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vMet uitzicht op de koeien en het wijdse land 
kun je je er even terugtrekken uit de hectiek van 
het bestaan. Hermineke Vonk leidt rond op de 

boerderij en op het erf, waarop vijf gezellige bed and 
breakfast kamers zijn gemaakt. Lachend: „Jan houdt 

van koeien, ik houd van mensen.”

OPADEMEN IN DE 
ALBLASSERWAARD
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„Ik ben ervan overtuigd dat 
stilte belangrijk is in het leven 

van mensen”
H E R M I N E K E  V O S
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Ergens in het land, in de Alblasserwaard, 
ligt een beetje verscholen de boerderij van 
Jan (49) en Hermineke Vonk (49). Boerderij 
De Verwondering staat aan de rand van het 
dorpje Goudriaan, te midden van enkele 
boerderijen in het weidse land. 

De boerderij zelf is een boerderij zoals 
alle andere. Zo eentje die je van plaatjes 
kent. Mooi onderhouden, een keurige tuin 
eromheen en een opgeruimd erf. 

Volgeboekt
Bij het oprijden van het erf komt Her-

mineke samen met de enthousiaste jack 
russell Nickey aangelopen. Ze wijst naar 
achteren. „Als je doorrijdt, sta je voor de 

deur van Betlehem, de bed and breakfast. 
Daar moeten jullie zijn.”

De B&B bestaat uit vijf grote kamers, 
die rondom een gezamenlijke keuken en 
huiskamer zijn gesitueerd, laat ze even later 
zien. Op de kamers op de begane grond is 
een klein terrasje. De kamers zijn licht en 
eenvoudig ingericht. 

Het uitzicht over het weidse land ademt 
rust en stilte. Het valt als een aangena-
me deken over je heen. Even weg van de 
hectiek van alledag. „De afgelopen periode 
is het rustig geweest in de B&B vanwege 
de maatregelen en het gebeuren rondom 
corona,” vertelt Hermineke. „Gelukkig 
trekt het nu weer aan. Vandaag is het weer 

E

   Hermineke wilde nooit 
met een boer trouwen, zei 

ze. Maar Jan was te leuk. Ze 
werden verliefd en nu wo-

nen ze samen op melkvee-
boerderij De Verwondering. 
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volgeboekt. We hebben wel extra maatregelen 
getroffen. Zo spreiden we de ontbijtmomen-
ten.”

Meebewegen
Hermineke was als boerendochter bekend 

met het boerenleven. Vol overtuiging zei ze 
altijd: Ik trouw nooit met een boer. Maar Jan 
was te leuk. Ze werden verliefd en Hermineke 
trouwde toch met een boer. 

Samen runnen Jan en Hermineke een 
melkveehouderij met zo’n honderd koeien. 
Jan: „Qua grootte is dat een gemiddeld bedrijf. 
Gelukkig is ons bedrijf financieel gezond. Er 
wordt goed nagedacht over de beslissingen 
die we moeten nemen door de steeds verande-

rende regelgeving. In 2016 was het best even 
spannend, maar nu loopt het bedrijf goed.” 

Over die regels is Hermineke vrij laconiek: 
„Net als alle banen waar veel administratieve 
wetgeving bij komt kijken, hoort het ook bij 
het leven van een boer dat er veel wetgeving 
is die steeds verandert. Maar door mee te 
bewegen, kom je een heel eind.”

Ze vertelt vol enthousiasme: „In 2006 nam 
Jan de boerderij over van zijn ouders. Samen 
hebben ze het verder opgebouwd. Inmiddels 
is zijn vader tachtig, maar hij helpt nog volop 
mee. Ook krijgen we veel hulp van de familie 
Huisman. Arja, Jacques en hun dochter 
Joanne zijn bijna dagelijks op de boerderij te 
vinden.” 

   De vijf bed en 
breakfast kamers 
zijn rondom een 
gezamenlijke keu-
ken en huiskamer 
gesitueerd. 

„Het beste onderdeel 
van het ontbijt is 
natuurlijk onze 

zelfgemaakte yoghurt”
H E R M I N E K E  V O N K
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Het bordje boven de ingang van de bed and 
breakfast is een knipoog. Bethlehem verwijst 
naar de betekenis ervan: broodhuis.

Er hangen meer knipogen. Je hebt de Kalver-
straat, waar enkele kleine stalletjes op een rij 
staan met heel jonge kalfjes. Elke morgen om 
acht uur krijgen die melk en kunnen de gasten 
meehelpen, als ze dat willen. 

Ook het ‘Kapellaantje’ is er te vinden. Wan-
neer je het pad achter de boerderij afloopt, 
kom je uit bij een kapelletje dat achter in het 
land staat. Het is een andere plek om tot rust te 
komen.

’s Morgens staat er een heerlijk ontbijtje klaar. 
„Vergeet vooral het beste onderdeel van het 
ontbijt niet: onze zelfgemaakte yoghurt,” merkt 
Hermineke op.

Plusgevoel
Jan en Hermineke wilden dat hun boerderij 

iets extra’s kon bieden. Dat doen ze bijvoorbeeld 
door over hun bedrijf te vertellen en hun gasten 
een rondleiding aan te bieden over het erf. 

Maar er is meer. Hermineke heeft als docent, 
trainer en pastoraal coach een eigen bedrijf. Het 
zijn trouwens allemaal dingen die raakvlakken 
hebben met mensen. Schertsend: „Ik houd van 
mensen, Jan houdt van koeien.”

Vanuit haar bedrijf organiseert ze weeken-
den waarin de stilte en de rust centraal staan, 
bedoeld voor mensen die een retraitemoment 
willen. Ook biedt ze vierentwintig- of acht-
enveertiguurscoaching aan: gesprekken met 
overnachtingen. 

Momenten die bedoeld zijn om op verhaal te 
komen. Hermineke: „Iedereen draagt zijn eigen 
rugzak. We hebben allemaal een verhaal met 
hoogte- en dieptepunten. We hebben allemaal 
vragen, we kunnen soms worstelen met allerlei 
gevoelens. 

Dan is het belangrijk dat we de stilte opzoe-
ken en onze innerlijke stem laten spreken. Door 
naar onze emoties en gevoelens te luisteren, ko-
men we tot rust en dichter bij Hem Die ons kent. 
Dat je daarna nog even hier kunt blijven geeft je 
de gelegenheid om het een plekje te geven.” 

Zo ontmoet ze moeders die even ontsnappen 
uit de hectiek van het gezin. Of mensen die na 
moeilijke gebeurtenissen op adem willen komen. 
Hermineke luistert en denkt mee. „Ik ben ervan 
overtuigd dat stilte belangrijk is in het leven van 
mensen.” 

Het is goed om op zoek te gaan naar hoe din-
gen gaan en wat die met je doen. „In de hectiek 
van ons dagelijkse leven raak je dat een beetje 
kwijt.”

   Bijschrift

Als gasten willen, 
kunnen ze meehelpen de 

kalfjes melk te geven

    In de omgeving 
van de Alblasser-
waard is genoeg te 
doen, getuige de 
folders in het bed 
and breakfast.
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Het uitzicht over het weidse 
land ademt rust en stilte

   Paarden zijn de grote 
trots van Jan Vonk. Met 
glimmende ogen vertelt 
hij: „Het kost veel tijd, 
maar ik doe het graag. Op 
dit moment staan er vijf 
paarden in de schuur. Het 
zijn Gelderse paarden: 
grote, indrukwekkende 
dieren met een lief karak-
ter. Heel geschikt om bij-
voorbeeld te mennen.” Elk 
jaar hoopt hij op goede, 
sterke veulens om groot te 
brengen. En met succes. 
In 2019 werd hij Fokker van 
het Jaar Gelders paard. 


