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Beste Vijfhuizenaren,

We gaan de vakantie tegemoet of misschien zit u er al mid-
denin. Vakantie voor zover het kan natuurlijk, want het beruchte 
virus speelt ons nog steeds parten. Agnes Weber heeft een 
kleine foto-impressie samengesteld van wat het coronavirus in 
het dorp in het dagelijks leven zoal betekende. Een behoorlijk 
aantal activiteiten lag stil. Zo kon het bekende Shantykoor niet 
repeteren, maar dat was geen reden om er geen aandacht aan 
te besteden. Fieke Kalkman zocht voorzitter en secretaris van 
het koor op, dat zich inmiddels weer goed beschermd weet 
met onze burgemeester als beschermvrouw. Lisa de Koning 
vond midden in het oude dorp weer nieuwe buren en Ellen 
Slootweg ging op bezoek bij zorgboerderij De Straalhoeve, 
waar Carola van Staaveren met hulp van haar dochter en een 
aantal vrijwilligers een mooie dagbesteding biedt aan onder 
andere dementerende ouderen. 

Het Fort herbergt niet alleen een restaurant en kunstateliers, 
maar ook een heuse distilleerderij. Fieke ging er op bezoek om 
meer over de gebrouwen gin, korenwijn en whisky te horen.  
En dat senioren hier in het dorp hun partijtje meeblazen bewijst 
niet alleen het Shantykoor; Nico van Opzeeland en Henk 
Coster, respectievelijk 79 en 81, houden op hun wekelijkse 
tochten op de racefiets nog steeds zo’n snelheid van 30 
kilometer per uur aan. Aan mij verklapten ze het geheim. Nog 
zo’n actieve tachtig plusser is Frits Duker, oud-schoolhoofd van 
de St. Annaschool. Onlangs kreeg hij voor zijn vele vrijwilligers-
werk een gemeentelijke onderscheiding. Peter Blom dook in de 
wondere wereld van de World Solar Challenge, waar dorpsge-
noot Jan Groot voor het Nederlands team een belangrijke rol 
speelt. Reint Buser vertelt ons deze keer wat over verdwenen 
beroepen en Fieke verdiepte zich in het herdenkingsbos aan  
de Spieringweg.
Veel leesplezier en een mooie zomer gewenst!

Cok de Ruijter
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BESTUUR

De VDV zoekt een nieuwe voorzitter
In 2021 stopt de huidige voorzitter van de dorpsvereni-
ging Cok de Ruijter, na zes jaar voorzitter te zijn geweest. 
Waarom deze oproep en wat is er leuk aan het voorzit-
terschap van de VDV? Cok: “Zes jaar is een mooie 
termijn, dan wordt het tijd om plaats te maken. Een frisse 
blik van een nieuwkomer levert vast ook nieuwe ideeën 
op.  
 
We plaatsen nu een oproep, dan kan de nieuwe voorzit-
ter (m/v) een aantal maanden meelopen met het bestuur.  
En waarom het leuk is? De VDV doet twee dingen: 
belangenbehartiging voor het dorp en het uitgeven van 
het magazine VIJFHUIZEN. Je weet daardoor wat er 
speelt in het dorp en je hebt de nodige contacten, met 
inwoners van en ondernemers in het dorp, met bestuur-
ders en ambtenaren van de gemeente en met leden van 
andere dorpsraden in Haarlemmermeer.”
 
 
 
 

Het bestuur zoekt kandidaten die zich herkennen in de 
volgende punten:
• Je woont in het dorp en je voelt je betrokken bij het 

wel en wee van het dorp; 
• Je kunt op een ontspannen en doelgerichte manier 

leidinggeven aan de bestuursvergaderingen van de 
VDV (11 x per jaar);

• Je legt gemakkelijk contacten en vindt het leuk de 
VDV waar nodig te representeren. 

Het belangrijkste is dat je het leuk vindt. Dat is wat alle 
zes bestuursleden van de VDV naast interesse in het 
dorp bindt.  
Het is niet alleen interessant, maar ook leuk om te doen. 
Dat betekent dat je je op je plek moet voelen bij de 
andere bestuursleden. Heb je interesse, neem dan 
contact op met Cok de Ruijter voor een eerste oriënte-
rend gesprek met hem en een van de andere bestuursle-
den. Cok is te bereiken via e-mail cok.de.ruijter@
kpnplanet.nl of telefonisch onder nummer 06-27892794.

Onze jaarvergadering van 12 mei ging niet door, een 
nieuwe datum hebben we nog niet vastgesteld. Er zijn nog 
teveel onzekerheden, we hopen in november alsnog onze 
jaarvergadering zonder al teveel restricties te kunnen 
houden. De beperkingen die het Coronavirus ons oplegde 
betekende ook dat er weinig vooruitgang is geboekt met in 
het vorige nummer aangekondigde overleg over vergroe-
ning van het dorp in samenspraak met de OVV en ook bij 
andere onderwerpen betekende het eigenlijk stilstand.
Een paar jaar geleden alweer is met samenspraak van 
inwoners door de gemeente de beeldvisie Vijfhuizen 
vastgesteld. Het was een visie hoe omgegaan zou moeten/
kunnen worden met de historisch van belang zijnde wegen 
en gebouwen in het dorp. Op 3 juni kwam wethouder 
Ruijgrok bij het bestuur op bezoek om te praten over het 
vervolg op de beeldvisie. Daarbij gaat het vooral over het 
historisch binnen- en buitendeel van de Kromme Spiering-
weg en de wethouder heeft inmiddels een aantal aanwo-
nenden en belanghebbenden uitgenodigd voor een 
digitaal overleg op 11 juni jl. De uitkomst daarvan konden 
we in dit nummer nog niet meenemen, het is goed dat er 
wel een vervolg op de beeldvisie is gekomen.
Woudweg – Groeneweg: Het bestuur heeft in een brief aan 

Bestuursmededelingen
college en raad kenbaar gemaakt dat er bij dit bouwplan 
meer aandacht moet worden besteed aan het aantal 
parkeerplaatsen in de omgeving. Tegen het bouwplan zelf 
hebben wij geen bezwaar aangetekend. Hoewel er zeker 
kanttekeningen te plaatsen zijn achten wij de voortgang van 
nieuwbouw van groter belang, gelet op het aantal 
woningzoekenden.
Over de plannen Wickevoort, Pracht 468 en Molensloot 
(terrein Hendriks) zijn geen nieuwe mededelingen te doen.
Wel wil de VDV, gelet op de naar onze inschatting grote 
behoefte aan woningen voor starters en voor senioren 
onderzoek gaan doen in overleg met de ondernemersver-
eniging naar plekken in het dorp waar nieuwbouw ontwik-
keld kan worden voor deze beide doelgroepen. Mocht u 
daar suggesties in hebben, laat het weten.
En het kan ook zijn dat naar uw mening de VDV (meer) 
aandacht zou moeten besteden aan ……, vul zelf maar in. 
Dat is een goede reden om een mailtje te sturen naar een 
van de bestuursleden of de telefoon te pakken en even te 
bellen.

Voorzitter VDV
Cok de Ruijter



6  |  VIJFHUIZENMAGAZINE

KUNST&CULTUUR

‘Zing nog eens Het kleine 
café aan de haven’
Zeemansliederen Shantykoor VOC 
blijken gewild

Vijfhuizen bezit al lange tijd een 

shantykoor. Hoogste tijd om eens 

in gesprek te gaan met voorzitter 

Aad Kuijk en secretaris Thijs Stokman.

De officiële naam van het koor is Vijfhuizen 

Ons Chanteykoor, oftewel VOC.  

Opgericht in oktober 1998, maar toen 

eigenlijk al 10 jaar actief. 

Gelegenheidskoor 
Als start van de feestweek werd de IJsselmeerronde 
gefietst. Om degenen die aan het eind van dat huzaren-
stukje het dorp binnen fietsten, welkom te heten stond er 

een praalwagen met daarop een voor die gelegenheid door 
Dirk van den Eerden bij elkaar gezocht koor. Dat koor zong 
liederen die te maken hadden met het thema van de 
feestweek. Vanaf dat jaar (1988) zou er altijd een gelegen-
heidskoor optreden tijdens de feestweek en altijd met 
liederen en kleding gekoppeld aan het thema van de 
feestweek. 
In 1998 vond Dirk van den Eerden dat het tijd was om een 
keuze in het repertoire te maken en is het Shantykoor 
ontstaan. Met name het feestweek thema “De woelige 
baren” in 1988 speelde voor deze keuze de hoofdrol. Dirk 
is nog jaren muzikaal leider geweest.

Mannenkoor met een vrouwelijke dirigent
Inmiddels is er een vrouwelijke dirigent verbonden aan het 
koor, Ingrid Prins. Het shantykoor is een mannenkoor en 
bestaat momenteel uit 34 zangers. Daarnaast zijn er zeven 
accordeonisten (van wie vijf afkomstig van accordeonvereni-
ging Accordea uit Zwanenburg) en een drummer. 
Oorspronkelijk waren het alleen Vijfhuizenaren die in het 
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koor zongen, maar inmiddels komen ze ook uit onder 
andere Haarlem, Hoofddorp, Amsterdam en 
Nieuw-Vennep.

Zangers zijn lid van het koor omdat ze van zingen houden, 
maar ook omdat het een gezelligheidskoor is. Veel leden 
zijn er al jaren bij en door het gezamenlijk oefenen en 
optreden leren leden elkaar goed kennen en geeft het veel 
gezelligheid. Drie keer per maand wordt er geoefend en er 
zijn zo’n twintig optredens per jaar. Dit jaar zou zelfs 
opgetreden worden tijdens Sail Amsterdam. Helaas gaat 
dat niet door vanwege de coronacrisis.
 
Optredens
Optredens vinden op veel verschillende plekken plaats. 
Verzorgingshuizen zijn een vast onderdeel; de ouderen zijn 
dol op Nederlandse muziek en vooral de vrolijkheid die dit 
Shantykoor brengt doet veel goed.
Maar er wordt ook opgetreden tijdens de Veteranendag, bij 
het uitreiken door de gemeente van de inburgeringsdiplo-
ma’s, bij feesten en partijen en uiteraard ieder jaar op de 
jaarmarkt van de Vijfhuizense feestweek. En – best bijzonder 
– er is al twee keer opgetreden bij de Haringparty die een 
korfbalvereniging uit Haarlem-Noord organiseert. Dat zijn 
toch vooral jonge mensen, maar die genieten net zo van de 
vrolijkheid als de ouderen doen.

Bijna kapseizen met het pontje
Thijs Stokman herinnert zich nog een memorabele avond 
waarbij het koor, met instrumenten en versterkers, met een 
pontje de Westeinderplassen moest oversteken om bij de 
feestlocatie te komen waar ze moesten optreden. Dat liep 
bijna verkeerd af want het pontje was daar niet op bere-
kend. Ze moesten allemaal doodstil zitten, niet bewegen 
want dan zou het pontje waarschijnlijk kapseizen! Gelukkig 
liep het goed af. 

Wie weet trouwens dat shantykoren twee 
soorten liederen op hun repertoire hebben?
Ten eerste de shantyliederen die vroeger aan boord 
gezongen werden om de vele zware werkzaamheden te 
begeleiden en daarnaast de zeemansliederen: liedjes die 
iets met de zee of havens te maken hebben. 
Shantykoor VOC heeft 120 liederen in haar repertoire: 
Nederlandse, Franse, Engelse, Spaanse, Italiaanse, Duitse, 
Zweedse en Maleise. Maar eerlijk is eerlijk; zestig procent 
van de tijd zingen de leden in het Nederlands.

Beschermvrouwe
Burgemeester Marianne Schuurmans is sinds kort 
beschermvrouwe van Shantykoor VOC.
Tijdens een bijeenkomst op 13 januari 2020 is zij door Aad 
Kuijk met de captains walking stick tot beschermvrouwe 
geslagen. Een hele eer voor het koor!

Een laatste anekdote volgt. Vanuit Frankrijk wordt ieder jaar 
een avontuurlijke liefdadigheidstocht door Europa met 
oude Peugeots georganiseerd (Europ’Raid) waarbij school- 
en sportspullen worden gebracht naar geïsoleerde scholen 
en sportclubs in de armere delen van Oost Europa. Die 
tocht eindigt in Nederland in het Haarlemmermeerse Bos 
met een feestelijke avond waarbij het Shantykoor VOC 
optreedt. ,,Dat was in 2019 voor de tweede keer en toen 
kwam er een Fransman op ons af die vroeg of we toch 
alsjeblieft wel weer ‘Het kleine café aan de haven’ zouden 
gaan zingen. Hoe grappig is dat?”

Wie na het lezen van dit artikel interesse heeft om lid te 
worden van deze gezellige vereniging, kan even kijken op 
de website (www.shantykoorvoc.nl). Het koor heeft graag 
nieuwe leden en ondertekende weet zeker dat u er geen 
spijt van krijgt!

Fieke Kalkman
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Verhuizen in de feestweek was een goed begin 

In deze rubriek stellen nieuwe bewoners 

van het dorp zich voor. In deze editie: 

Chantal van den Berg en Jasper Dijkstra 

die samen tien kinderen hebben. Zij vertel-

len over hun eerste maanden in het dorp.

Wie zijn jullie?
“Wij zijn Jasper en Chantal en we wonen met ons samenge-
stelde gezin op de hoek van de Kromme Spieringweg en de 
Zwarteweg in Vijfhuizen. Samen hebben we tien kinderen. 
Jesse en Tijn zijn beide 15, Louke van 14, Tessa en Fender 
van 12, de 11-jarige Zoë, Kester van 10, Kaya is 9 en een 
tweeling, Bram en Tirza van 5.” vertelt Chantal.
Jasper vult aan: “Voor mijn werk ben ik regelmatig in 
Oostenrijk, daar ontwikkel en verhuur ik chalets in een 
wintersportgebied. We zijn als gezin dus regelmatig in 
Oostenrijk te vinden om met z’n allen te skiën. Afgelopen 
winter gingen we elke ochtend zwemmen in het stuwmeer. 
Toen we in januari weer thuis waren zijn we daarmee verder 
gegaan, maar dan in de Ringvaart. Het doel is om in 
augustus tot de Schipholweg en terug te zwemmen. Beter 
kun je je dag niet beginnen!”

Waarom hebben jullie gekozen om in Vijfhuizen 
te komen wonen?
“We woonden in de oude Drostefabriek in het centrum van 
Haarlem, maar dat was eigenlijk niet geschikt om met 

kinderen te wonen. In ieder geval niet met zoveel! We 
wilden graag een huis met meer ruimte en dat is in Haarlem 
moeilijk te vinden.” geeft Chantal aan. 

“Dit huis bestond oorspronkelijk uit een woonhuis en een 
bedrijfsruimte. Inmiddels hebben beide gedeelten een 
woonbestemming en hebben we eigenlijk twee huizen: een 
huis voor ons en een huis voor de kinderen. Ideaal, er is hier 
genoeg ruimte om samen te zijn, maar je kunt ook je eigen 
plek opzoeken,” aldus Jasper.

Hoe bevalt het om in het dorp te wonen? 
“We hebben eigenlijk nog geen minpunten kunnen ontdek-
ken. De sfeer in Vijfhuizen is gemoedelijker en meer ont-
spannen dan in Haarlem. Zelf word ik er ook rustiger van, ik 
heb minder het gevoel dat ik eruit ‘moet’. Voor de kinderen 
is het fijn dat er veel meer groen in de buurt is, op de fiets 
naar het Haarlemmermeerse bos om te picknicken doe je 
toch niet zo snel vanuit Haarlem,” vindt Chantal.

“We verhuisden middenin de feestweek, dus dat was 
meteen een goed begin! Om ons voor te stellen heb ik bij 
iedereen in de buurt een kaart met een foto van ons gezin 
door de bus gedaan. We hebben leuk contact met onze 
buren, allemaal aardige en behulpzame mensen. Kortom, 
het bevalt heel goed in Vijfhuizen!” besluit Jasper. 

Lisa de Koning
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Onderwijzer, zanger, 
dirigent, regisseur, 
Sinterklaas én 
hulpverlener
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PODIUM

Een vroege roeping 

kun je het noemen. 

Toen hij zes jaar 

was, wist Frits Duker (82) 

het al. Op de vraag van de 

onderwijzeres in de eerste 

klas lagere school aan Frits 

wat hij later wilde worden 

kwam een duidelijk ant-

woord: “meester!”  

De geboren en getogen 

Amsterdammer wilde voor 

de klas. En daar heeft hij 

nooit spijt van gehad. 

Frits volgde de katholieke kweekschool 
in Amsterdam, waar hij zijn vrouw Ank 
leerde kennen. Jongens en meisjes 
zaten op gescheiden scholen. Als er 
een feestje gevierd werd, nodigden de 
dames de heren uit en omgekeerd.  
Op een van die avonden ontmoetten 
zij elkaar, en het is nooit meer uitge-
gaan. Na het behalen van zijn diploma 
startte Frits zijn onderwijzersloopbaan 
in Bodegraven. Daarna volgde een 
betrekking in Haarlem, in het toen net 
gebouwde Schalkwijk. Ank en Frits 
waren in 1962 getrouwd, dat was nog 
de tijd waarin getrouwde vrouwen niet 
mochten werken in het onderwijs. Zij 
moest dus stoppen en werd geacht 
zich helemaal aan het gezin te wijden.
Frits en Ank woonden in een flat aan 
de Engelandlaan en dat was met 
kleine kinderen niet ideaal. Toen er 
dan ook in 1967 een vacature in beeld 
kwam aan de toenmalige katholieke 
lagere school St. Anna in Vijfhuizen 
solliciteerde Frits, en met succes.  
Ank is daar later ook als invalster actief 
geweest en heeft later haar onder-
wijsloopbaan weer opgepakt. 

Kinderkoor 
In Vijfhuizen begon ook de tweede 
carrière van Frits, dirigent van een 
kinderkoor. Frits: “Zingen vond ik altijd 

al geweldig, ik had al in verschillende 
koren gezongen. En hier ging het zoals 
dat vroeger wel vaker ging. De pastoor 
vond het leuk om een kinderkoor te 
hebben in de parochie. Dus hij zei 
simpelweg tegen mij: Het lijkt mij wel 
wat als jij voor de kerk met een 
kinderkoor begint, en dan moest dat 
maar gebeuren. Ik heb het ruim twaalf 
jaar gedaan, heel leuk om te doen.”
In 1969 bestond de St. Augustinuspa-
rochie veertig jaar. Om dat te vieren 
werd besloten een toneelstuk op te 
voeren, dit keer niet voor kinderen, 
maar voor de volwassenen. Het werd 
een blijspel in drie bedrijven. Frits was 
de regisseur. “Het was een geweldig 
succes, de groep bleef vijf jaar 
bestaan. We traden op in de oude 
gymzaal, die bestaat nu niet meer.  
Hij lag naast waar nu Piet Melman zijn 
slagerij heeft. Een keer per jaar een 
voorstelling met na afloop dansen, het 
waren geweldige feesten. Maar na vijf 
jaar liep de belangstelling terug en zijn 
we gestopt.”

Bisschoppelijk postuur
In 1970 vroeg Piet Blom, oud-voorzit-
ter van de VDV en ook actief in de 
katholieke parochie aan Frits of hij 
Sinterklaas wilde zijn bij de jaarlijkse 
intocht in het dorp. Niet zo vreemd, 
want Frits Duker heeft een mooi 
bisschoppelijk postuur en een mar-
kante stem. En dat wilde Frits zeker 
wel, “Ja, dat was echt een feest.  
De traditie is tot op de dag van 
vandaag behouden en dat is mooi. 
Sint komt aan met de prachtige boot 
van de familie Ligtenberg, komt aan 
wal, begroet de kinderen uitgebreid en 
loopt dan naar het centrum van het 
dorp. Ik mocht zeventien jaar lang de 
intocht doen, altijd even leuk. Vanaf 
2006 ben ik weer Sinterklaas op 
verschillende scholen, dat kwam via 
mijn dochters. Het is heerlijk om in 
zo’n rol te stappen.”
In het midden van de jaren zeventig 
stapte Frits, inmiddels hoofd van de  
St. Annaschool over naar een lagere 
school in Haarlem. “Ik was op de St. 
Annaschool hoofd, maar daarnaast 
had ik er ook nog twee klassen bij.  
Dat werd me gewoon te veel. In 
Haarlem was een vacature voor een 

vrijgemaakt hoofd, het was een 
grotere school, waardoor je je echt op 
die taak kon richten. Maar ik nam 
afscheid met pijn in mijn hart.  
We konden hier blijven wonen en daar 
was ik blij om. We hadden en hebben 
nog steeds zoveel binding met de 
mensen hier en met het dorp.”
Niet alleen met de hier al wonende 
Vijfhuizenaren, ook met de vluchtelin-
gen die hier gekomen zijn hebben 
Frits, maar ook zijn vrouw Ank bemoei-
enis. In 2015 werd een tijdelijke 
noodopvang voor vluchtelingen 
opgezet bij de Expo. Frits en Ank 
begonnen met eenvoudige taallessen 
en gaven met anderen praktische hulp. 
En inmiddels is een Somalisch gezin 
naast hen komen wonen aan de 
d’Yserinckweg, waar ze ook als het 
nodig is de helpende hand bieden.
Frits zingt nog steeds, eerst jarenlang 
in het gemengde koor van de katho-
lieke kerk, nu in de Cantorij. Oude 
gregoriaanse muziek wordt zo weer tot 
leven gebracht. En last but not least, 
dit jaar viert hij dat hij al 25 jaar lid is 
van het operettekoor in Schalkwijk. 
Voor al zijn vrijwilligerswerk is hem 
onlangs een gemeentelijke erespeld 
toegekend. 

Cok de Ruijter



 

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

 



 

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

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

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

VOEL JE GOED MET
EEN GEZONDE HUID!
Ik kan je veel mogel� kheden bieden 
op het gebied van uiterl� ke verzorging 
en anti-aging.

Een professionele schoonheidssalon in 
V� fhuizen. Je kr� gt b�  m�  de aandacht 
die je verdient!

www.helenbeautycare.nl | 06-1466 8891 | Fuikweg 17 - V� fhuizen

helen |  B E A U T Y  C A R E
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Gebrouwen in Fort Vijfhuizen: 
gin, whiskey en korenwijn
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Een werkelijk prach-

tige distilleerderij in 

Fort Vijfhuizen!  

Daar moeten we even gaan 

kijken en praten met  

Etienne Haringa, Meester 

Distillateur.

Passie voor gin
Zo’n vijf jaar geleden ontstond bij de 
vrienden Ron van Tol en Martin Scheff-
mann het idee om een ambachtelijke, 
oer-Hollandse gin te gaan ontwikkelen. 
Allebei hebben ze een passie voor gin 
en veel interesse in het distilleerproces. 
Ze keken rond voor een ruimte waar ze 
deze ‘hobby’ konden gaan ontwikkelen. 
Via een vriend hoorden ze dat er in het 
Fort wat leeg stond en dat was natuurlijk 
veel aantrekkelijker dan iets op een 
industrieterrein. De ruimte werd gehuurd 
en een distillateur gezocht. Dat werd 
Etienne, een Meester Distillateur. Beter 
konden ze niet wensen. Voor het 
distilleren lieten ze in Duitsland een 
speciaal voor hen ontworpen koperen 
ketel maken. En toen kon het gaan 
beginnen. 

Gin, whiskey en korenwijn
Gin, whiskey en korenwijn: dat is wat 
hier gemaakt wordt. Tolmanns Distilleer-
derij beslaat drie gewelven in het Fort. 
In de ene zit de brouwerij, in de ander 
de distilleerderij en in de derde liggen 
de vaten opgeslagen. 
In de brouwerij wordt van graan, water 
en gist moutwijn gebrouwen. Door 
verschillende granen en verschillende 

soorten gist te gebruiken kun je 
verschillende smaken creëren. Moutwijn 
is de basis voor de whiskey en koren-
wijn. Ook voor bier trouwens, maar dat 
maken ze hier niet. Na het brouwen 
moet de moutwijn nog zeker een week 
vergisten in de vergistingstanks en 
daarna komt dan het distilleren. In de 
distillatieketel wordt door verhitting de 
alcohol van het water gescheiden. Alles 
wat uit de distillatieketel komt, is 
heldere vloeistof. Kleuren verdwijnen 
tijdens dit proces. Dat whiskey en 
korenwijn wel kleur hebben, komt door 
het vat waarin ze langere tijd bewaard 
worden. Hoe nieuwer het vat, hoe meer 
kleur er wordt afgegeven.
Gin wordt gemaakt van neutrale 
alcohol. Die wordt gewoon ingekocht 
en daarna volgt het distilleren waarbij 
de jeneverbessen en smaakmakers 
(verschillende kruiden en bijvoorbeeld 
citroenschillen) de smaak van de gin 
bepalen. Dat is de hand van de mees-
ter! Wekelijks wordt er twee tot drie 
dagen gestookt en dat levert dan zo’n 
tachtig liter drank op. Etienne heeft ook 
een klein laboratoriumpje waar hij de 
verschillende effecten van kruiden en 
andere smaakmakers kan uittesten. Dat 
is handiger dan het meteen in het groot 
uit te proberen want van de tien 
probeersels is er soms maar eentje die 
door de selectie komt. En dan is het 
toch zonde als je meteen tachtig liter 
hebt gemaakt.  Een tijdje geleden 
hebben ze de vraag gekregen om voor 
een private label limoncello te maken. 
Een leuke opdracht! Toen is Etienne ook 
in zijn laboratorium aan de slag gegaan 
om een aantal proeven te maken 
waaruit de opdrachtgever kon kiezen. 
Daarna wordt de uitgekozen samenstel-
ling in het groot in de distilleerderij 

gemaakt.

Verkoop
De meeste verkoop 
gebeurt via slijterijen, 
bijvoorbeeld via Het 
Biervat in Vijfhuizen. En 
daarnaast ook nog wat 
via de horeca. Ook 
organiseren ze een 
tweetal proeverijen; 
ginproeverijen en 
whiskeyproeverijen. En 

natuurlijk is het dan leuk om na afloop 
een klein vaatje whiskey mee naar huis 
te nemen en dat kan. Er loopt nu een 
project waarbij de korenwijn in speciaal 
voor Tolmanns gemaakte stenen flessen 
van Delfts Blauw wordt geleverd. 
Prachtige handbeschilderde flessen. Ik 
zou zeggen: houd in de gaten wanneer 
die te koop zijn, want dat is echt een 
leuk cadeau!

Vakmanschap
Wat Etienne het leukst aan zijn vak vindt 
is de combinatie van werkzaamheden. 
,,De biochemische kant in het ontwikke-
len van smaken. Bijvoorbeeld door te 
bedenken hoe je de smaak kunt 
veranderen door een andere gist te 
gebruiken bij het brouwen van de 
moutwijn. En als dat dan ook klopt als je 
het gaat uitproberen.”
 Of bij het maken van de gin. ,,Welke 
kruiden voeg je toe en in welke hoe-
veelheden. En hoe smaakt het als je 
citroenschillen toevoegt. Dat is span-
nend en leuk werk.” 
Daarnaast is ook het ‘gewone’ werk van 
het brouwen en distilleren leuk om te 
doen. ,,Het wordt wel heel warm in de 
ruimte als de ketel opgestookt wordt! 
En daarna het weer schoonmaken van 
de ketels. Kortom het geheel van 
werkzaamheden maakt het zo leuk. En 
de locatie is natuurlijk een fantastische 
werkplek.” 

Fieke Kalkman
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Hart voor mens, dier en natuur 
op zorgboerderij De Straalhoeve



Een fijne, natuurlijke 

plek voor kwetsbare 

ouderen die kunnen 

en willen meehelpen op de 

zorgboerderij De Straal-

hoeve. Het is een mooie 

zaterdagochtend in mei als 

ondertekende samen met 

fotograaf Marianne naar 

Nieuwebrug fietst voor een 

bezoek aan deze bijzondere 

plek. 

Boven aan de dijk nodigt het bord De 
Straalhoeve ons uit om het pad af naar 
beneden te rijden. We ontmoeten 
boerin Carola van Staaveren en haar 
dochter Linde op een lommerrijke plek. 
Terwijl Carola een nieuwe vrijwilliger 
met zijn partner rondleidt en achter op 
het erf de schapen geschoren worden, 
kijken wij verwonderd om ons heen. Wat 
is er veel te zien: een pipowagen met 
een bessentuin erachter, een kas, een 
groentetuin en een mooi oud woonhuis 
waar de oude boerderij van vroeger 
nog in terug te zien is. De vogeltjes 
tjilpen, de schapen mekkeren en de 
hond kwispelt. 
Deze boerderij, onder de bezielde 
leiding van Carola die rustig en kalm 
haar verhaal vertelt, laat niemand 
onberoerd. 

Van longarts tot kraanmachi-
nist: elke cliënt is welkom.
In 2008 is Carola gestart met de 
zorgboerderij. Met de eerste cliënt 
Willem dronken ze koffie aan de 
keukentafel bij haar vader. Inmiddels is 
er veel veranderd en heeft ze hard aan 
de weg getimmerd. Ze woont zelf naast 
de boerderij, de cliëntengroep is 
uitgebreid naar twaalf personen die per 
week 1 tot 3 dagen komen. Momenteel 
is er een wachttijd voor nieuwe aanmel-
dingen.  De meeste cliënten zijn 
dementerende ouderen die thuis 
wonen. Een enkele cliënt heeft psychia-
trische problemen zoals een depressie. 

Het adagio is dat iemand mag zijn zoals 
hij is en doet wat hij/ zij wil en kan. De 
een houdt van tuinieren en zit in het 
tuinteam, de ander is samen met een 
vrijwilliger het klussenteam en doet 
allerlei timmerwerkzaamheden. De 
begeleiding is kleinschalig en met 
humor. Er zijn dertien onmisbare 
vrijwilligers die samen met de cliënten 
activiteiten doen en hen ophalen en 
weer thuisbrengen. 

Teams 
Er wordt gewerkt in teams en iedereen 
doet wat hij leuk vindt en kan. Er is 
genoeg keus: bessen plukken, de 
schapen en varkens water geven, de 
tuin wieden, of timmer- en herstelwerk-
zaamheden. Vaste prik is samen soep 
maken van ingrediënten die afkomstig 
zijn uit eigen tuin. Carola laat trots de 
keuken zien die splinternieuw is; een 
crowdfundingsactie van de vrouwen-
groep Vijfhuizen Doet heeft de financiën 
voor deze nieuwe keuken bij elkaar 
gebracht. 
De zorgboerderij valt onder de Stichting 
Landzijde. Deze overkoepelende 
stichting ondersteunt de mensen die 
gebruik maken van de zorgboerderijen 
en ontlast de zorgboerderijen van een 
hoop administratie. De Straalhoeve 
moet voldoen aan allerlei kwaliteits-
eisen. Carola heeft een opleiding in de 
tuin- en bosbouw gevolgd en een 
cursus werkbegeleider zorgboerderijen 
en bedrijfshulpverlening. 

Cordon en Bleu 
Naast een grote biologische tuin waarin 
alles onder de bezielde leiding van 
Linde wordt verbouwd, is er een 
rijkgeschakeerde dierenpopulatie. Van 
twee biggetjes met zwarte stippen tot 
de boeren- en huiszwaluwen die af en 
aan vliegen naar hun zelfgebouwde 
nesten. Een mooie anekdote is het 
verhaal over het nestje van een huiszwa-
luw dat was gevallen en in de tuin lag. 
In een doorzichtige emmer werden de 
jonkies teruggeplaatst op een spijker 
naast de plek van haar oorspronkelijke 
nest. En het lukte; de moeder zwaluw 
bouwde opnieuw een nestje en bracht 
alle jongen uit de emmer over naar het 
nest. 

Bijna-zelfvoorzienend
Van de bessen, bramen en frambozen 
wordt jam gemaakt en wordt verkocht 
op markten en in twee winkels. De 
zorgboerderij produceert zo’n duizend 
potjes per jaar. Eieren zijn er ook volop. 
De ongeveer 25 hennen leggen goed 
en hebben een goed leventje, maar 
leven noodgedwongen wel in een 
vossen- en roofvogelbestendige 
buitenren. Jam is te koop op de 
boerderij en eieren kunnen bezoekers 
zelf pakken en geld in het daarvoor 
bestemde potje doen. Er zijn zelfs 
lamsvlees- en varkensvleespakketen te 
koop waarvoor een intekenlijst is. 
Duidelijk wordt dat op De Straalhoeve 
met grote bevlogenheid en betrokken-
heid hard gewerkt wordt door eigena-
resse Carola, dochter Linde en alle 
vrijwilligers. Dit om kwetsbare ouderen 
een fijne plek te bieden dichtbij natuur 
en dier. 
Wie meer wil weten of interesse heeft of 
hij/zij iets kan betekenen als vrijwilliger, 
kan contact opnemen met Carola van 
Staaveren via: 
c.vanstaaveren@kpnmail.nl

Ellen Slootweg

OMGEVING
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KUNST&CULTUUR

Misschien is Jan Groot (24) te 

kennen van de tennis of bijles-

sen scheikunde, maar veel 

meer nog als lid van het wereldbekende 

Vattenfall Solar Team. In gesprek met Jan 

die na de middelbare school lucht- en 

ruimtevaarttechniek in Delft studeerde om 

daar André Kuipers tegen te komen, hoe-

wel Wubbo Ockels toch de meester in de 

Solar races was. 

Strateeg 
Jans studie verloopt goed waardoor er zeker tijd is voor een 
tussenjaar. Dan kan je op de TU Delft solliciteren bij een 
zogeheten “dreamteam”. Dit houdt bijvoorbeeld het 
ontwikkelen van een waterstof motor voor een Porsche in of 
het ondersteunen van een Formule 1-team in een studen-
tenversie. Maar ook lid worden van het wereldbekende 
Vattenfall Solar Team is een optie. Dit is voor een jaar een 
echte baan waar minimaal veertig uur per week aan gewerkt 
wordt. Er zijn ieder jaar honderden aanmeldingen en maar 
tien tot vijftien studenten worden aangenomen voor 1 jaar. 
Het is dan ook een eer voor Jan om hierin te mogen 
deelnemen. 

Op zijn kaartje prijkt de functie van Strategy & Software 
Engineer. Jan weet als strateeg dus hoe het parcours er 
precies uitziet en kent de stijgingshoeken, scherpte van 
bochten, slecht wegdek, mogelijke bebossing waardoor 
weinig zoninval is, enzovoorts. Hierop worden de snelheid, 
de hoek van panelen en bandenspanning allemaal afge-
stemd. Het hele circus is goed te vergelijken met een 
Formule 1-race: alles is tot in de puntjes georganiseerd. 

Concurrentie 
Nuna, de naam van de solar auto van de TU Delft, rijdt al 
jaren mee in de top. En de concurrentie liegt er niet om. Er 
zijn in totaal zo’n twintig teams uit onder andere de VS, 
Japan en Zweden. Er zijn strenge spelregels om het eerlijk 
te laten verlopen en afgestemd op het soort zonnecel dat 
wordt gebruikt. Zo heeft Nuna een zonnedek van 2,6 m2, 
weegt de zonnewagen 135 kg en kan zonder de accu te 
gebruiken 95 km/uur rijden. Als het nodig is kan de accu 
bijgezet worden en kan er 130 km/uur  gehaald worden. 
Het stroomverbruik is te vergelijken met een waterkoker van 
900W! 

Er wordt veel gebruik gemaakt van hulp uit het bedrijfsle-
ven. Zo zorgt Vattenfall voor de media, TomTom voor de 
juiste route-info en Azur Space voor de zonnecellen. Nu zou 
ondertekende denken dat de zonnecellen het belangrijkste 
zijn in de auto. Maar de luchtweerstand blijkt nog veel 
belangrijker te zijn. Hiervoor worden dan ook vele compu-
termodellen gemaakt en zo relatief eenvoudig getest. Veel 
makkelijker dan in een windtunnel. Ook dit is weer een taak 
van Jan. 

Vijfhuizense Jan Groot (24) bij 
World Solar Challenge
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In 2 minuten afgebrand 
De laatste race van Nuna, waar Jan 
nog niet bij betrokken was, liep 
dramatisch af. De race in Australië 
over 3.000 km eindigde voor Delft 
op dag vijf met de finish in zicht, 
want Nuna brandde in twee minuten 
compleet af. 

Dit jaar was de uitdaging dus extra 
groot. Een nieuwe wagen zou 
gebouwd worden om de race in 
Amerika te rijden, gedeeltelijk door 
de Rocky Mountains. 
Alleen was ook hier het coronavirus 
de spelbreker. Nu wordt er gekeken 
naar een race in Afrika, Chili of een 
challenge hier in de buurt. 

Want de grote race in Australië is 
om de twee jaar. We horen vast in 
de media wanneer de Nuna weer 
gaat rijden en wensen Jan en zijn 
team dan veel succes.

Peter Blom

INTERVIEW



groenendaal

Tijd en aandacht voor uw 
gezondheid, snelle service 
zonder wachtrijen

Medsen Apotheek Groenendaal
Valkenburgerlaan 50, 2103 AP Heemstede

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

medicatie afhalen
 + Diverse online services op 

www.groenendaal.medsenapotheek.nl

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

20%  
korting  

op het gehele Vichy  assortiment*

*Aktie is de gehele maand december geldig 

The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

Kromme Spieringweg 561      2141 AL Vijfhuizen      T. 023 558 90 90      www.blombv.nl

Uw wensen vastleggen geeft helderheid
Een afscheid met gevoel voor sfeer en met respect voor 
de overledene, helpt bij de verwerking van het verlies. 
Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat mensen 
hun wensen kenbaar maken en dat wij ze op een 
integere én professionele manier kunnen adviseren.

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl



Inmiddels zitten we in de vierde maand van de quarantainemaatregelen vanwege het Corona virus. 
Ook in Vijfhuizen is hier het e.e.a. merkbaar. Hieronder een fotoverslag van de diverse zichtbare 
steunbetuigingen, maatregelen en/of acties.
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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

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

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

Het geheim zit in het achterwiel

Hoe twee krasse senioren de 
jongere wielrenners voorbij stuiven



SPORT

Met een brede glimlach staan 

Nico van Opzeeland (79) en 

Henk Corsten (81) voor hun 

goed onderhouden racefietsen. Twee keer 

in de week maken ze samen een ronde op 

de fiets met vertrekpunt Vijfhuizerweg/

hoek Kromme Spieringweg. De afstanden 

variëren van zo’n zestig tot tachtig kilome-

ter per keer. En daarbij houden ze een 

straf tempo aan met een rijsnelheid die 

tegen de dertig kilometer per uur aan zit. 

Hoe krijgen de mannen van deze respecta-

bele leeftijd dat voor elkaar?

Het geheim zit in het achterwiel, een elektrische hulpmotor 
die trapondersteuning levert. De batterij zit vernuftig 
weggewerkt in een soort van bidon aan het frame. Dus wel 
zelf trappen, maar met een hulpje als het nodig is. Hoe 
kwamen ze op dat idee?
Henk: “We fietsen al een tijdje met een groep mannen uit 
Vijfhuizen mee op zondag- of woensdagmorgen. Maar de 
gemiddelde leeftijd in die groep ligt wel zo’n twintig tot 
dertig jaar jonger. Wij zijn de oude knarren in de club en dat 
konden we ook wel merken, want de laatste tijd moest ik 
regelmatig roepen dat het effe rustiger moest. Ze gingen 
gewoon te hard. En dat is natuurlijk niet leuk fietsen voor de 
rest, dus wij dachten ‘voordat ze gaan vertellen dat we maar 
niet meer mee moeten gaan, moeten we daar wat op 
bedenken’. En dat is gelukt.”

Elektromotor
Nico: “Ik hoorde op een gegeven moment dat ze bij de 
fietsenzaak van Klaas Balk in Nieuw-Vennep voor racefietsen 
een mogelijkheid voor trapondersteuning hadden door in je 
achterwiel een kleine elektromotor in te bouwen.  
 
Dat hebben we laten doen. Geweldig is het! Je kan er zo’n 
zeventig tot tachtig kilometer op fietsen als je hem perma-
nent gebruikt. En het voordeel is ook dat je de ondersteu-
ning makkelijk op een andere fiets kan zetten. Mocht ik nou 
een andere fiets willen kopen, achterwiel eruit, accu overzet-
ten en klaar is Kees. De laatste tijd fietsen we door het 
coronagedoe niet meer in de groep, maar met zijn tweeën. 
Lachen als je dan met de wind tegen met zo’n dertig 
kilometer per uur een paar van die jonge gasten voorbijrijdt. 
Die zie je kijken en denken: ‘Huh, hoe kan dat? Twee van die 
oude kerels en dan met zo’n rotgang ons voorbij’.”

Conditie en veel lol
Waarom stapt het tweetal eigenlijk niet voor een lekker 
rustig een rondje op een mooie gewone herenfiets? Nico: 
“Het is veel te leuk om in de groep mee te kunnen blijven 
draaien. Van oorsprong is het de groep van ‘Vijfhuizen 
schaatst’. Die ken ik al heel lang. ’s Winters schaatsen en 
zomers fietsen. Met een aantal van die jongens heb ik al tien 
keer de IJsselmeerronde aan het begin van de feestweek 
gefietst. Ik ga nog steeds mee naar de Weissensee voor de 
verzorging als ze daar gaan schaatsen. Vroeger fietste je 
vooral voor de prestatie, nu gaat het om je conditie op peil 
te houden en vooral om de lol.”   

En na afloop een biertje
Henk:” Ik heb vroeger nooit gesport. Ik had een garagebe-
drijf in Haarlem, heb altijd gewerkt en zo’n twintig jaar 
geleden ben ik in Vijfhuizen komen wonen. In het dorp 
leerde ik mensen kennen van de schaatsgroep, ben mee 
gaan schaatsen en zo ben ik ook een paar keer meegegaan 
als verzorger in de IJsselmeerronde. Het is wat Nico zegt; 
leuke sfeer, gezellige groep en zo’n tien jaar geleden heb ik 
een racefiets gekocht. Dat beviel me prima en ik vind het 
nog steeds hartstikke leuk. Zo willen we het nog jaren 
volhouden, een leuke tocht maken en na afloop gezellig 
met zijn allen een biertje!”
Op een racefiets in een in een groep rijden vraagt ook wel 
enige vaardigheid. Hebben de heren nog les gehad? Nico: 
“Henk Buis, dorpsgenoot en befaamd wielrenner van 
weleer, heeft de fietsers een aantal tips gegeven toen we 
met de IJsselmeerronde begonnen. En we zijn een jaar of 
acht geleden met de groep naar Henk Lubberding gegaan. 
Die nam ons op sleeptouw en gaf toen een aantal aanwijzin-
gen, dat was ook nuttig. Dus we gaan veilig de weg op, we 
letten ook wel een beetje op elkaar. Ja, dit hoop ik ook nog 
jaren vol te houden!”  
                                                
Cok de Ruijter
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Oude beroepen, 
van lantaarnopsteker tot 
voddenman 
Er zijn in de historie veel beroepen verdwenen en in dit 
digitale tijdperk gaat dat extra snel. Natuurlijk komen er ook 
nieuwe functies voor terug, maar de beroepen die hier 
onder staan, zal je in de toekomst vast niet meer 
tegenkomen.

Lantaarnopsteker
Zo was er lang geleden de 
lantaarnopsteker, die speelde 
zelfs nog een rol in Vijfhuizen. 
Rond 1915 was de verlichting in 
het dorp minimaal.  Een verzoek 
aan de gemeente om verlichting 
aan te brengen in de duisternis 
bleek tevergeefs. Dus besloot de 
dorpsvereniging zelf maar 
lantaarns aan te schaffen. De 
dorpsvereniging kocht in 1915 in 
totaal twintig straatlantaarns op 
gaslicht van de gemeente Oostzaan voor f3.00 per stuk, 
gehaald door Jacques Roodenburg voor f6.00 inclusief 
tolgeld. Een lantaarnopsteker ontbrak dan nog, dus finan-
cierde de dorpsvereniging die ook.   
     
De klompenmaker
Aan de Ringvaart woonde 
destijds de klompenmaker Van 
Tintelen. Daar kon je ter plaatse 
klompen laten maken. Je kon er 
bijna op wachten. Als de klomp 
soms kapotging, werd die niet 
weggegooid, maar spande 
iemand er een riempje over en dan ging het weer.
 
De broodbakker aan huis
Brood werd behalve aan de 
winkel, destijds ook aan de deur 
gebracht in een grote mand. In 
Vijfhuizen deden dat onder 
andere bakker Borsje, die aan de 
Klugt woonde, en ook de 
oud-voorzitter van de dorpsver-
eniging Cor Verschoor deed dat lange tijd.  Hij woonde 
vroeger in het Spoorhuis en later aan de Kromme Spiering-
weg.  Zijn komst aan de deur was altijd een goede aanleiding 
om met hem het dorpsnieuws te delen. 

De voddenman
De voddenman kondigde zich 
luid roepend aan, net als de 
schillenman. Beide zijn uit het 
straatbeeld verdwenen. Nu 
kunnen we kleding en derge-
lijke naar de speciale container 
in het dorp brengen en de 
schillenen het groenteafval 
gaan, milieubewust als we zijn, 
in een aparte container.

Kolenman 
Dan was er de kolenman die 
op zijn schouders een grote 
mudzak kolen van minstens 
zeventig kilo torste om de 
kolengestookte huiskachel te 
laten branden. Dat moet een 
zwaar beroep geweest zijn. 
De man verdween, met de 
kolen. 

De strontbak verdwijnt
In 1924 wordt eindelijk een riolering aangelegd aan de 
Vijfhuizerweg. Tot die tijd werd met een strontkar of beerwa-
gen urine en ontlasting opgehaald. De strontkar ontstond in 
de 19e eeuw en verdween met de komst van het riool en 
toilet. Voor de 19e eeuw deed men de behoefte gewoon 
buiten of gooide een emmertje poep in een sloot of 
beerput. De dorpsvereniging is bereid f 100 bij te dragen in 
de kosten van aanleg. Op de Vijfhuizerdijk wordt dan tevens 
een urinoir geplaatst. In 1926 schreef het gemeentebestuur 
aan de dorpsvereniging dat in 1927 een begin zal worden 
gemaakt met het ophalen van huisvuil per auto. In deze tijd 
van welvaart kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe het 
vroeger was. 

Reint Buser 

HISTORIE
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NHFS, 
geeft een heldere kijk op 

uw financiën voor een 
heldere prijs!

Wat kunnen wij voor u doen:

financiële administratie
salarisadministratie
jaarrekening
bedrijfsanalyses
fiscale aangifte en advies
starterbegeleiding
VvE administratie
IB aangifte [ook voor particulieren]

NHFS B.V. 
Spieringweg 508 

2141 EB Vijfhuizen 
Beconnummer: 580.843

Bezoek onze 
website 
www.nhfs.nl voor 
meer informatie 

T: 023 - 8200 910
E: info@nhfs.nl
W: www.nhfs.nl

NHFS 
is een 

no-nonsense 
bedrijf dat gaat 

voor service, 
efficiency en 

kwaliteit.

Bel ons voor 
een vrijblijvende 
afspraak [ook 
‘s avonds of op 
zaterdag]:

N H
F S P a r t n e r  i n  b u s i n e s s

Administraties Fiscale zaken Bedrijfsadvisering



Net buiten het dorp in de Groene 

Weelde ligt een herdenkingsbos. 

Wie via de Spieringweg het dorp 

uitrijdt richting Cruquius ziet aan de linker-

kant een parkeerterrein waar op een bruin 

bord ‘Herdenkingsbos’ te lezen valt.  

Interessant genoeg om eens te gaan kijken 

en een gesprek te hebben met Jorg de 

Kroon van Herdenkingsbos.nl

Het Herdenkingsbos is tien jaar geleden als particulier 
initiatief gestart. Het was de dochter van een van de 
initiatiefnemers die vroeg waar haar oma was uitgestrooid, 
waarop de man alleen kon antwoorden dat dat ‘ergens bij 
zee’ was. Geen precieze plek dus waar de dochter nog even 
bij haar oma kon zijn. Vanuit die gedachte is het herden-
kingsbos ontstaan. 
Recreatieschap Spaarnwoude stelde een deel van de 
Groene Weelde ter beschikking. Dit stuk grond is onderdeel 
van het recreatiegebied en voor iedereen vrij toegankelijk 
om te wandelen. Dat maakt het wat ondergetekende betreft 
ook zo speciaal. Inmiddels staan er zo’n honderd bomen en 
is het een prachtig stuk bos geworden om te genieten van 
de natuur én om te herdenken.

Boom naar keuze
Het bos biedt de mogelijkheid om de as van een nabe-
staande een mooie bestemming te geven, op een prach-
tige, natuurlijke plek. Mensen kunnen zelf een boom 
uitzoeken; er is keuze uit tien verschillende bomen die goed 
gedijen op de kleigrond hier in de polder en die passen in 
de omgeving. In overleg wordt gekeken naar een plek voor 
de boom. Dan wordt er op de gekozen datum door de 
mensen van het Herdenkingsbos een plantgat voorbereid 
en kunnen mensen een eigen invulling geven aan de 
ceremonie. Nadat de as in het plantgat is uitgestrooid, 
kunnen naasten die dat willen zelf de schep ter hand nemen 
om aarde over de as te scheppen. Daarna zal iemand van 
het Herdenkingsbos – meestal is dat Jorg – de boom met 
de familie planten. Elke boom wordt vastgelegd op een 
kaart en door het Herdenkingsbos geregistreerd.

Zwerfkei
Bij de boom kan een zwerfkei geplaatst worden met daarop 
een plaatje van staal waaruit een zelfgekozen tekst gesneden 
kan worden. De te planten boom is een aantal jaren oud en 
dus zeker al twee tot drie meter hoog. Het Herdenkingsbos 
verzorgt voor tien jaar het onderhoud van de boom. 

Uniek
Uit het gesprek blijkt dat er – in deze vorm – geen overeen-
komstige bossen bestaan waardoor hier ook bomen geplant 
worden voor mensen die niet uit de buurt komen, maar van 
verder weg die het gewoon een prachtig idee vinden om hun 
dierbare een plekje te geven in een bos. Een prachtige plek 
om herdacht te worden!

Fieke Kalkman

10 -jarig Herdenkingsbos in de 
Groene Weelde 

GETIPT
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 ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’ ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’

KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

 Spieringweg 6b3a
2y4y EB Vijfhuizen

Tel: b23 558 y667/ b6 5342 byby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

L elektrotechnische installaties
L datanetwerken
L CAImTEL installates
L verlichtingsprojecten
L lichtreclameprojecten
L toegangscontrole
L beveiligingsystemen

Elektrotechnisch Installatiebureau

GJK

Zoekt  u een vertrouwde 
Glazenwasser? 

Al 30 jaar een begrip particulier 
en zakelijk

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

 
 

 

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

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf 

Fred Broerse Vof 
Vijfhuizen e.o.

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

K.v.k. 34053745
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MAANDAG:   
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de maand, 
september tot juni, Frans van Eerden, eerden78@hotmail.com 
(Dorpshuis)
Handwerkclub: 14.00-16.00 uur, om de week, Marja Hijstek: 
06-57143936 (Dorpshuis)
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8, 
www.despiering.nl (De Spiering)
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week), 
06-14439048 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel) 
Repetitie koor Viva la Musica: 20.00-22.00 uur,  
info 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, Els Donderwinkel: 
h.e.donderwinkel@quicknet.nl (Dorpshuis)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur,  
3e woensdag van de maand, september tot mei,  
info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur, Marina Kuiper,  
020 4975060 (De Luifel)
Berenclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor  
7 t/m 12 jaar, berenclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Bridge: 19:30-ca. 22:30 uur, www.brigdeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Zangkoor Hosanna - Inter Nos: 20.00-22.00 uur, 2-wekelijks, 
Freek Norg 023-5583268 of Klaaske Monster 023-5581619.  
(De Poterne)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren), Akke 
Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)

 

DONDERDAG:  
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl 
(De Poterne)
Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl 
(Dorpshuis)
Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,  
(De Poterne)
Donderdagavondclub: 19.00-21.00 uur, knutselclub  
jongeren met verstandelijke beperking  
donderdagavondclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Schaken: 19:00-20:00 uur, Rob Mulder 023-5580378 of 
robmulde@gmail.com (De Tweemaster)
Inloopbiljart: 19:30-22:00 uur (Dorpshuis)
Repetitie Gemengd Koor: 19.30-21.30 uur,  
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Theatergroep LEF: 20:00-22:30 uur (Dorpshuis)
Badmintonclub "De Baarsjes": 20.00-22.00 uur september  
tot mei, Ton Overgaag 023-5583178 (Gymzaal Zijdewinde)

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

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

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

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

ACTIVITEITEN IN  
VIJFHUIZEN

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

ACTIVITEITEN
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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!

Fieke Kalkman stelt zich voor
Sinds ruim 20 jaar wonen mijn man en 
ik in Vijfhuizen. Ik kom oorspronkelijk 
uit Leiden en heb altijd in de stad 
gewoond, dus moest wel even wennen 
hier. Maar inmiddels heb ik het prima 
naar mijn zin in ons dorp.
Omdat ik sinds enige tijd geen vaste 
baan meer heb, ben ik om mij heen 
gaan kijken voor een andere invulling 
van de tijd. Precies op dat moment las 
ik een oproep om lid te worden van de 
redactieraad van het blad Vijfhuizen. 
Dat leek me leuk en ik draai inmiddels 
ruim een jaar mee. Maar omdat ik nog 
wel wat tijd beschikbaar heb en omdat 
ik graag iets wil bijdragen aan het dorp 
ben ik ook toegetreden tot het bestuur 
van de dorpsvereniging. Officieel moet 
dat nog gebeuren, maar door Corona 
is de algemene ledenvergadering dit 
jaar nog niet geweest. Misschien kan 
dat in het najaar.

Mijn werkzame leven ben ik begonnen 
als lerares Kennis der Natuur (biologie, 
natuur- en scheikunde) in Den Haag. 
Later ben ik overgestapt naar kantoor-
werk en ben bij verschillende bedrijven 
directiesecretaresse/office manager 
geweest.  Tegenwoordig ben ik veel in 
de tuin te vinden en wandelen we 
regelmatig. Ook gaan we graag naar 
de schouwburg en bioskoop. 

Ik loop nu nog mee met het bestuur 
om te zien wat er allemaal komt kijken 
bij zo’n dorpsvereniging, maar ik hoop 
binnenkort mijn bijdrage te kunnen 
gaan leveren!

Met vriendelijke groet,
Fieke

EVEN VOORSTELLEN
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Vijfhuizen Magazine is een uitgave van de Vereniging Dorp 
Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 3x per jaar.
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Distributie Vijfhuizen Magazine
J. van Schie
Jack Sharp park 11
2141 XJ Vijfhuizen
Tel: 06 - 49450211  
jjmvanschie1955@kpnmail.nl

Het volgende nummer verschijnt in: november 2020
Uiterste datum inleveren kopij: 7 oktober 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)

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 
lidmaatschap,ledenadministratie en innen contributie

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

Sociaal domein, jeugd, onderwijs 

Bestuurslid

Peter 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.

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

Aannemer, Marco Olsthoorn, www.marcoolsthoorn.nl, .....................nieuwbouw, verbouw en onderhoud ............................info@marcoolsthoorn.nl

Accountant, Flynth, www.flynth.nl,...................................adviseurs en accountants  ......................................... 088-2367293, naud.janssen@flynth.nl 

Administratie, NHFS BV, www.nhfs.nl, ……......…..boekhouding en financieel/fiscaal advies voor ondernemers ….….....023-8200 910, info@nhfs.nl

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

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

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

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

Bedrijfsuitje, http://www.varenmetdenooitvolmaakt.nl, .........................Skûtsjesilen vlak bij Amsterdam,  ................... rob.ligtenberg62@gmail.com

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

Beveiliging, Visotek, www.visotek.nl,  ................... ..inbraak/branddetectie, camerabewaking, toegang/intercom…..., 023-5583900 info@visotek.nl

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

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

Constructie & RVS, BLOM, www.Blombv.nl, .............................Constructies, Roestvrijstaal en Machinebouw .....................................info@blombv.nl 

Dakdekker, Snoeks, www.snoeksdakdekkers.nl, ........................ruim 20 jaar ervaring  ............ 023-359656, 06-51067806, info@snoekdakdekkers.nl 

Dans & Balletstudio Jolein, www.balletstudiojolein.nl ….....  Breed lesaanbod voor de allerkleinste t/m volwassen  ........ info@balletstudiojolein.nl

Drukwerk, Divendal, www.DivendalRepro.nl, ...............Voor al uw zakelijk en familiedrukwerk in vijfhuizen e.o. ...................... info@divendalrepro.nl 

Electra, GJK, www.GJKonline.nl,.............Bekabeling-Telefoon-Antenne-Internet-Satelliet-Beveiliging ................... 06-53420101, info@GJKonline.nl

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

Grond- en straatwerk, De Wilde Infra- & Cultuurtechniek, www.dwgroep.nl, ….........… Infra- & cultuurtechn. Wzh, ………………..info@ljdewilde.nl 

Hoveniers, Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, ……….......… Voor al uw tuinwerkzaamheden ………………..       06-40607897, info@maarltuinen.nl 

ICT Diensten, Dalo PC Service, www.dalopcservice.nl, ………......... soft-  en hardware reparaties …............... 06-33008697, info@dalopcservice.nl

Kapsalon, Haarsalon5Huizen, Waterlinie 79, ..................................  Haarstyliste voor Dames en Heren …………..……..…..…………… 06-51272636

Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl,  ................................................................................................. gewoon gezellig! ...............    023-5581436

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 debaarsjes@schoorlbeheer.nl

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

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

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

Slagerij Melman , www.slagerijmelman.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



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. 


