiest over de hele wereld. 
Kion werd geboren aan de Zwarteweg in Vijfhuizen op 22 
mei 1920. Na enkele jaren verhuist de familie Kion naar 
Haarlem.
Bob Kion had al vroeg in zijn jeugd belangstelling voor het 
circus, en dan vooral voor acrobatiek en evenwichtskunst. 
Zodra een circus in Haarlem was, was Bob op het terrein om 
een handje te helpen. Hij wilde circusartiest worden en niets 
anders. En het lukte hem, weliswaar niet zonder slag of 
stoot, maar na verloop van tijd verscheen de naam Kion op 
de programmabladen. Eerst nog met kleine aanduiding, 
maar hij kreeg steeds meer bekendheid. Het leidde er zelfs 
toe dat Circus Renz hem een contract aanbood, zoals Circus 
Sarrasani dat later ook deed, Kion kwam aan de top.  
In het circus ontmoette hij een Zweedse circusartiste: 
Irmgard Kora.
Ze trouwden en besloten hun circusactiviteiten samen voort 
te zetten. De tweede wereldoorlog maakte echter een einde 
aan hun werk. In 1943 werd Bob Kion door de Duitsers, 
verdacht van ondergrondse activiteiten gearresteerd en naar 
een concentratiekamp in Duitsland gestuurd. Hij slaagde 
erin, als een ware circusartiest, te ontsnappen. Na de 
bevrijding reisde Irmgard, die toen in Zweden verbleef, naar 

Duitsland om haar man op te zoeken. Zij vond hem in het 
door Russen bezette gebied.

Koning van Egypte 
Ze startten opnieuw en reisden een groot deel van de 
wereld over: de Scandinavische landen, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Afrika en Egypte. In Egypte kon zomaar midden in de 
nacht het park worden ontruimd en kregen ze de opdracht 
om voor een “uitgelezen gezelschap” een voorstelling te 
geven bij het licht van schijnwerpers. Dat gezelschap 
bestond uit niemand minder dan voormalig koning Faroek 
en veertien van zijn getrouwen.
De Kions zwierven met hun show over de hele wereld met 
enorm succes. Wat ze presteerden was ook heel bijzonder; 
ze liepen in Afrika zonder vangnet over de beruchte Duivels-
kloof (1 kilometer diep) en haalden daarbij ook nog eens 
verschillende toeren uit.  
Intussen was het gezelschap uitgebreid met Frits, Irmgards 
neef. Ook Karin, de dochter van Bob en Irmgard toonde 
aanleg voor het artiestenwerk. In het buitenland trad ze al 
heel jong op. In ons land was dit niet toegestaan in verband 
met haar leeftijd.
 
In 1960 koos Kion na vele tournees ervoor met zijn team 
onder de naam Troupe Kion alle reizen voor gezien te 

WAAR EENS CIRCUSARTIEST 
BOB KION ZIJN HERBERG HAD
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houden en een rustplek te vinden in 
Vijfhuizen, zijn geboorteplaats.  

Hij betrok “De Ouwe Meerpaal” die hij als 
herberg inrichtte. Op 1 september 1960 
werd zijn “herberg” door de burgemeester 
van Haarlemmermeer, mr. G. C. van der 
Willigen symbolisch geopend.  Dat etablis-
sement werd de plaats waar Bob zijn gasten 
kon vertellen over zijn boeiende leven. 
Terug in Vijfhuizen besloot Kion voor de 
dorpelingen een gratis voorstelling te 
geven op het sportrein van D.S.O.V. op 13 
oktober 1960. De opbrengst kwam ten 
goede aan de Stichting tot Bestrijding van 
Kinderverlamming. 
 
De voorstelling werd een enorm succes.  
De IJmuider Courant beschreef alles heel 
uitvoerig en constateerde toen al: ”Vijfhui-
zenaars hebben nu eenmaal de eigenschap 
dat zij- wanneer in het dorp iets te doen is -  
spoedig in feeststemming zijn.” 

Reint Buser  

HISTORIE



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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TERUGBLIK OVER DE JAARMARKT

Even terugblikken op de jaarmarkt. Prachtig weer, lekker 
druk en voor de VDV bijzonder omdat we dit jaar ook een 
stand op de markt hadden. Vraag is natuurlijk als je het over 
een stand op de jaarmarkt hebt: wat wil je er mee?
Nou, wij wilden laten zien wat de VDV zoals doet en 
daarnaast kijken of we ook nog nieuwe leden zouden 
kunnen inschrijven. Hierboven zie je dat (van li naar re) 
Raymond Icke, Else Huijsman en Peter Blom in alle vroegte 
de stand hebben ingericht. 
Bedoeling is natuurlijk de aandacht van het publiek te 
trekken en dat lukte met deze inrichting en de boven de 
weg hangende verwijzingen aardig.
In de stand een mooie overzichtsfoto van het dorp, een 
biertafel met daarop een grote fles met een aantal snoepjes 
er in, een spijkerstam en rechts een handig opzetje voor op 
een bierkrat om je flessen/glazen op te zetten. De tafel en 
het opzetje voor op het bierkratje waren de prijzen voor 
respectievelijk diegenen die het aantal snoepjes wist te 
raden dan wel diegene die met het minste aantal klappen 
een spijker in de stam sloeg.
En aanloop genoeg. Een tiental nieuwe leden schreef zich 
in, die kregen meteen ons nieuwste Magazine mee en we 
kregen diverse vragen over woningbouwprojecten en 
andere in het dorp spelende zaken. Dat gaan we volgend 
jaar dus weer doen!

TERUGBLIK 
OP DE 
JAARMARKT
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COLUMN

DDB-ERS IN VB NAAR 
HAARLEMMERMEER?

Wat doet u met voor u moeilijk lees-

bare brieven in het algemeen en van 

onze overheid in het bijzonder? 

Zucht u wel eens diep en soms heel diep als u 

zich afvraagt wat deze of gene u in vredesnaam 

heeft willen duidelijk maken? Dan heb ik het nog 

niet eens over de vloedgolf van afkortingen die 

regelmatig over u wordt uitgestort. Legt u 

dergelijke kunstwerkjes op de al maar groeiende 

hoop ongelezen berichten? Of als zij digitaal bij 

u binnen zijn gekomen, wist u die? Ik (nog) niet, 

maar wat niet is kan nog komen. Ik heb het dan 

even niet over belastingdienst epistels en zo 

dergelijke.

Onze regering heeft inmiddels ook in eigen kring ontdekt 
dat in een aantal gevallen ambtelijke schrijfstijl helder 
communiceren tussen overheden onderling en overheid en 
burger in het bijzonder in de weg staat. Vooral maakt zij zich 
in dit verband terecht zorgen over wat zij noemt de laagge-
letterde burger. 
Aanjager is een voormalig luchtmacht officier die nu onze 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties (BZK) is. Een kort maar krachtig ‘recht door lucht’ 
bestuurder. Het zit onze ex-tactische officier Geleide 
Wapens tevens ex-plaatsvervangend commandant Cadet-
tensquadron echter niet mee. Het is hem nog niet goed 
gelukt het einddoel in zijn vizier te krijgen. Bij de pakken 
neer zitten is er echter niet bij. Zo gezegd zo gedaan. De 
paden op de lanen in van Roermond tot onder meer onze 
Haarlemmermeer. Een ludieke actie is in de maak en moet 
ik helaas erkennen bijzonder origineel.

Najaar 2019 is door hem het Jip en Janneke Taal vuur weer 
opgepookt. Dat was wat gedoofd en tussen zak en as 
terechtgekomen. Sindsdien rijdt een Volkswagen Busje (VB), 
Eerste Hulp bij Taal Ongelukken (EHBTO), richting lagere 
overheidsorganen. Het busje doet aan de hand van stafkaar-
ten vooral gemeenten aan. Zo gezien een VB bouwjaar van 
voor het digitale tijdperk voort puffend en tuffend, mis-
schien zelfs nog op niet erg duurzame diesel. En natuurlijk 
bijtanken op Schiphol om naar onze overzeese gemeenten 
te gaan. De EHBTO van en naar het Volk met daarin, schrik 

niet, Direct Duidelijke Brigadiers (DDB-ers). De hand van de 
staatssecretaris uit zijn vorige leven heeft zich niet laten 
wegdrukken door die van zijn huidige politieke leven. En zo 
beleef ik mijn M-Brigadier status opnieuw. Het indrukwek-
kende M-bleem, zeer zorgvuldig door mijn moeder zaliger 
op de mouw van mijn jack genaaid. Maar zo willen de VB 
inzittenden niet genoemd worden. Niet sexy genoeg om op 
feestjes óóóhhh … en áááhhh … aandacht naar zich toe te 
trekken. Zij allen zijn TAAL COACH en zoals het een over-
heid betaamt van buitenaf ingehuurd. Experts want een 
dergelijk initiatief mag vanzelfsprekend best wat kosten. 

Hebben onze lieve Haarlemmermeerse ambtenaren derge-
lijke hoogstaande ondersteuning eigenlijk wel zo nodig? Dat 
vraag ik mij in alle gemoed af! Doorgaans heb ik weinig 
moeite met mijn gemeentelijk communiceren. Tot op heden 
heb ik weliswaar niet erg veel (digitale) gemeentelijke 
brieven mogen ontvangen en heb dus weinig oordeelsrecht 
van spreken. Over wat bij mij binnen is gekomen heb ik niet 
te klagen. Bovendien vind ik de gemeentelijke website 
ontegenzeggelijk gebruiksvriendelijk, kort, duidelijk en 
zakelijk geformuleerd met overzichtelijke doorverwijzingen. 
DDB-ers mogen wat mij betreft de Haarlemmermeer met 
een gerust hart overslaan. Onze ambtenaren kunnen immers 
hun taalproblemen voorleggen aan de eigen overheidsite 
‘communicatierijk.nl’. Dat lijkt mij voldoende. Een groepje 
meelezende al dan niet laaggeletterde inwoners kan daarbij 
ongetwijfeld zeer behulpzaam zijn, als dat in onze gemeente 
al niet het geval is. Het levert niet in de laatste plaats een 
gemakkelijke kostenbesparing op. 

BARK



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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ACTIVITEITEN

MAANDAG:   
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)
Bijbelleesgroep: 20:00-22:00 (september tot mei) (De Poterne)
Badmintonclub "Vijfhuizen": 20:00-22:00 uur (sep t/m apr) 
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 of koersbal: 14.00-16.00 uur  
(Jeu de Boules baan)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur,  
3e woensdag van de maand, sept 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)

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 sep-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). 



 ‘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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ACTIVITEITEN

ALGEMENE INFO:
 

Het dorpshuis

Het dorpshuis is beschikbaar voor verhuur in overleg  

met de beheerder, dhr. R. Krijger: 06-53744117  

of oudewaterwolf@maatvast.nl.

Bibliotheek alleen open als er activiteiten zijn.

 

De Spiering: 

Gebruik van de locatie voor (sociaal-culturele)  

activiteiten voor Vijfhuizenaren is in overleg mogelijk.  

De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl. 

De Oude Stal: 

De locatie wordt alleen gebruikt door jeugdwerk  

‘De Oude Stal’ en voor eventuele kerkelijke activiteiten. 

Voor meer informatie over het jeugdwerk of over  

‘De Oude Stal’: info@de-oude-stal.nl.

DSOV:

De kantine fungeert als stembureau en als verzamelpunt 

tijdens de avondvierdaagse. Daarnaast is DSOV in 

principe niet beschikbaar voor verhuur. Heel zelden 

worden er uitzonderingen gemaakt voor sponsors  

en leden.

De Poterne: 

De Poterne is beschikbaar voor verhuur en te gebruiken 

voor condoleances in overleg met de beheerder:  

Mevr. I. van der Zaag (023-5581315). Ook wordt de 

ruimte gebruikt voor catechisaties, de belijdenisgroep  

en de groep voor rouwverwerking. 

De Luifel: 

De Luifel is eveneens beschikbaar voor verhuur in 

overleg met de beheerder Mevr. A. de Koning  

(023 - 5581175). De luifel wordt regelmatig gebruikt 

voor condoleances bij begrafenissen en activiteiten  

van verscheidene werkgroepen van de kerk.

Vanaf maandag 14 oktober 2019 
starten we om de week met een 
handwerkclub. U kunt breien, haken, 
borduren, wat u leuk vindt om te doen. 
Er is ook de mogelijkheid om spelletjes 
te doen. 
Het is een inloopmiddag waarbij 

iedereen van harte welkom is. Neem uw eigen handwerkje 
mee. 

We starten de middag om 14.00 uur en het duurt tot 
16.00 uur.  

Lijkt het u leuk om gezellig met elkaar te handwerken, dan 
verwelkomen wij u graag in dorpshuis d’Oude Waterwolf, 
Kromme Spieringweg 436, 2141 AN Vijfhuizen.
Contactpersoon: Marja Hijstek, 06-57143936
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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 

Dorpshuis 'De Oude Waterwolf', Kr. Spieringweg 436,  

023 5581084, Roel Krijger: 06 - 5374 4117

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

023-5583106 

Gebiedsmanager, Hannie van den Bosch, 0900-1852 

Gem Haarlemmermeer alle meldingen, 0900-1852,  

info@haarlemmermeer.nl, www.haarlemmermeer.nl

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

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

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242322 (Algemeen) 

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis, 023-2242424 (SPOED) 

 

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

burgers in geval van juridische vragen

Kerk: St. Augustinusparochie, Pastor Fons Litjens, 

06-12383288

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 

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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COLOFON

Vijfhuizen Magazine is een uitgave van de Vereniging Dorp 
Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 3x per jaar.
 
Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius   
 
Foto omslag: Agnes Weber
Fotografie: Richard Maerten, Fieke Kalkman, Cok de Ruijter

Ledenadministratie: L. Welt  ewelt@quicknet.nl 

Redactie:  Peter Blom, Cok de Ruijter,, Agnes Weber, 
Lisa de Koning, Evelien Engele, Fieke Kalkman,  
Brian Scott, Nico Jansen, Ellen Slootweg.

Aanleveren kopij: voorzitter@dorpvijfhuizen.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 

Samenstelling bestuur:

om artikelen te wijzigen en te weigeren.

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

Het volgende nummer verschijnt in: April 2020
Uiterste datum inleveren kopij: 1 Maart 2020

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

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

Badkamer, De Badkamer en Toilet Man, www.badkamertoilet.nl,...................Totaalinstallateur ....................06-47868094, info@badkamertoilet.nl

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 ...... 0523-682161debaarsjes@schoorlbeheer.nl

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

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

Slagerij Melman , www.slagerijmelman.nl……................…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. 


