
Verslag bezoek boerderij Olsthoorn – 13 juni 2010 
 
Ik zal mij even voorstellen, Ik ben Riet Bernaert, woon in Vlaardingen sinds 1969, en ben  
getrouwd met John, die jullie al eerder gezien hebben  Op uitnodiging van Dick van der 
Velden ging ik op dinsdag 13 juni met John mee naar de club AA  voor een bezoek aan de 
boerderij van de familie Olsthoorn aan de Oostveenseweg 6. Het was even zoeken, er waren 
drie nummers 2, 4, 6 maar na even doorsteken was de plek snel gevonden. Daar ontmoette ik 
het hele gezelschap, sommige mannen met het kroos nog achter hun oren, ( het bleek, dat zij 

met de kano gekomen waren). Iedereen zat gezellig aan de koffie op een prachtige plek, een 
oude boerderij met een geweldige bloementuin, omringd door oude bomen (een zeker 200 
jaar). Je waant je hier niet zo dicht bij de stad. 
 
Op de boerderij woont Mevr. Olsthoorn met haar zoon Arjen. Zij is een Limburgse, die op 35-
jarige leeftijd naar de boerderij gekomen was. Haar man is overleden. Arjen zorgt voor het 
onderhoud van de boerderij en het land. Het boerenbedrijf wordt niet meer uitgeoefend. 
Tijdens de koffie kwamen heel wat verhalen los en ik, als niet-Vlaardingse kwam heel wat te 
weten over de omgeving, de namen van wegen, die veranderd waren, en de boerderijen uit de 
omgeving. Sommige waren verdwenen  (Vlaardingen had volgens Mevr. Olsthoorn geen 
agrarisch beleid gevoerd!), andere waren gelukkig behouden voor het nageslacht (zoals deze). 
 
Na de koffie leidde Mevr. Olsthoorn ons door het huis, een unieke ervaring. Vooral in de 
opkamer bevonden zich schatten, waarop een museum jaloers zou zijn. En ook hier weer 
VERHALEN, want de meeste aanwezigen hadden hun jeugd in Vlaardingen en in deze 
omgeving doorgebracht. Geweldig, het toonde weer aan, dat alles wat wij meemaken en 
meegemaakt hebben langzaam geschiedenis wordt, overal zit een verhaal achter.  
 



Ik vond het heel leuk om hierbij aanwezig te zijn en dank Dick hartelijk voor zijn uitnodiging. 
Dank vooral aan Mevr.Olsthoorn en Arjen voor de koffie, de borrel en een kijkje op het erf en 
in hun huis. Het was geweldig. 
 
 
Riet Bernaert 
15 juni 2010 


