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Kaas-, ijs- en activiteitenboerderij, 'De Willigen'
WWW.daVidhague.nl

door daVid hague en patrick hesse

Het is een Vree land!
Ik weet zeker dat als je een dag
Amsterdam in gaat dat je een vrij
grote kans hebt om iets raars,
bizars of verassend te zien. Maar
op het platteland is die kans nog
groter. Wat vroeger normaal was,
is nu verouderd en wordt vergeten. Net als wat eerst abnormaal
en rebels was nu slechts een
mode accessoire is en de impact
ervan verdwenen is. Als consequentie is het nu het platteland
de plek die de meest verassende
heerlijkheden heeft, maar sssshhhh niet doorvertellen hoor!
Deze week had ik op weg naar
De Willigen, een geweldig kaasen ijsboerderijtje in Vreeland,
met Patrick ook een paar leuke
verassingen. We reden langs de
oevers van de Utrechtse Vecht
en zagen een ijsvogel die aan
het vissen was. We zagen twee
kleine vogels die een grote, boze
buizerd aan het achtervolgen waren langs een gouden veld en een
man met gele schoenveters die
gevolgd werd door een rij zwart
en witte koeien. Maar het raarste
wat we gezien hebben was bij
de prachtige oude kaasboerderij
die aan het einde van een lange,
kronkelige weg ligt.

Zoals je waarschijnlijk op de
foto’s kunt zien, zijn wij niet de
enige die wel een lekker stukje
kaas met salade op bruin brood
lusten. Patrick en ik waren verrast om een pittoresque boerderij
te vinden langs de oevers van de
Vecht die eigenlijk een geweldige
zaken doet met enige heerlijke
producten die de reis naar de
boerderij het zeker waard
maken.
De kaas die ze er maken is
typisch Gouda boerenkaas en
ze maken een zeer acceptabele
selectie maten en soorten, maar
voor mij was het echt het ijs wat
een schot in de roos was. Ze verbouwen er hun eigen rabarber en
aarbeien en verwerken dit met
hun eigen volle melk. Als je van
ijs houdt, maar het verschil niet
kent tussen het ijs met chemische
smaken, bevroren water en verse
melk met biologisch fruit, dan
kan ik u aanraden om een reisje
te maken naar het museum winkeltje die aan de boerderij vastzit
waar je voor 1 euro een ijsje kunt
krijgen. Je zult misschien verrast
zijn dat het het lekkerste ijs is
dat je ooit hebt geproefd.
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Sinaasappel Sorbet Recept

GEZOND LEVEN EN ETEN
IN HET GROENE HART

Ingredienten
200 g suiker
250 ml verse sinaasappelsap
375 ml water
Rasp van 2 sinaasappels
Sap van een hele citroen

Organisch
Ambachtelijk
Duurzaamheid
Voedingswaarde

Meng in een steelpan de suiker, water en sinaasappelrasp. Verwarm
langzaam, blijf de gehele tijd roeren tot de suiker opgelost is. Breng aan
de kook en laat het mengsel dan 5-8 minuten koken tot je een siroop
hebt.
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Haal van de hitte af en laat afkoelen. Als het mengsel afgekoeld is, roer
er dan de sinaasappel- en citroensap doorheen en doe het mengsel in
een plastic container die gemakkelijk in de vriezer past. Doe de container in de vriezer. Haal het na een uur uit de vriezer (zet je wekker zodat
je het niet vergeet) en meng het halfbevroren mengsel met een vork.
Het moet nu op een soort slush puppy gaan lijken. Doe weer terug in de
vriezer en herhaal na een uur het mengen. Nu is je fruitige sorbet klaar
om van te genieten.
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Voltooiing faunapassages Provincialeweg Vinkeveen
In de periode van 16 tot en met
20 mei voert de provincie Utrecht
werkzaamheden uit aan de Provincialeweg N201 tussen Vinkeveen en
Loenen (ter hoogte van hm 58,8 en
hm 59,8). Doel van de werkzaamheden is het afbouwen van de twee
faunapassages die zo’n drie jaar
geleden zijn voorbereid tijdens het
groot onderhoud aan de weg. Hieronder vindt u meer informatie over
de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de consequenties
voor het verkeer.
Werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden zullen
de al aanwezige gedeelten van de
faunapassages verlengd worden
richting het water dat aan weerszijden van de N201 ligt. De zijde van
Vinkeveen naar Loenen is in maart
al afgerond; nu staat de zijde van
Loenen naar Vinkeveen op het programma. Tijdens de werkzaamheden zal onder andere een gasleiding
verlegd worden en de faunapassage

zal onder de weg door verlengd
worden.
Planning werkzaamheden en
verkeersmaatregelen
De werkzaamheden worden op
maandag, dinsdag en woensdag (16
tot en met 18 mei) overdag uitgevoerd tussen 7.00 uur en 18.00 uur.
Ter hoogte van de werkzaamheden
geldt dan een snelheidsbeperking
waarbij de maximumsnelheid verlaagd wordt naar 50 km/uur. Er zijn
overdag geen beperkingen voor het
fietsverkeer.
Van woensdag 18 mei tot en met
vrijdag 20 mei wordt er ‘s avonds
en ’s nachts gewerkt tussen 20.00
uur en 6.00 uur de volgende
ochtend. Hierbij wordt één rijbaan
afgesloten. Het verkeer wordt met
behulp van tijdelijke verkeerslichten
om en om langs het werk geleid
en de maximumsnelheid wordt
verlaagd naar 30 km/uur. Dit kan
enige vertraging opleveren voor het

doorgaande verkeer. Het fietsverkeer kan gedurende de nachtelijke
werkzaamheden onder begeleiding
het werkvak passeren. Tijdens de
nachtwerkzaamheden is een alternatieve route beschikbaar vanaf
Mijdrecht via de N212 en de N401
richting de A2.
Faunapassages
Provinciale wegen vormen vaak
een barrière voor dieren om over
te steken. Hierdoor wordt hun
leefgebied kleiner en hun voortbestaan bedreigd. Met de aanleg
van faunapassages en ecoducten
proberen rijk, provincies en gemeenten de schadelijke invloed van
meer en drukkere wegen tegen te
gaan. De faunapassages en ecoducten zijn bedoeld om dieren een
veilige oversteek te bieden tussen
verschillende natuurgebieden. Ook
de verkeersveiligheid neemt toe
doordat er minder dieren plotseling
de weg oversteken.

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
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Verlies van 6 tot 10 kg per maand
Geen verlies van spiermassa
Duurzaam afvallen
Medisch onderbouwd
Gemakkelijk en comfortabel
Geen hongergevoel
Geen slappe huid
Geen vermoeid gevoel
Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

