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Kijkje achter de melkstal
Een dag uit het leven van boer Nico Olsthoorn

Mooie herinneringen ‘knipkeet’
Kapsalon Ingrid viert 40-jarig bestaan

‘Ik wil wat betekenen’
Dennis Karpes over ambities van Justdiggit
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Maak kennis met de kracht van Lockforce: Kennis, Kwaliteit en
Klanttevredenheid.
Maak kennis met de kracht van Lockforce: Kennis, Kwaliteit en
Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
Klanttevredenheid.
Zorg er samen met Lockforce voor dat inbrekers geen kans krijgen.
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Het Europees Kampioenschap voetbal loopt op zijn eind of
is misschien al afgelopen als u dit leest. Alle tv-programma’s liepen via de Expohal, en Fieke Kalkman maakt ons
deelgenoot van wat er allemaal voor nodig was om dat
voor elkaar te krijgen. Ook sprak Fieke de nieuwe dominee
van de Verbondskerk, Jan Scheele-Goedhart, over zijn
achtergrond en steun aan de medemens in moeilijke tijden.
En daarnaast bracht ze een bezoek aan de fysiotherapiepraktijk van Bernadette Berendes en haar dochter
Anuschka.
Het overlijden van slager Piet Melman aan de gevolgen van
corona was een schok voor het hele dorp. Zijn vrouw Ada
Melman heeft het moeilijke besluit moeten nemen om de
slagerij per 1 juli jl. te sluiten. Als hommage aan Piet blikken
we met Ada en Ton Schuurman, vaste medewerker in de
slagerij, terug. Femke Ochse Freiwald wil in goed overleg
met Ada een nieuwe winkel in het pand beginnen, zij geeft
in dit nummer een glimp van haar plannen.
Ook duurzaamheid krijgt weer veel aandacht deze keer.
Alisas Schreur licht de uitslag van de gehouden Haarlemmermeerse peiling daarover toe, in het bijzonder het
oordeel van de Vijfhuizenaren. Ook doet ze een oproep
om tegels te lichten. En een interview met Dennis Karpes,
initiatiefnemer van de wereldwijde actie Justdiggit, gericht
op grote vergroeningsacties in Afrika. Een geweldige actie!
Een inkijkje in een dag uit het leven van melkveehouder
Nico Olsthoorn. Wat betekent het om een melkveehouderij
met zo’n 170 koeien te runnen? Esther van Overbeek
maakte er prachtige foto’s bij.
Aan de Kromme Spieringweg is onder de naam Stal268
een vijftal kunstateliers gevestigd. Ellen Slootweg ging
kijken wie daar aan het werk zijn. En Lisa de Koning
beschrijft het karakteristieke huis onderaan de Klugt, dat in
1909 door haar overgrootvader is gebouwd. In nieuwe
buren vertelt Ronald Gladon hoe hij weer in het huis van
zijn ouders aan de dijk is komen wonen. En Lisa was op
bezoek bij kapsalon Ingrid die 40 jaar bestaat.
Reint Buser geeft ons een stukje historie van de Zuidtangent mee, en ook kunt u lezen hoe het staat met de
verhuizing van benzinestation Hendriks.
Veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst!
Cok de Ruijter
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Studio-Yoga voor iedereen, op elk niveau
Pilates & Yoga lessen
Maandag- en donderdagavond in Villa Vijf33

wij drukken letters...

Denise Schellinger | 06- 29 50 65 72
info@studio-yoga.nl
www.studio-yoga.nl

Pedicure Ria kenter

...al een tijdje

Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten

Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem
023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl
www.divendalrepro.nl

Bezoek adres:
Arsenaal 55
Tel 0235581353
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Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255
- 52 77
44 77 44
Tel: 0255
- 52

www.ITg IJmuIdEn.nl

www.ITg IJmuIdEn.nl

Yoga
volwassenen en 55+
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

BESTUUR

Bestuursmededelingen
Wisseling voorzitterschap
De geplande algemene ledenvergadering van 25 mei j.l.
kon door de beperkingen als gevolg van orona niet
doorgaan. Hoewel een digitale vergadering tot de mogelijkheden behoorde hebben we besloten dat niet te doen
en de vergadering te verplaatsen naar het najaar. Op 25
mei is wel een bestuursvergadering gehouden, waarin Cok
de Ruijter de voorzittershamer heeft overhandigd aan Ton
van der Aar. Op de komende algemene ledenvergadering
zal de benoeming van Ton officieel aan de vergadering ter
goedkeuring worden voorgelegd. In afwachting daarvan zal
Ton in de tussentijd als voorzitter acteren.

Nieuwbouwprojecten
Op de bouwterreinen aan de Groeneweg/Woudweg en
aan de Spieringweg (Pracht 468) zijn de werkzaamheden in
volle gang. Ook in Wickevoort gaat de bouw voortvarend
verder. De eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd. In
een gezamenlijk initiatief van de kerken, DSOV en dorpsverenigingen van Cruquius en Vijfhuizen wordt gewerkt aan
een welkomstinformatiepakket.
Op het terrein van Hendriks zijn nog geen concrete
vooruitzichten, omdat de verplaatsing van het benzinestation naar het terrein aan de Drie Merenweg nog niet echt
wil vlotten. De procedure binnen de gemeente schiet niet
op. Op het terrein van het Biervat in 't dorpshart zijn er
plannen om een appartementengebouw van drie lagen te
bouwen.

Schoonmaakactie
Anneke van der Putten wil weer het dorp gaan schoonmaken met een groep dorpelingen en wel op zaterdag 2
oktober. Noteer de datum vast, help mee met dit mooie
initiatief, vele handen maken licht werk! Nadere bijzonderheden vind je binnenkort op onze site : www.dorpvijfhuizen.nl

Nieuwe gemeentelijke gebiedsmanager

De dorpsvereniging Vijfhuizen vraagt uw hulp
met zaken over duurzaamheid
Aangezien de kennis van uw bestuur niet onbeperkt is
zoeken we dorpsgenoten die willen meedenken over en
input leveren voor de gemeentelijke plannen voor de
energietransitie in ons dorp en omgeving. Heb je interesse
in het duurzaam maken van Vijfhuizen, meld je dan aan!
Enige kennis over dit onderwerp is een pre, maar is niet
noodzakelijk.
Ons idee is om met een werkgroepje, van vier tot zes,
enthousiaste dorpsgenoten de ontwikkelingen rond de
energietransitie, zoals de plannen voor de aanleg van
zonneakkers, windmolenparken en het aardgas loos wonen,
kritisch te volgen, daar waar nodig van commentaar te
voorzien en alternatieven aan te dragen.
Heb je interesse, stuur een kort mailtje naar voorzitter@
dorpvijfhuizen.nl, dan neemt Ton van der Aar of Alisas
Schreur contact met je op.

Meewerken aan dit magazine?
We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker (m/v) voor de
redactie van dit magazine. We hebben binnen de redactie
een aantal mensen die artikelen schrijven en/of fotografen,
een redactrice die de teksten redigeert en een redacteur
die vooral kijkt naar de vormgeving. Allemaal denken ze
mee over de inhoud van het blad en dragen mogelijke
onderwerpen aan. Lijkt het je leuk om mee te denken over
de inhoud van het blad en artikelen te schrijven, meld je
dan aan! Je hoeft niet over ervaring te beschikken,
je moet het leuk vinden om mensen te ontmoeten, te
schrijven en je te verdiepen in bepaalde onderwerpen.
Interesse?
Stuur een mailtje naar Cok de Ruijter of bel hem als je meer
wilt weten.
Mailadres: cok.de.ruijter@kpnplanet.nl
Telefoon: 06-27892794

De gebiedsmanager is voor het bestuur een belangrijk
aanspreekpunt om zaken die ons dorp aangaan aan te
kaarten binnen de gemeente. We hebben in redelijk korte
tijd wat wisselingen gehad maar met de benoeming van
Tim Aarts hopen we op een wat meer langdurige
samenwerking.

Afvalinzameling
Het zal u vast niet ontgaan zijn, ook Vijfhuizen gaat medio
september over op een nieuwe manier van afval scheiden.
We krijgen 2 nieuwe rolemmers: een voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) van 140 liter en een voor
Restafval van 80 liter. Groter mag maar dat kost extra.
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Vijfhuizense broedplaats
Stal 268
Kunstinspiratie op het platteland

O

p de plek waar ooit een van de
eerste melkrobots stond, vind je
nu een broedplaats waar een

aantal kunstenaars en hobbyisten hun plek
hebben. “Eigenlijk is het een beetje

spontaan begonnen vertelt Irma Olsthoorn.
Esther is met haar atelier gestart op de plek
waar eerst het melklokaal voor de koeien
stond. Toen mijn vader stopte met boeren,
besloten we om units te maken op de plek
waar voorheen de koeien stonden.
We vinden het leuk om mensen die passen in
het platteland en creatief bezig zijn, een plek
te bieden voor hun hobby of kunst,
aldus Irma.”
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Kleinschalig creatief ondernemen
De vijf ateliers hebben een eigen opgang. Voor de ene kunstenaar is het een uitbreiding van zijn zolderkamer of schuurtje
waar hij is uitgegroeid. En voor andere kunstenaars zoals Esther en Evelien is het hun full time werkplek. De ruimtes
worden gehuurd door verschillende kunstenaars. Deze variëren van een fotograaf tot een licht- en performance theaterbedrijf. Er is nog een ruimte te huur voor iemand is die iets doet met groen ondernemen en die past binnen het agrarische
karakter van de omgeving.

Esther Velzeboer,
beeldhouwster: “Het is
heerlijk om iets te
creëren”
Esther is de pionier onder de
kunstenaars in Stal268. Zij is
de maakster van de roze
benen die aan de weg te zien
zijn.
“Ik ben hier samen met mijn
man, die ook kunstenaar is, 20
jaar geleden begonnen met
mijn beeldhouwatelier. Ik
stond toen tussen de koeien
en het stro. Inmiddels beoefen ik mijn vak al 30 jaar met
veel passie en plezier. Voor mij heeft het beeldhouwen een meditatief effect; ik kom er mee tot mijzelf en vind er rust
door. Naast mijn eigen werk geef ik les aan kleine groepjes. Deelnemers kunnen door middel van een strippenkaart
lessen bij mij volgen die vooral buiten plaatsvinden. Ik werk met materialen zoals marmer, albast en serpentijn. Ik heb
mijn opleiding onder andere gevolgd in het Italiaanse plaatsje Carrera, het walhalla voor een beeldhouwer. Uit deze
plaats in de Apennijnen komt het prachtige witte marmer vandaan waar Michelangelo zijn David van heeft gemaakt. Ik
hoop nog vele jaren te kunnen creëren.”
Meer weten: www.beeldhouwatelier.nl

Evelien Weijmer, schilder- en tekenkunstenaar: “Mijn motto is dat iedereen kan tekenen”
“Na een HEAO-opleiding en een rechtenstudie te hebben gevolgd en administratief
werk te hebben gedaan, heb ik op mijn 40e
besloten om van mijn liefhebberij mijn
beroep te maken. Ik ben begonnen aan de
Wackers Academie in Amsterdam en heb 6
jaar lang 3 avonden per week gestudeerd. Ik
ben afgestudeerd in de richting tekenen en
schilderen. Na een aanvullende opleiding
ben ik in 2011 van mijn werkplek in huis
overgestapt naar mijn huidige atelier in
Stal268. Tekenen is altijd de basis voor wat ik
maak. Ik teken elke dag en overal. Zo heb ik
toen ik op het stembureau zat tekeningen
gemaakt met het rode potlood. Ook vind ik
het leuk om met anderen te tekenen en te
schilderen. Zo ga ik met de Urban Sketchers naar buiten en teken dat wat ik in mijn omgeving zie. Zij noemen zichzelf
de visuele verhalenvertellers. Ik vind het leuk om mensen in interactie met hun omgeving te tekenen. Terrasjes,
spelende kinderen of een groep wachtende mensen teken ik het liefst. Op dit moment geef ik les aan 14 groepen.
Voor kinderen van middelbare scholen heb ik de groep Teens Art. De eerste Teen Arts-groep is wel 10 jaar gebleven.
Voor hen was het vooral gezellig samenzijn en kletsen. Maar tegelijkertijd maakten ze prachtige kunstwerken. Ze
hebben zelfs een Facebookgroep gemaakt. Zo breng ik mijn eigen enthousiasme over op volwassenen, kinderen en
jongeren en hoop hen te inspireren tot het maken van mooie dingen.”
Meer weten: http://atelierevelienweijmer.blogspot.com
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Schilderijen
Beeldhouwwerk
Glaskunst

06

-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen
telefoon 06 11325648
mail info@ziere-partyservice.nl
internet ziere-partyservice.nl

HELDER IN
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl
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Els Roth, schilderes:
“Schilderen is mijn vrijheid”
“Ik ben laat begonnen met schilderen, pas op
mijn 60ste. Voordat ik ging schilderen had ik
een sterrenrestaurant en dus een heel ander
leven. Al mijn tijd en energie stak ik in mijn
werk. Toen ik thuis kwam te zitten ben ik gaan
schilderen. Ik ben autodidact en schilder vooral
voor mijzelf. Vooral mensen en de zee vind ik
inspirerend. Ik heb heel veel gereisd. Peru, Chili
en Papoea-Nieuw-Guinea zijn prachtige landen
waar ik veel foto’s van de lokale bevolking heb
gemaakt. Deze foto’s vormen de inspiratie voor
mijn schilderijen. Ook de zee is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Mijn werk kenmerkt
zich door een combinatie van abstractheid en
realisme. Het is geen fotografisch werk dat
precies lijkt op het onderwerp dat ik schilder. Ik
geef er altijd een eigen ‘touch’ aan. Voor mij is schilderen echt meditatief en staat het voor vrijheid. Het is werk wat je
met hart en ziel doet. Als ik mijn leven over zou mogen doen zou ik direct naar de kunstacademie gaan. Voor nu geniet
ik vooral van mijn eigen plek aan de Kromme Spieringweg in Vijfhuizen.
Meer weten: elsroth25@gmail.com. Instagram: elsroth foto’s van kunst en reizen

Cees Rot, houtsnijder: “Als ik bezig ben
met hout vergeet ik de tijd”
Na jarenlang docent muziek en wiskunde te zijn
geweest, kan ik mij nu volledig storten op houtbewerking vertelt Cees glunderend. Twee weken na het
begin van de pandemie ging hij met pensioen. Hij
vond het lesgeven ontzettend leuk, maar is ook heel
blij met de tijd die hij nu heeft voor zijn hobby houtsnijden. “Ik maak beelden en maskers van hout. Ik ben
er zelfs voor naar Bali geweest en heb daar geleerd
om op traditionele wijze een masker te maken. Zittend
op de grond en met handgereedschappen. In Bali
gebruiken ze maskers bij rituelen in tempels. Alleen
priesters uit die kaste mogen die maskers maken. Ik
beoefen mijn kunst echt als hobby. Volgende week
komt mijn oudste kleinzoon voor het eerst mee naar
het atelier in Vijfhuizen. Het lijkt me leuk als ik mijn vier
kleinzoons enthousiast kan maken voor hout. Er zijn
verschillende soorten om mee te werken. Zelf werk ik
fijn met teakhout en hout van de Hazelaar. Maar
Lindehout werkt ook prettig. Ik ben overigens lid van
de vereniging van houtverzamelaars. De tijd dat ik
bezig ben met een project varieert enorm. Eenmaal
bezig kom ik in een flow en gebeurt het regelmatig
dat ik de tijd vergeet.”
Meer weten: CeesRot@hotmail.com
Ellen Slootweg
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Bernadette stopt er mee
Fysiotherapeut Bernadette Berendes geeft stokje over aan dochter

O

ns dorp heeft een eigen fysiotherapiepraktijk.
Aan de Liniewal in het gezondheidscentrum
heeft Bernadette Berendes haar praktijk.

Maar eind dit jaar stopt ze ermee. Gelukkig neemt haar
dochter de praktijk over.

Hoe het patiëntenbestand
‘ontplofte’
“In 1992 ben ik als zelfstandig fysiotherapeut in Vijfhuizen begonnen. Ik
huurde een ruimte in het gebouw van
de tandarts. Toen was dat nog Hans
de Bruin en wij woonden op de Mient.
In 1995 kon ik aan de Zijdewinde een
huis kopen met daaraan vast een
praktijkruimte. Dat was veel fijner. En
vanaf het jaar 2000 zijn dr. Elfrink (de
toenmalige huisarts) en ik in gesprek
gegaan met de gemeente Haarlemmermeer over de mogelijkheid van
een gezondheidscentrum in Vijfhuizen”. Uiteindelijk is dat in 2006
gerealiseerd en konden zowel de
huisarts, als de apotheek en de
fysiotherapie onder één dak komen.
In dit centrum is de praktijk snel
gegroeid. “Het ontplofte”, zoals
Bernadette zegt. Er kwamen meer
fysiotherapeuten werken en een
secretaresse en het aantal patiënten
nam toe.” Bewonderenswaardig om te
realiseren dat Bernadette daarnaast
nog vijf kinderen heeft grootgebracht
en niet altijd full time heeft kunnen
werken. Best een prestatie om dan
zo’n praktijk te realiseren!

Bekkenfysiotherapeut
Hoewel geen Vijfhuizenaar van
geboorte, woont Bernadette al vanaf
1981 in ons dorp. In 1977 studeerde
ze af als fysiotherapeut en ging ze
werken in Bornholm en later in een
praktijk in IJmuiden. Vanaf 1992 als
zelfstandige in Vijfhuizen. Gaandeweg
heeft het beroep van fysiotherapeut

zich sterk ontwikkeld en inmiddels is
het een voltijds hbo-opleiding (met
een bachelor) waarna je eventueel
aanvullend nog een master kunt
behalen. Bernadette heeft in 2008
haar master gehaald.
Ook zijn er verschillende specialisaties
mogelijk. Bernadette is geregistreerd
bekkenfysiotherapeut en in die
hoedanigheid 1 dag per week verbonden aan het AMC waar ze samen met
een gynaecoloog de meer gecompliceerde bekkenbodemproblemen
behandelt. Door haar brede kennis en
ervaring als bekkenfysiotherapeute
komen er mensen vanuit het hele land
naar de praktijk.

Dochter Anuschka
Eind van dit jaar gaat Bernadette
stoppen en neemt haar dochter
Anuschka de praktijk over. Zij heeft
tijdens haar studie al in de praktijk van
haar moeder gewerkt, maar dan om
het kwaliteitsbeleid op poten te
zetten. Eenmaal afgestudeerd is ze er
als fysiotherapeut begonnen. Inmiddels doet ze dat al 10 jaar. Haar
specialisatie is oedeem- en
oncologiefysiotherapie.
In de praktijk werken verder nog 3
fysiotherapeuten met verschillende
specialisaties en zijn er ook altijd een
paar stagiaires omdat het een opleidingspraktijk is.
Het is wel jammer dat er geen opvolger is gevonden die de specialisatie
van bekkenfysiotherapie heeft.
Maar het blijkt momenteel heel
moeilijk om fysiotherapeuten te

vinden van welk specialisme dan ook.
De praktijk heeft een sportruimte waar
algemene fysiobehandelingen
plaatsvinden, maar die ook door
groepjes Seniorenfit en Fysiosport
wordt gebruikt. Helaas kan dat op dit
moment niet vanwege corona, maar
hopelijk is het op het moment dat u
dit leest de sportruimte weer open
voor deze groepen.

Nieuw hoofdstuk
Bernadette en haar man houden van
reizen met de caravan door Europa.
Ter voorbereiding op hun gepensioneerde leven hebben ze zich 2 jaar
geleden opgegeven als reisbegeleider bij de ANWB. Helaas zijn die
reizen door corona niet doorgegaan,
maar hopelijk gaat dat snel wel lukken.
Het lijkt haar in ieder geval heel leuk
om te doen.
Daarnaast verheugt Bernadette zich
op meer tijd voor haar creatieve
hobby’s als wolvilten, zijde schilderen,
kleding maken, koken, bakken en nog
veel meer. Ook meer tijd voor de tuin
en zwemmen in de zwemvijver wacht.
En niet te vergeten wordt er uitgekeken naar het elfde kleinkind dat eraan
komt. Kortom, de fysiotherapeut heeft
zin om aan een nieuw hoofdstuk van
het leven te beginnen. En dat kan als
je je levenswerk met een gerust hart
aan je dochter kunt overdragen! Of
zoals Bernadette het zelf verwoordt:
“Ik heb altijd met veel plezier gewerkt.
En ben dankbaar dat ik patiënten door
kennisoverdracht, gedragsverandering
en/of verandering van leefstijl kon
leren om een betere kwaliteit van
leven te krijgen en weer de controle
terug te geven. Maar ik heb nu ook
heel veel zin in een leven waarin ik
minder verplichtingen en meer tijd
voor mijn hobby’s heb!”
Fieke Kalkman

VIJFHUIZENMAGAZINE

| 11

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

NIEUWE BUREN

I

n deze rubriek stellen nieuwe bewoners van het dorp zich voor.
In deze editie: Ronald Gladon en zijn vrouw Monique over hun eerste jaar in Vijfhuizen.

‘s Zomers een duik in het water
en ’s winters met schaatsen de
Ringvaart op
Wie zijn jullie?
“Wij zijn Monique en Ronald en sinds
augustus 2020 wonen we in Vijfhuizen.
Ik werk als agent voor de Benelux voor
een bedrijf dat Polygiene heet, zij
hebben een behandeling voor textiel
ontwikkeld waardoor er geen zweetlucht meer in kan komen. Ideaal en
duurzaam, want zo hoef je kleding
minder te wassen en gaat het langer
mee! Verder zijn we sportieve types,
we houden van fietsen, mountainbiken, tennis en padel. En ik ben de
zoon van Jan Gladon, die hier tot 2019
woonde. Zeker de laatste jaren zat
mijn vader veel in zijn stoel en zwaaide
hij naar iedereen die voorbijkwam.
Voor mijn ouders woonden mijn opa
en oma hier, dus deze plek wordt al
lange tijd bewoond door de familie,”
legt Ronald uit.

Waarom hebben jullie gekozen
om in Vijfhuizen te komen
wonen?
“Al in 1991 kocht ik het huis van mijn
ouders, maar zij bleven hier wonen.
Het was eerst mijn plan om het huis,
als het leeg zou komen, op te knappen en te verhuren. Mijn ouders
hebben dit huis in 1964 voor mijn opa
en oma gebouwd, dus er moest flink
wat aan gemoderniseerd worden,”
vertelt Ronald.
“Voordat we hier kwamen wonen,
woonden we allebei in ons eigen
appartement in Heemstede, omdat
we allebei eigenlijk niet bij de ander in
wilde trekken. Victor Blankert vroeg
toen waarom we niet samen in dit huis
gingen wonen, daar hadden we
eigenlijk nog niet over nagedacht.
Uiteindelijk hebben we het huis in vier
maanden verbouwd en is het weer
helemaal van deze tijd,” vult Monique
aan.

Hoe bevalt het om in het dorp
te wonen?
“Het is een groot verschil tussen
Heemstede en Vijfhuizen, dat is soms
best wennen. Maar toch zijn we blij
om hier te wonen. Ondanks al het
verkeer dat over de dijk komt, is het
ook heerlijk om zo aan het water te
wonen. We hebben ook wel een
fantastisch jaar achter de rug wat dat
betreft: eerst een bloedhete zomer
waarin iedereen bij ons van de steiger
kwam springen en daarna voor het
eerst sinds jaren weer een koude
winter met schaatsen op de Ringvaart.
Zelfs compleet met koek-en-zopie
voor de deur! Vrienden noemen ons
huis al grappend ‘het clubhuis’, na alle
borrels en etentjes die we hier al
hebben gehad. En over 10 jaar? Dan
wonen we hier waarschijnlijk nog
steeds, al zoeken we dan hopelijk iets
vaker de Spaanse zon op!” besluit het
stel.
Lisa de Koning
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Zeven dagen in de
week aan het werk
Aan de Kromme Spieringweg 310 staat het huis van Nico en Gitta Olsthoorn, hun zoons
Tim en Jors en dochter Cathy. Naast hun huis een enorme koeienstal voor 170 koeien met
bijbehorend jongvee en daar weer naast de ‘oude’ boerderij, waar Jos woont, de broer van
Nico. In de loods achter die boerderij staan de nodige machines van het loonbedrijf.
Jos houdt zich voornamelijk bezig met
het Loonwerk en Nico met het vee. Zo
is de verdeling gegroeid nadat de vader
van Nico en Jos in 1971 aan de
Kromme Spieringweg kwam wonen en
het bedrijf van zijn schoonvader
overnam. Kortom, een familiebedrijf,
een agrarisch loon- en veebedrijf,
waarbij ieder zijn eigen onderdeel heeft,
maar waarbij ze elkaar ook waar dat
nodig is de helpende hand toesteken.
Wat betekent het om een veebedrijf
met zo’n 170 koeien te runnen? Nico
neemt me in zijn verhaal mee op een
gemiddelde werkdag van hem in de
zomerperiode. “ ’s Ochtends vroeg
gaan de koeien achter de melkstal, dat
betekent dat we de ligboxen van de
koeien gaan schoonmaken en er schoon
zaagsel in strooien. Van zeven tot negen
uur worden de koeien gemolken. Dat
gebeurt in de melkcarrousel van Blom
BV, die we 10 jaar geleden hebben
laten plaatsen. De koeien lopen daarin,
we sluiten de melkapparatuur aan, de
carrousel draait rond en een koe wordt
in zo’n 10 minuten gemolken, waarna
de melkstellen er automatisch worden
afgehaald. Maar dat dus voor alle 170
koeien, terwijl we in dezelfde tijd ook de
jongste kalveren, die in aparte hokken
staan, met de hand voeren. Dat zijn er
gemiddeld zo’n stuk of vijftien.”
Iedere koe kalft gemiddeld één keer per
jaar, vertelt Nico. Dat betekent dus zo’n
170 kalveren, waarvan hij een deel
aanhoudt voor het eigen bedrijf. De
overige kalveren worden verkocht. De
kalveren hebben aparte stallen en
worden ook apart geweid. Er liggen de
nodige hectares achter de boerderij.
Nico heeft de beschikking over grond
binnen de Ringvaart, maar ook aan de

andere kant van de Ringvaart waar met
name de kalveren naar toe gaan.

Tijd voor koffie
Na het melken is het rond half tien tijd
voor een kop koffie, waarna in de zomer
tegen tien uur de koeien naar buiten
worden gebracht. Als dat is gebeurd,
moet het binnenvoer klaargemaakt
worden. Dat betekent achter de stal
met een shovel kuilgras afsnijden, dat
mengen met onder andere bietenpulp,
voeraardappelen, bierborstel, maïs en
mineralen en met de voermengwagen
bij het voerhek te brengen. In de winter
heb je veel meer bij te voeren, in de
zomer zijn ze veel buiten en eten ze vers
gras. En dan is er ook nog het uitmesten van de hokken. Daarmee gaat de
ochtend al snel voorbij, tijd om tegen
een uur of 1 wat te gaan eten.

Mollen vangen
In de middag gaat de aandacht naar
landverbetering, het zetten van draden
en vangen van mollen. Mollen veroorzaken molshopen waardoor grond in het
gemaaide gras komt. Hierdoor vervuilt
het gras, wat de koeien niet lekker
vinden. Draden zetten betekent stukken
in de wei met draad afzetten om de wei
in delen te laten begrazen. Andere
werkzaamheden zijn het schoonmaken
van de waterbakken en stallen, en het
tellen van het jongvee dat hier en daar
in het land staat. Omdat het jongvee op
andere percelen staat, moet hij natellen
of ze er nog allemaal zijn. In de zomer
moet ook het hooi van het land als
voorraad voor de winter. Zo tegen vieren
gaan de koeien weer naar binnen, om
zes uur eten en dan om half zeven weer
melken.

Tussen de bedrijven door
Maar dat is lang niet alles, want tussen
de bedrijven door: 170 keer in het jaar
een koe die kalft begeleiden, tochtige
koeien signaleren en insemineren,
klauwen bekappen (dat is zeg maar de
pedicure voor de koe), periodiek
bedrijfsbezoek van de veearts, kalveren
enten, gesprekken met leveranciers,
maar ook het scheren van jongvee in de
herfst en winter en daarnaast alle
administratieve verwerking, want er
moet het nodige worden geregistreerd.
Gitta doet al het administratieve werk:
de boekhouding en betalingen,
registratie van alle koeien en kalveren,
de mestvoorraad opgeven, de melkvoorraad en allerlei andere waarden. De
oudste zoon Tim werkt in het bedrijf
mee, maar ook de jongste, Jors, steekt
buiten schooltijd waar nodig een handje
toe. Die hulp, benadrukt Nico, is ook
nodig. Ze doen het met zijn allen,
inclusief de hulp van zijn broer Jos,
anders gaat het niet. En vakantie? Nico:
“Soms, een week per jaar dan, maar dat
geeft niet, het is prachtig werk!”
Cok de Ruijter
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VOEL JE GOED MET
EEN GEZONDE HUID!
Ik kan je veel mogelijkheden bieden
op het gebied van uiterlijke verzorging
en anti-aging.
Een professionele schoonheidssalon in
Vijfhuizen. Je krijgt bij mij de aandacht
die je verdient!

helen

| BEAUTY CARE

www.helenbeautycare.nl | 06-1466 8891 | Fuikweg 17 - Vijfhuizen

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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Dennis Karpes:
“Het schepje van
Justdiggit moet
een wereldwijd
icoon worden!”

J

ustdiggit is een stichting met een heel
ambitieuze doelstelling: de aarde
mede helpen afkoelen door Afrika te

vergroenen. Op de site van de stichting
staat Dennis Karpes als medeoprichter.
Dennis, 52 jaar, woont inmiddels 16 jaar in
Vijfhuizen. Hij is ook de man die in 2000
Dance4Life in gang zette, een beweging die
succesvol wereldwijd aandacht genereerde
voor de bestrijding van hiv en aids.

Je bent een betrokken wereldbewoner. Waar
komt die betrokkenheid vandaan?
“Na mijn opleiding aan de HEAO heb ik – ik was toen 24 jaar
– een tussenjaar genomen. Ik ben naar Zuid-Afrika gegaan.
Ik was er in 1994, een prachtig land, waar heel veel
gebeurde. Mandela was er net president. Het land maakte,
ook door de natuur en het landschap, een overweldigende
indruk op me. Teruggekomen ben ik gaan werken bij een
commercieel bedrijf in de marketing, maar op mijn 31e dacht
ik: ‘Dit is het niet’. Om alleen maar geld te verdienen ben je
niet op aarde. Vanuit een soort spirituele ervaring kwam bij
mij het besef dat ik niet voor niets op deze wereld ben. Ik
ben er om wat te betekenen. Ik moest iets doen. Dance4Life
zat toen al een tijdje in mijn hoofd en dat heb ik opgepakt.
Na acht jaar was dat klaar, het was een jongensdroom om
mijn eigen fantasie werkelijkheid te zien worden.”

En wat bracht je toen tot Justdiggit?
“Alsof het zo moest zijn ontmoette ik in 2009 Peter Westerveld, kunstenaar, uitvinder, intellectueel en zeg maar

wereldverbeteraar. Alles wat hij deed stond in het teken
van Moeder Aarde. Hij vond dat we de wereld niet moesten conserveren, maar restaureren. Hij was geboren in
Tanzania en had daar als kind al gezien wat ontbossing
betekende. Hij was bezig met een project om daar wat aan
te doen, maar kwam er niet verder mee. Een gecompliceerde man, maar met geweldige ideeën. Ik was meteen
enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Dat had te
maken met mijn fascinatie voor Afrika, mijn ervaring daar,
en ik had met Dance4life geleerd om iets in een brede
beweging om te zetten.”

Wat doet Justdiggit?
“Wij willen de komende 10 jaar 350 miljoen boeren ondersteunen. We zetten op een heel lokaal niveau in, op dit
moment vooral in Tanzania en Kenia. En we gaan aan de slag
in Ethiopië en Oeganda. En dat doen we concreet door
Afrikaans land te herstellen. Elk jaar verdwijnt daar zo’n vier
miljoen hectare aan bossen. Wij brengen groen en bomen
terug. We laten regenwater opvangen in bunds, dat zijn
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OVV
BEN JE ONDERNEMER
EN WOON OF WERK JE
IN VIJFHUIZEN?

WORD DAN LID VAN DE
ONDERNEMERSVERENIGING
De ondernemersvereniging Vijfhuizen staat voor gezelligheid
en verbinding. We behartigen de belangen van
ondernemers uit Vijfhuizen.
Met meer dan 100 leden komen wij regelmatig
bij elkaar om ervaringen te delen, te leren
en waar mogelijk samenwerkingen tot stand te brengen.
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speciaal daarvoor gegraven kuilen. Verder laten we graszaadbanken aanleggen en brengen we bomen terug. Tot nu
toe hebben we 60.000 hectare vergroend en meer dan 6
miljoen bomen teruggebracht.”

Hoe breed hebben jullie je campagne
uitgezet?
“Op dit moment lopen er campagnes in Nederland, Engeland, Duitsland en België. André Kuipers en Floortje Dessing
zijn onze nationale ambassadeurs, Desmond Tutu is ons
internationale boegbeeld. Naast de Europese campagnes
zijn wij vooral actief met onze campagnes in 16 landen in
Afrika. Want daar moet het echt allemaal gaan gebeuren.
Het schepje van Justdiggit moet iconisch worden, wereldwijd! De komende 10 jaar zijn cruciaal voor deze planeet, de
aarde is en wordt nog steeds platweg gezegd verpest. Ook
in Afrika wordt het besef sterker dat er echt wat moet
gebeuren. Eind mei is er in Rwanda een conferentie van 32
Afrikaanse landen, waarvoor Justdiggit ook is uitgenodigd.
Deelnemende landen willen tot een gezamenlijke intentie
komen in de aanpak van vergroening. En onderschat niet
hoe wij verbonden zijn met Afrika, het is zeker niet alleen

Afrikaans belang dat er daar wat gebeurt. Nu wonen er 1,3
miljard mensen en is de gemiddelde leeftijd 19 jaar. Over
dertig jaar is de bevolking naar verwachting verdubbeld. Die
kunnen zo niet allemaal daar hun bestaan opbouwen, dus de
trek naar andere continenten als Europa zal alleen maar
toenemen.”
Werken jullie in Afrika samen met de nationale overheden?
“In Kenia zijn we gekoppeld aan een organisatie die weer
onder de vleugels van de overheid werkt. Op de meeste
plaatsen steken we echt in op lokaal niveau. We proberen
zoveel mogelijk direct samen te werken met de lokale
bevolking. Afrika zit in een digitale revolutie, dat helpt om
met een simpel telefoontje direct bij boeren terecht te
komen. Ik zeg het nu eenvoudig, maar daar liggen veel
mogelijkheden.”
Hoe kunnen geïnteresseerden Justdiggit ondersteunen?
“Dat kan op verschillende manieren. Je kunt als particulier
doneren, je kunt bunds kopen, je melden als supporter en
ook als bedrijf kun je ondersteunen. Alle mogelijkheden
staan op onze site: www.justdiggit.org/nl.”
Cok de Ruijter
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‘Ik hoop dat mensen na een preek denken:
Ja, zo willen we mens zijn!’
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Jan Scheele-Goedhart is de nieuwe
dominee van de Verbondskerk

P

er 14 februari heeft de Verbondskerk (PKN-gemeente) een nieuwe dominee.
Na zo’n twee jaar tijdelijke dominees heeft de gemeente Jan Scheele-Goedhart
benoemd. Een kennismaking.

“Het is lastig om te beginnen in coronatijd!”, antwoordt Jan
op de vraag hoe hij het hier vindt. ,,Er zijn geen mensen in
de kerk op zondag, preken verlopen via internet en er is dus
geen live contact met de gemeenteleden. Ik heb daardoor
nog maar een beperkt beeld van de gemeente.”

Een studie geodesie
Jan is getrouwd en heeft vier kinderen in de leeftijd van 9, 7,
3 en 1 jaar oud. Een druk bestaan dus!
In Delft heeft hij geodesie gestudeerd. Geodesie is de
wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de
vorm en de afmetingen van de aard. Hij heeft zich in zijn
studie vooral gericht op ruimtelijke ordening en is na zijn
afstuderen bij onderzoeksbureau RIGO in Amsterdam gaan
werken en ging ook in de hoofdstad wonen.
Al tijdens zijn studie dacht hij er soms wel over na of hij niet
iets wilde gaan doen met de kerk en met het geloof, maar
hij wist niet goed hoe hij dat dan zou willen doen. Uiteindelijk bleef het toch knagen en besloot hij naast zijn baan
theologie te gaan studeren.

Eigen gemeente
En daarna? Jan: “Toen ben ik op zoek gegaan naar een
gemeente, maar dat viel toch niet direct mee. Er waren
gemeentes die naar mijn gevoel niet bij mij paste en soms
vond een gemeente dat ik niet bij hen paste”.
Zocht je in Amsterdam of ook elders, wil ik van hem weten.
“Oja ik zocht overal”, gaat Jan terug in de tijd. “We waren
een jong gezin en bereid om overal naar toe te gaan.
Uiteindelijk werd er gevraagd of ik voor drie jaar als invaldominee in een soort duobaan in Zeist wilde komen en dat
heb ik gedaan. Dat was parttime, en de eerste twee jaar ben
ik bij het onderzoeksbureau blijven werken. Na de geboorte
van onze derde werd dat te veel, en ben ik daarmee
gestopt.”
En toen naar Vijfhuizen? “Nou, dat duurde nog wel even. Ik
ben toen weer bij het onderzoeksbureau in Amsterdam
gaan werken en zocht intussen door naar een gemeente. En
gelukkig kwam toen na een tijdje Vijfhuizen langs en dat
klikte. Deze baan is niet voor voltijd, dus ik blijf ook nog wat
uren werken bij het onderzoeksbureau en we blijven in
Amsterdam wonen.”

Stof tot nadenken geven
“Allereerst hoop ik dat we snel weer wat meer mogen van
de regering zodat ik de gemeente beter kan leren kennen
en we weer echt fysieke kerkdiensten kunnen houden! Het
lijkt me fijn dat we, doordat er weer meer echt contact
mogelijk is, elkaar beter leren kennen. Nu vraag ik wel eens
feedback maar dat gaat toch makkelijker als je elkaar ziet en
spreekt. Een dienst via de camera wordt nog meer eenrichtingsverkeer dan het altijd al is. Ik ben er wel over aan het
nadenken hoe je daar wat meer interactie kan creëren. En ik
zal zeker bij de mensen blijven langsgaan voor een wat
persoonlijkere kennismaking. Ook bij degenen die niet altijd
naar de kerk komen of kerklid zijn. Verder hoop ik natuurlijk
met mijn preken de mensen te raken, ze stof tot nadenken
te geven of ze gewoon gelukkiger te maken. Als ik een
preek schrijf houd ik altijd mijn collega’s van het onderzoeksbureau in gedachten en probeer te bedenken of zij – als
leek – mijn preek helemaal zouden kunnen volgen en zich er
misschien wel door aangesproken voelen”.

Boodschap
“Dat vind ik heel lastig om zo te zeggen”. Na een stilte
waarin hij nadenkt over wat hij nu precies wil zeggen in zijn
preken, antwoordt hij: “Ik wil graag overbrengen waarom
het de moeite waard is om te geloven. Het goede nieuws
uit de bijbel zo vertellen dat je voelt dat God je niet laat
vallen, maar ook dat wij als gemeente, als naasten, dat niet
doen. In de huidige tijd, die best moeilijk is en waarin veel
mensen, zeker jongeren, het gevoel hebben dat ze aan
zoveel eisen moeten voldoen, is dat belangrijk. Je hoeft in
de kerk en voor God niet aan een bepaalde standaard te
voldoen. Tegelijk word je wel geroepen om zelf ook steeds
meer zo naar anderen te kijken. Wat ik zou willen is dat de
mensen na de preek denken: Ja, zo willen we mens zijn!”
Fieke Kalkman
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Tekst- en communicatiebureau
Verhaal met pit helpt ondernemers
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Uitkomst Burgerpeiling zonneakkers
en windmolens
Vijfhuizenaren voelen zich betrokken bij energietransitie

U

it de burgerpeiling over zonneakkers en windmolens blijkt dat de inwoners van
Vijfhuizen zich betrokken voelen bij de energieveranderingen. De burgerpeiling
in Haarlemmermeer heeft ongeveer 3600 reacties opgeleverd. Hiervan waren

er ruim 300, ongeveer 9%, uit Vijfhuizen. Een mooi resultaat, het aantal inwoners in
Vijfhuizen is 3% van de het totale inwonertal.

De resultaten samengevat
Voor Haarlemmermeer geldt dat 73%
van de inwoners duurzame energie
belangrijk vindt.
De inwoners van Vijfhuizen hebben
vooral hun mening gegeven over de
inrichting van de zonneakkers, 99%
van de antwoorden ging hierover. De
overige 1% ging over zowel de
eventuele komst van zonneakkers als
die van de windmolens. Dit grote
verschil kan worden verklaard uit het
feit dat de zoekgebieden voor
windmolens aan de zuidkant van de
Haarlemmermeer liggen.

Zonneakkers
In de peiling werd onder andere
gevraagd onder welke voorwaarden
zonneakkers aangelegd zouden
mogen worden. Uit de resultaten blijkt
dat voor Vijfhuizenaren de volgende
voorwaarden van zeer groot belang
zijn: groen en biodiversiteit (93%),
geluidsoverlast beperken (94%) en vrij
uitzicht vanaf de wegen (65%).
Deze voorwaarden werden in Vijfhuizen vaker genoemd dan in andere
dorpskernen.
Een andere vraag was hoe een
zonneakker moet worden aangelegd
en hoe deze er dan uit zou moeten
zien. Hierbij werd gevraagd naar het
belang van groen en
recreatiemogelijkheden.
De voorkeur van Vijfhuizen lag vooral
bij wandelpaden met natuurlijke

hekken (80%), ruimte voor beplanting
en insecten langs de randen (68%) en
bloemen om te plukken langs de
randen (65%).
Ook werd over de volgende punten
gevraagd in hoeverre die van belang
werden geacht.
- Ontwikkelaars van de zonneakkers,
moeten onderzoek doen naar
geluid, vliegveiligheid en milieu.
95% van de Vijfhuizenaren vindt
dit belangrijk.
- Ontwikkelaars moeten naar de
gemeenteraad voor de vergunning
(92%),
- Ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden
(90%), en
- Ontwikkelaars moeten de baten
delen met omwonende (74%).
Kijken we naar de verschillen per
dorp/ wijk, dan valt op dat Badhoevedorp en Vijfhuizen vaker positief
scoren ten opzichte van de overige
kernen op de vragen over
zonneakkers.

Windmolens
De antwoorden van de inwoners van
Vijfhuizen over eventuele nieuwe
windmolens komen grotendeels
overeen met die uit andere kernen.
Behoud van groen en biodiversiteit
(95%), voorkomen hinder van slagschaduw (83%), geluidshinder (94%) en
vliegveiligheid (78%) worden als
belangrijke voorwaarden voor de

komst van nieuwe windmolens
aangegeven. Ongeveer 64% van de
inwoners van de Haarlemmermeer
vindt dat de windmolens niet hoger
moeten worden dan 100 meter. Kijken
we naar verschillen op dorp/wijkniveau, dan is te zien dat Hoofddorp en
Badhoevedorp vaker positief scoren
op de vraagstelling ten opzichte van
de overige kernen

Wie wil de dorpsvereniging
Vijfhuizen helpen bij het
duurzaam en klimaatneutraal
maken van Vijfhuizen?
Wij vragen dorpsgenoten die willen
meedenken over de gemeentelijke
plannen voor de energietransitie in
ons dorp en omgeving en daarvoor
input willen. Heb je interesse in het
duurzaam maken van Vijfhuizen, meld
je dan aan! Enige kennis over dit
onderwerp is een pre, maar niet
noodzakelijk.
Ons idee is om met een werkgroepje,
van vier tot zes, enthousiaste dorpsgenoten de ontwikkelingen rond de
energietransitie, zoals de plannen voor
de aanleg van zonneakkers, windmolenparken en het aardgas loos wonen,
kritisch te volgen. Daar waar nodig
van commentaar te voorzien en
alternatieven aan te dragen.
Interesse? Mail naar
voorzitter@dorpvijfhuizen.nl
Alisas Schreur
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Mediacentrum voor
EK Voetbal vestigde zich in Expohal
Vijfhuizen even middelpunt van Europa

E

cast Centre in de Expohal in Vijfhuizen

Daarnaast wordt er vanuit de Expo Haarlemmermeer
gekeken of de verschillende opnames door de verschillende camera’s in al die stadions van gelijke kwaliteit zijn.
Dus alle opnames moeten vergelijkbaar zijn. Dat wordt
door de mensen van de UEFA gecheckt in het IBC. Zij
hebben de regie over de opnames en de uitzendingen.

geregeld worden. Dat ging niet door, maar

450 mensen

dit jaar kan het wel en zo is de Expohal

Vanaf juni kwamen de mensen van de verschillende media
en de UEFA hiernaartoe. Zij werden gehuisvest in hotels in
de omgeving en met shuttlebusjes naar de Expo Haarlemmermeer vervoerd. Maximaal 450 mensen zullen gedurende de EK periode dagelijks de beelden van alle voetbalwedstrijden in de verschillende landen ontvangen, bekijken
en doorsturen.
Vorig jaar zouden dat er twee keer zo veel zijn, maar
vanwege de coronamaatregelen is dat aantal teruggebracht en wordt er veel op afstand gedaan. Degenen die
hier waren, werkten in ploegendiensten en de Expohal is
dan ook gedurende deze hele periode 24 uur per dag in
gebruik. Alle mensen die in de Expo hal werkten zijn vooraf
getest en elke paar dagen worden zij weer opnieuw getest.

igenlijk zou het EK Voetbal in 2020
plaatsvinden en zouden de uitzendingen via het International Broad-

dus toch even het middelpunt van Europa.
De UEFA heeft besloten om het EK toch
het ‘EK 2020’ te blijven noemen.
Mediacentrum
Vanaf 22 maart is de Expo Haarlemmermeer gehuurd door
de UEFA om daar haar IBC (International Broadcast Centre)
in te richten. Dit mediacentrum is gedurende het gehele EK
de spil van alle televisieopnames en uitzendingen. Er is
voor Vijfhuizen gekozen, en niet voor Londen of München.
Wat voor deze locatie pleitte is natuurlijk de nabijheid van
Schiphol, het grote oppervlak van de hal en het feit dat het
geen black box is, maar een ruimte met daglicht.
Gedurende de maanden april en mei is er opgebouwd. De
hal die een totale oppervlakte heeft van 24.000 vierkante
meter is opgesplitst in verschillende ruimtes. Kantoorruimtes waar gewerkt kan worden, regieruimtes, een grote
ruimte voor de catering en een fitnessruimte. En daarna is
de apparatuur geplaatst. Een extra internetvoorziening is
aangelegd, waarschijnlijk met de grootste internetcapaciteit van Nederland.

Beeld gaat wereld over
Het EK voetbal is in 12 verschillende landen van 11 juni t/m
11 juli 2021. Van alle wedstrijden worden de televisieopnames direct naar het IBC in Vijfhuizen gestuurd en daar
worden die beelden gecontroleerd, geordend, opgeslagen
en direct doorgestuurd naar de verschillende omroepen in
Europa en de rest van de wereld die de uitzendrechten
hebben.

Ongeveer 5 miljard mensen keken naar de televisiebeelden
die dus allemaal vanuit Vijfhuizen doorgestuurd werden.
Wereldberoemd zijn we hierdoor helaas niet geworden.
Vorig jaar waren er plannen om leuke dingen te ondernemen in het dorp zodat het dorp er ook wel bij zou varen.
Daar waren al contacten over met de Expohal, maar helaas
was dat nu niet mogelijk. Degenen die in de hal werkten
moesten natuurlijk zo min mogelijk contacten hebben. Voor
hen heel saai en voor ons als dorp ook jammer.
Laten we toch hopen dat dit een memorabel EK voor ons
zal zijn. Ten eerste omdat de keuze voor het IBC is gevallen
op Expo Haarlemmermeer en ten tweede (toen ik dit
schreef was de uitslag nog niet bekend) omdat we – hopelijk – Europees Kampioen worden!
Fieke Kalkman
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Wat kunnen wij voor u doen:

NHFS

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

is een
no-nonsense
bedrijf dat gaat
voor service,
efficiency en
kwaliteit.

NHFS,
geeft een heldere kijk op
uw financiën voor een
heldere prijs!

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

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

N H
F S

Partner in business

Administraties

Bezoek onze
website
www.nhfs.nl voor
meer informatie
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Fiscale zaken

Bedrijfsadvisering

NHFS B.V.
Spieringweg 508
2141 EB Vijfhuizen
Beconnummer: 580.843

En toen was er…
De Zuidtangent

HISTORIE

In 1971 telde het dorp Vijfhuizen 2.655 inwoners, in 1996
waren dat er 2.832 en in 1980 circa 3.200. Het openbaar
vervoer was destijds heel beperkt. Slechts enkele malen
per dag reed er een bus, maar die toerde naar dorpen
waar we niet naar toe wilden. In het weekend konden we
uitslapen; de bus reed namelijk niet in het weekend. Dat is
lange tijd nog zo gebleven. Maar het dorp groeide en het
verkeer in de regio nam uitbundig toe.

stelden een andere en goedkopere verbinding voor via de
bestaande brug over de Ringvaart bij de Schipholweg. Er
volgde langdurig en intensief overleg. Uiteindelijk viel het
besluit: de route bleef dezelfde, maar de hoge brug werd
vervangen door een aquaduct. Een ingrijpend gebeuren in
het landschap. Precies op de baan van de Zuidtangent was
er destijds een fraai landelijk uitzicht op de boerderij die
net op de rijstrook lag.

Eind jaren 90 werd de autoweg N205 aangelegd. Daarnaast moest er een snelbus, de Zuidtangent, komen om de
toenemende stromen busreizigers op te vangen. En de
komende tentoonstelling Floriade in Vijfhuizen noopte
bovendien nog tot spoed. In 2002 moest de bus zoals
gepland rijden tussen Haarlem- Schalkwijk en Schiphol.
Wethouder Kroon die in die tijd bij het project betrekken
was, deelde het bestuur van de dorpsvereniging mee:
“Jullie krijgen dan een aansluiting en dus een directe
verbinding met Schiphol”.

Gigantisch project

Gefronste wenkbrauwen

Reint Buser

Dat uitzicht werd dus verleden tijd. Nu passeert de bus op
grote diepte. De aanleg was een gigantisch project,
bemoeilijkt door de sterke waterdruk van de Ringvaart.
Een monument op zich. De naam Zuidtangent werd
veranderd door verdere uitbreidingen van het netwerk, nu
gebruikt men getallen voor de diverse buslijnen op het vrij
liggende traject. Het “Zuidtangent-project” leidde tot
grote toename van het aantal reizigers, maar het autoverkeer nam nog sterker toe.

Dat stemde het bestuur tot grote vreugde. Maar toen de
plannen werden voorgelegd fronste men de wenkbrauwen.
Een busbaan dwars door de groene strook van de Poelpolder en met een gigantisch hoge brug over de Ringvaart.
Dat kan toch niet. De wijkraad van Schalkwijk en de
dorpsvereniging Vijfhuizen achtten dit onaanvaardbaar en
VIJFHUIZENMAGAZINE
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Onze vertrouwde slagerij
Melman is dicht,
een terugblik

H

et overlijden van Piet Melman op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona
was een schok voor heel Vijfhuizen. In de eerste plaats een drama voor zijn
gezin en verdere familie. En ook een groot verlies voor zijn vrienden, kennissen

en vele klanten in het dorp.
Een hommage
Piet was een graag geziene gast bij de tennisclub
en een vakman als hardwerkende slager, die
met veel klanten goede contacten had. Zijn
vrouw Ada heeft nu het moeilijke besluit
moeten nemen om ook de slagerij te
sluiten. Het aandeel van het werk van
Piet in de slagerij was zo groot, dat
dat niet opgevangen kan worden en
het is niet gelukt het bedrijf door
een andere slagerij te laten
overnemen. Per 1 juli is de
slagerij dicht gegaan. Als
hommage aan Piet
blikken we met Ada en
vaste medewerker
Ton Schuurman
terug op bijna
40 jaar slagerij
Melman
in
Vijfhuizen.

28 | VIJFHUIZENMAGAZINE

INTERVIEW

Terug naar het begin
Ada vertelt: “Piet was een echte Vijfhuizenaar. Hij is
geboren op de boerderij van zijn ouders aan de Kromme
Spieringweg. Hij was een praktische man, een doener, op
school zitten vond hij niet echt geweldig. Hij heeft de
slagersvakopleiding gedaan en vanaf zijn vijftiende jaar bij
verschillende slagers gewerkt in Zandvoort, Amsterdam,
Hillegom en Badhoevedorp. Zijn droom was altijd een
eigen slagerij in Vijfhuizen, dat riep hij al van jongs af aan.
In 1984, wij waren toen al getrouwd en woonden in de
Mient zei Henk Ziere dat slager van der Putten aan de
Kromme Spieringweg ermee zou stoppen. Die zat in het
pand waar wij nu nog de slagerij hebben. Van der Putten
had er ook een kleine supermarkt bij, achter de huidige
winkel en er zat ook nog een snackbarretje in. We moesten
het hele pand kopen. Nou dat was echt een grote stap,
maar het was nu of nooit.”

Hoe ging dat in de winkel in het begin?
Ada: “We zijn met zijn tweeën begonnen, maar ik had
helemaal geen ervaring in het slagersvak. Ik was medisch
secretaresse, maar ik moest natuurlijk wel meedoen, want
geld was er niet om personeel aan te nemen. En we
woonden ook bijna in de slagerij. De ingang van de winkel
zat toen aan de zijkant, het was een pijpenla, wij woonden
zeg maar achter de grote etalageruit en we hadden boven
de winkel een paar slaapkamers. In 1990 zijn we aan de
Zwarteweg gaan wonen en toen is de zaak verbouwd. De
winkel werd vergroot, onze oude huiskamer en de keuken
kwamen erbij.”

Wat typeerde de manier van werken van Piet?
“Nou allereerst dat hij heel veel zelf maakte: worsten,
vleeswaren, filet americain, rookvlees, slavinken, cordon
bleu, soepen, maaltijden, noem maar op. En dat viel goed
in de smaak. Daardoor kregen we heel veel klanten uit de
omgeving; uit Zwanenburg, Haarlem, Zandvoort en
Amsterdam. Zijn werk was zijn lust en zijn leven, hij werkte
wel 80 uur per week. En ook typisch Piet: hij deed alles uit
zijn hoofd, ook de receptuur. Dat was natuurlijk heel lastig
toen hij zo ziek was; we konden nergens op terugvallen. Hij
had ook niks met computers, als hij iets moest met leveranciers of klanten dan ging dat per telefoon.”

We waren heel goed op elkaar ingespeeld. Over anderhalf
jaar zouden we allebei stoppen. Dit is een heel ander einde
dan ik voorzien had. Maar ik snap de beslissing van Ada om
ermee te stoppen goed, hoe jammer ik het ook vind. Ik zal
mijn werk en de klanten missen. ”

Ada, waarom heb je het besluit moeten nemen
om te stoppen?
“We hebben de laatste maanden echt gezocht naar
mogelijkheden om door te gaan met de slagerij. Maar in
de constructie zoals wij die hadden, konden we geen
goede vervanger voor Piet vinden. Een slager die de hele
zaak zelf wilde overnemen was ook niet beschikbaar. Ik wil
wel iedereen bedanken die ons zo gesteund heeft de
laatste tijd, echt geweldig.”

En wat gaat er nu met de winkel gebeuren?
Ada: “Het is een beetje wonderlijk gegaan, maar uiteindelijk wil mijn buurvrouw Femke daar een start maken met
een nieuw bedrijf.”

En natuurlijk wil Femke Ochse Freiwald daar
wel wat over zeggen
Femke: “Medio augustus wil ik er een delicatessenzaak
openen. Een specialiteitenzaak in onder andere kaas,
noten, wijn en – als bruggetje naar het verleden – ook
diverse vleeswaren.”
Hoe ben je daar zo op gekomen? “Ik woon nu drie jaar
naast Ada en had als buurvrouw regelmatig contact met
haar, zeker de laatste maanden. Ik merkte ook haar worsteling met de vraag hoe het verder moest. Ik heb 25 jaar
gewerkt als uitvoerend producent in de televisiewereld, een
hectisch bestaan met een werkweek van zo’n 80 uur. Ik had
al wel eens nagedacht over de vraag of ik niet eens wat
anders zou moeten gaan doen, ook om meer baas te zijn
over mijn eigen werk en mijn eigen tijd. En nu zag ik opeens
een kans: laat ik een eigen zaak beginnen, een compleet
nieuw avontuur. Ik start alleen, maar ik heb veel hulp van
vrienden en ook van mensen met ervaring op dit gebied.”
Cok de Ruijter
Piet Melman (l) en Ton Schuurman

Hoe was de rolverdeling de laatste jaren in de
slagerij?
“Piet was vooral de man achter de schermen; hij maakte
alles klaar. En Ton Schuurman was de vaste medewerker,
die stond vooral achter de toonbank voor de verkoop. Die
twee waren echt maatjes in de winkel. Ik hielp ook achter
de toonbank, en dat hebben onze oudste zoon Dennis en
jongste zoon Rick ook gedaan. En daarnaast hielp Wouter
al 9 jaar als vaste kracht op zaterdag. De kinderen hebben
nooit de behoefte gehad om Piet in de zaak op te volgen.”
Ton Schuurman vult aan: “Piet en ik waren door het werk
vrienden van elkaar geworden. Ik heb 17 jaar met hem
gewerkt, ben ook op mijn vijftiende begonnen als slager.
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The Quality Rotary,
Constructie & Roestvrijstaal
Kromme Spieringweg 561  2141 AL Vijfhuizen  T. 023 558 90 90  www.blombv.nl

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

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

O

p 13 april was het precies 40
jaar geleden dat Kapsalon
Ingrid zijn deuren opende aan

de Vijfhuizerweg. Nadat Ingrid een aantal
jaar een kapperszaak aan huis had gehad,
verbouwde haar man de voormalige
groentezaak tot kapsalon. In januari 2009
nam dochter Natascha de zaak over. Ter
ere van het jubileum vertelt zij over de
afgelopen 40 jaar en de toekomst van de
salon.

Wat zijn de bijzonderste momenten uit de
afgelopen 40 jaar?
“Het afgelopen jaar was door corona natuurlijk heel gek,
we zijn eerst zeven weken en later nog eens elf weken dicht
geweest. Dat was in de 40 jaar daarvoor nog nooit
gebeurd, soms eens een dag voor een cursus of uitje, maar
verder waren we gewoon altijd open. De tweede sluiting
begon ook nog vlak voor Kerst, voor ons normaal de
drukste tijd van het jaar. Dat was echt een rare gewaarwording, ‘vrije’ dagen vlak voor Kerst.”
“Mooie herinneringen heb ik aan de tijd in de ‘knipkeet’. Zo
noemden we de unit die tijdelijk op het pad stond toen de
salon werd verbouwd. Hij kwam kant-en-klaar aan, met de
stoelen, wasbakken en spiegels erin. Het was in de winter
dus soms best koud, maar eigenlijk ook heel leuk. Vooral
de verbaasde gezichten van onze klanten!”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen die
jullie de afgelopen jaren hebben meegemaakt?
“Hoewel trends en technieken natuurlijk steeds veranderen,
is de basis van ons werk eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Vaak komen dingen na een tijdje weer terug maar dan
net even anders. De opkomst van de smartphones en
sociale media hebben ervoor gezorgd dat we geen
modellenboeken meer nodig hebben, mensen komen nu
met een foto op hun telefoon. Dat is soms trouwens best
een uitdaging, omdat zulke foto’s vaak bewerkt zijn en niet
altijd na te maken in het echt.”
“Verder is de concurrentie in het dorp toegenomen de
afgelopen jaren, maar dat is alleen maar goed, het houdt je
scherp. Alle salons hebben hun specifieke eigenschappen
en klanten die daarvoor kiezen. Wat niet is veranderd? We
hebben een gezellig team en een grote groep vaste
klanten in dit leuke dorp!”

Hoe zie je de toekomst?
“De afgelopen tijd heb ik het werk in de salon al wat
afgebouwd en dat zal ik de komende tijd nog verder doen.
Achter de schermen zal ik nog wel betrokken zijn, maar de
meiden regelen de dagelijkse gang van zaken steeds meer.
Dat vind ik een lastige stap, want ik vind het werk in de
salon ontzettend leuk! Maar het geeft wel tijd en ruimte om
langer en vaker weg te zijn en andere leuke dingen te
doen. Het geeft trouwens ook ruimte voor een nieuwe
kapster in het team. Dus bent of kent u een leuke kapster
op zoek naar werk, laat het ons dan weten!”
Lisa de Koning
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Alle rechten van intellectueel eigendom op deze tekening en het daaraan ten grondslag liggende ontwerp behoren toe aan BLS Reclame B.V. , zoals om

OMGEVING / DUURZAAM

Stand van zaken verhuizing

D

e plannen om op het terrein van Benzinestation Hendriks aan de Vijfhuizerdijk
woningen te gaan bouwen zijn volop in ontwikkeling, de verplaatsing van het
station naar de locatie aan de Drie Merenweg-Vijfhuizerweg lijkt nog niet echt

op te schieten. Wat is de stand van zaken?

Directeur Peter Hendriks vertelt begin
juni: “We zijn al ruim tien jaar bezig.
We hebben met verschillende
overheidsinstanties te maken, provincie, gemeente en omgevingsdienst.
Eerst wilden we het station aan de
andere kant van de Drie Merenweg
hebben, maar dat werd niet toegestaan. Daarna zijn we ruim vijf jaar

bezig geweest met de omgevingsvergunning, er zitten natuurlijk allerlei
milieutechnische kanten aan een
benzinestation. Die omgevingsvergunning is nu binnen. En nu ligt er
sinds kort een bouwontwerp bij de
welstandscommissie van de
gemeente. Er wordt met scherpe
ogen naar gekeken, omdat men de

plek waar wij willen beginnen een
bijzondere plek vindt. Het is een open
landschap en daar vraagt het ontwerp
speciale aandacht. Ik hoop echt met
een maand een bouwvergunning te
krijgen, dan kunnen we beginnen.
Maar afwachten nog steeds dus.”
Cok de Ruijter

Haal tegels uit je tuin
Wist je dat een groene tuin stress vermindert en zorgt
voor meer geluk? Een groene tuin is ook koeler in de zomer:
tegels houden juist warmte vast, terwijl groen schaduw geeft en
vocht vasthoudt tussen de stengels.
Met een groene tuin help je bovendien om de natuur te herstellen. Zonder tegels kan het regenwater beter in de bodem zakken en help je mee om wateroverlast te voorkomen.
Heb jij nog veel tegels in je tuin? Haal ze er dan uit en doe mee met het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen!
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op deze website: haarlemmermeerwaterproof.nl/tegelwippen/ .
Doen hoor! Dan help jij ook mee om wateroverlast te bestrijden! Wil je wel meedoen, maar weet je niet zo goed hoe?
Stuur dan een mail naar: info@haarlemmermeerwaterproof.nl , daar helpen ze je verder. Het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen en het programma Haarlemmermeer Waterproof zijn onderdeel van NMCX Centrum voor Duurzaamheid.
Alisas Schreur
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Glazenwassers en
Schoonmaakbedrijf
Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.
Zoekt u een vertrouwde
Glazenwasser?
4030 jaar een begrip particulier
Al
en zakelijk

Tevens verzorgen wij het schoonmaken
van dakgoten en schoon opleveren

AANBIEDING!

woningen na verbouwing en/of

1e
verhuizing.

wasbeurt gratis

Tel. 023-5289700
Email: f.broersevof@xs4all.nl
K.v.k. 34053745

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 alternatieve 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

GJK
Elektrotechnisch Installatiebureau
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‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’
KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

o

ob3a
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obooy667/oboobyby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl
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Wonen in…
een karakteristiek huis

I

n de rubriek ‘Wonen in…’ komen Vijfhuizenaren aan het woord die in een
bijzonder huis wonen. Dit keer ga ik
langs bij het huis waar mijn vader
opgroeide en waar ik als kind bij mijn oma
logeerde. Inmiddels wonen Steven van der
Stroom en zijn vrouw Marjolein in het huis.
Hij vertelt hoe het is om te wonen in een
huis waar voorbijgangers regelmatig even
stil blijven staan om de gevel te bekijken.

In 1909 bouwde Cornelis de Koning, mijn overgrootvader,
het witte huis onderaan de Klugt. Op twee gevelstenen
werd de tekst “Hoe hard de rots ook wezen mag, de beitel
wint het door den slag” gegraveerd. Een verwijzing naar zijn
vasthoudendheid om te kunnen trouwen met zijn Anna.
Haar vader, rijke veehouder, zag het namelijk niet zitten dat
zijn dochter met de simpele landbouwer zou trouwen. Zelfs
nadat hij een eigen huis had gebouwd, kreeg hij geen
toestemming. Ze trouwden uiteindelijk zonder toestemming
van Anna’s vader.

te bedenken waarin je moet volhouden
om je doel te bereiken. Het huis is
inmiddels ook weer helemaal van nu.
“De tijd had hier echt stilgestaan, dus we
hebben alles leeggehaald en opnieuw
opgebouwd. Het voldoet qua uitstraling,
comfort en duurzaamheid weer helemaal
aan de eisen van deze tijd,” vertelt
Steven.
Aan de straatkant is het karakteristieke
beeld juist behouden gebleven. Dat was
overigens geen verplichting, want het
huis is geen monument zoals bijvoorbeeld het naastgelegen pakhuis. “Maar
toen we dit huis kochten, was voor ons
meteen duidelijk dat we dit mooie huis
wilde behouden voor het dorp. We
hebben zelfs de veranderingen van de
verbouwing in de jaren 50 ongedaan
gemaakt en alles teruggebracht naar de oorspronkelijke
situatie.”

Aanspraak
Het stel heeft regelmatig aanspraak van mensen die
langslopen of rijden en even blijven staan om de spreuk op
de gevel te lezen. “Ons huis is ook wel eens onderdeel van
bijvoorbeeld fietspuzzeltochten. Dan staan er hier mensen
op straat die de vraag moeten beantwoorden welke tekst er
op de gevel staat,” lacht Steven.
Voordat het stel aan de Kromme Spieringweg kwam wonen,
woonden ze 10 jaar in een zelf ontworpen en gebouwd huis
aan de Waterlinie. Op de vraag of ze alweer opzoek zijn
naar het volgende project antwoordt Steven: “We kijken
altijd, maar voor nu nog niet heel serieus. We voelen ons
hier zó thuis, het is hier echt heerlijk wonen!”
Lisa de Koning

Weer helemaal van nu
Steven gebruikt de spreuk sinds ze er wonen soms ook,
want ruim 100 jaar later zijn er nog steeds genoeg situaties
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ACTIVITEITEN

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).
MAANDAG: 		
Repaircafe: 13.30-15.30 uur, elke 3e maandag van de

Bridge: 13:15-ca. 16:30 uur, www.bridgeclub-vijfhuizen.nl

maand, september tot juni, Frans van Eerden,
eerden78@hotmail.com (Dorpshuis)
Timmerclub: 19.00-20.15 uur, hobby- en knutselclub voor
7 t/m 12 jaar, timmerclub@de-oude-stal.nl (De Oude Stal)
Repetitie VOC-koor: 19.30-22.00 uur (bijna om de week),
Aad Kuijk: 0645588479 of info@shantykoorvoc.nl (De Luifel)
Gemengd koor Viva La Musica: 20.00 - 22.00 uur, Pier-K:,
023-5669565, Liesbeth Welt: 023-5581913 (Dorpshuis)
DINSDAG:		
Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 10:00-11:30 uur,
Dirk van der Eerden, 023 5581552 (De Luifel)
Senioren soos: 13:00-17:00 uur (Dorpshuis)
Knutselclub: 19.00-20.15 uur, knutselen voor groep 6, 7 en 8,
www.despiering.nl (De Spiering)
Badmintonclub "Vijfhuizen": 20:00-22:00 uur, september t/m
april, ruud.ojevaar@planet.nl (Gymzaal Zijdewinde)
WOENSDAG:		
Biljarten: 9:00-11:00 uur en van 20:00-22:00, indien gewenst
(Dorpshuis)
Jeu de boules: 14.00-16.00 uur, bij goed weer buiten,
bij slecht weer koersbal of sjoelen binnen (Dorpshuis)
Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: 14.30-16.30 uur, 3e
woensdag van de maand, september tot mei, info@pknvijfhuizen.nl (De Poterne)
Repetitie dameskoor: 16.00-17.00 uur, Marina Kuiper,
020 4975060 (De Luifel)
Knutselclub: 18.45-19.45 uur, knutselen voor groep 3, 4 en 5,
www.despiering.nl (De Spiering)
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. (De Poterne)
Volleybal Vijfhuizen: 20.00-22.00 uur (dames en heren),
Akke Pier: 023-5583029 (Gymzaal Zijdewinde)
DONDERDAG:		
Handwerkclub: 10.00-12.00 uur, om de week, Marja Hijstek:
06-57143936 (Dorpshuis)
Bloedafname Atalmedial: 10.45-11.30 uur, www.atalmedial.nl
(De Poterne) nu volgens afspraak ivm corona

Bijbelleesgroep: 13.30-15.00 uur, september tot Pasen,

(Dorpshuis)
(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, Aad Kuijk:
0645588479 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: Contactpersoon: dhr. R. Krijger (06-53744117 of

oudewaterwolf@maatvast.nl)
De Spiering: De Spiering is bereikbaar via informatie@

despiering.nl.
De Poterne: Beheerder: Mevr. I. van der Zaag (023-5581315).
De Luifel: Beheerder Mevr. A. de Koning (023 - 5581175).
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COLOFON
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BEDRIJVENGIDS

Vijfhuizer Bedrijvengids
Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl .........................uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie .......................... info@itgijmuiden.nl
Aannemer, Marco Olsthoorn, www.marcoolsthoorn.nl, ......................nieuwbouw, verbouw en onderhoud.........................info@marcoolsthoorn.nl
Accountant, Flynth, www.flynth.nl,...........................adviseurs en accountants ................................................ 088-2367293, naud.janssen@flynth.nl
Administratie, NHFS BV, www.nhfs.nl, ..............boekhouding en financieel/fiscaal advies voor ondernemers..................023-8200 910, info@nhfs.nl
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
Coaching, Facebook.com/Westerhuijs Coaching ....bij Loopbaan & ‘Sterker door Ellende’...... 06-44986112 westerhuijscoaching@outlook.com
Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl,...............voor hulp wanneer je niet verder kunt ................. 06-23838574 contact@praktijkdalva.nl,
Constructie & RVS, BLOM, www.Blombv.nl, ...........................Constructies, Roestvrijstaal en Machinebouw.......................................info@blombv.nl
Dakdekker, Snoeks, www.snoeksdakdekkers.nl, ..................ruim 20 jaar ervaring ................ 023-359656, 06-51067806, info@snoekdakdekkers.nl
Dans & Balletstudio Jolein, www.balletstudiojolein.nl.......Breed lesaanbod voor de allerkleinste t/m volwassen.............info@balletstudiojolein.nl
Drukwerk, Divendal, www.DivendalRepro.nl, .................Voor al uw zakelijk en familiedrukwerk in vijfhuizen e.o................... info@divendalrepro.nl
Electra, GJK, www.GJKonline.nl,...............Bekabeling-Telefoon-Antenne-Internet-Satelliet-Beveiliging................ 06-53420101, info@GJKonline.nl
Fam.opstellingen Mia Macke, www.constellations-at-work.nl......individuele sessies&workshops....... 06-34017341, mia@constellations-at-work.nl
Glazenwassers en Schoonmaakbedrijf Fred Broerse Vof…...meer dan 35 jaar een begrip in de regio …..023-5289700 ......... f.broersevof@xs4all.nl
Grond- en straatwerk, De Wilde Infra- & Cultuurtechniek, www.dwgroep.nl,..................Infra- & cultuurtechn. Wzh, ......................info@ljdewilde.nl
Hoveniers, Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, .........................Voor al uw tuinwerkzaamheden ..........................06-40607897, info@maarltuinen.nl
ICT Diensten, Dalo PC Service, www.dalopcservice.nl, .................soft- en hardware reparaties ..................... 06-33008697, info@dalopcservice.nl
Kapsalon, Haarsalon5Huizen, Waterlinie 79, ...........................................Haarstyliste voor Dames en Heren ........................................... 06-51272636
Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl, ......................................................gewoon gezellig! .............................................................. 023-5581436
Kleinschalige kinderopvang/gastouder Angela Jansen, .........persoonlijke aandacht in landelijke omgeving............. 06-23794430 ahpdijk@xs4all.nl
Paardensport, Brigitta Willems, www.brigittawillems.nl, .......................dressuurtrainingen en pensionstal ............................... brigittaw@hetnet.nl
Parktuinen, Schoorl, www.parktuinendebaarsjes.nl, ............recreatief tuinieren aan de Stevensweg 31........... 0523-682161 info@schoorlbeheer.nl
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
Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl...............................grond,straatwerk, etc. ............................................. leosmit123@hotmail.com
Stucadoorsbedrijf Roy Broerse......................voor al uw stucadoors- en spuitwerkzaamheden....................... 06-24763649 roybroerse@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

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

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

