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Aart-Jan van den Berg (23) is telg 
uit een geslacht van melkveehou-
ders, dat sinds 1875 in Bleskens-
graaf is gevestigd. Aart-Jan heeft 
er met Nescio Events een nieuwe 
bedrijfstak aan toegevoegd.

“Wij richten ons vooral op groepen: bedrij-
ven, familie- en vriendenuitjes. Wij verhuren 
vergaderruimte en bieden workshops boog-
schieten aan. We organiseren groepsritten 
op de Solex door de Alblasserwaard en langs 
Kinderdijk. Natuurlijk zijn deze onderdelen 
ook los te boeken. Het leuke is, dat we er een 
familiebedrijf van hebben gemaakt: mijn va-
der houdt zich vooral bezig met de Solexen, 
mijn broer is instructeur boogschieten, mijn 
moeder verzorgt de vergaderaccommodatie en 
ik onderhoud het contact met de klanten.”

Na de start in 2012 is men bij Nescio Events 
niet stil blijven zitten. “Deze zomer hebben 
we een workshop Discgolf gelanceerd en op 
dit moment  zijn we een training aan het ont-
wikkelen voor teambuilding! Deze zal in dit 

Nieuwe ondernemers

Van de redactie:
Deze nieuwsbrief vertelt over een aantal heel 
bijzondere activiteiten. De Werkgroep Edu-
catie heeft een prachtig lespakket ontwikkeld, 
dat nu officieel in gebruik genomen is. Onze 
complimenten aan alle mensen, die hier hun 
medewerking aan hebben gegeven. Ook het 
verhaal van de Werkgroep Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden (WAV) is heel bijzonder. De 
leden van deze werkgroep hebben hier ook 
heel veel tijd, energie en liefde ingestoken, 
hieraan kun je zien, hoe dit mensen verrijkt !! 
Voor een bedrijf, dat zijn 25jarig jubileum 

vierde, waren wij het goede doel !! 
Op de redactie horen wij graag dergelijke verha-
len. Dus: heeft u ervaringen met uw bedrijf en 
wilt u die delen: laat het ons weten. Stuur het 
ons op, maar we komen ook graag eens langs 
om het verhaal te horen. 
Behalve de redactie hebben aan deze nieuws-
brief meegewerkt: Cees de Jong, Rolia Wig-
gelinghuizen, Aart-Jan van den Berg , Marri 
de Jong en Jonette Korevaar.Voor nu weer veel 
leesplezier en mogelijk is de ledenactiviteit nu 
eens iets voor u/jullie !!

Van de voorzitter:

 

Een streek 
leveren

Een streek leveren klinkt nou niet 
direct erg positief, maar toch is dat 
wat wij als bestuur van “Den Hâne-
ker” eigenlijk continu proberen te 
doen.
De vele activiteiten georganiseerd 
door onze werkgroepen, waarover 
u in deze nieuwsbrief  kunt lezen, 
geven eigenlijk, naar onze mening, 
precies weer wat we allemaal doen.
Van zonne-energie tot natuurbeheer 
en van educatie tot zorg, overal 
proberen we elkaar een mooie 
streek te leveren, de Alblasserwaard 
en Vijfheerenlanden welteverstaan.
Dus weet dat u lid bent van een 
vereniging die probeert in dit gebied 
u een mooie streek te leveren !!. 
Veel leesplezier 
 
Cees de Jong, voorzitter 

najaar gelanceerd worden.
De Alblasserwaard is voor ons de perfecte 
kweekvijver met ontzettend veel mogelijk-
heden. Een mooie streek, leuke mensen en 
Den Hâneker voor een levend netwerk”.

Plattelandstoerisme en Streekproducten
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De Ghanees Emmanuel Eshun (“Marshall”) 
was dit voorjaar op uitnodiging van de 
WAV negen weken in ons land. Als zesen-
veertigjarige was Marshall voor het eerst 
buiten Afrika, alleen daarom al is het een 
bijzonder bezoek. 
Voor de WAV was dit bezoek essentieel 
want de werkgroep streeft over en weer  
inhoudelijke uitwisseling na. Geen afhan-
kelijke relatie, geen belangrijke rol voor 
geld. Wel een elkaar ontmoeten.

Uitwisseling
Waar kan de uitwisseling dan vooral uit 
bestaan? Ten eerste uit het proces van 
elkaar en elkaars situatie leren kennen. 
Ten tweede uit het proberen een positieve 
bijdrage te leveren aan de situatie van de 
ander. Deze vorm van uitwisseling is een 
zoekproces.
In oktober 2012 was de WAV met een 
vijfkoppige delegatie ongeveer een week in 
Suhum, Ghana. Voor de WAV-ers was dit 
een verrijking. De gastvrijheid, de waarde-
ring voor het soms weinige wat men bezit 

Project Even 
Opladen
Begin maart hebben wij het project 
afgesloten en is de definitieve subsi-
dieaanvraag ingediend op 4 maart bij 
de Dienst Landelijke Gebieden (DLG) 
in Utrecht. 
Op 4 augustus hebben we de “vast-
stellingsbeschikking” ontvangen, met 
enkele opmerkingen erbij, maar wij 
kunnen nu al zeggen, dat het project 
in meerdere opzichten – ook financieel 
- goed is voor onze vereniging.

Ledenactiviteit
In juni is er een ledenactiviteit geweest op 
het bedrijf van Jan en Thera Kuiper. Een 
40 tal leden heeft kennis kunnen nemen 
van alle ontwikkelingen op dit mooie be-
drijf. De Werkgroep Educatie was hier ook 
present en heeft laten zien wat haar activi-
teiten zijn. Wij hebben leuke reacties ge-
kregen !!  Bezoekers , Werkgroep Educatie 
en natuurlijk de familie Kuiper: bedankt!!
De volgende ledenactiviteit is zaterdag 
19 oktober. Wij zijn dan welkom op het 
Streekcentrum Ooievaarsdorp Het Lies-
velt. Wij organiseren dan samen met dit 
centrum een oogstfeest en houden een 

en de positieve wijze waarop met tegen-
slagen omgegaan wordt, stemden ons tot 
nadenken, we kunnen daar een voorbeeld 
aan nemen. 
Nu was Marshall dus bij ons te gast. Eerst 
in Hornhuizen, later vooral in Noordeloos. 
In negen weken hebben we elkaar goed 
leren kennen en is een vriendschap opge-
bouwd. Dat is op zich al een winstpunt. 

Elkaar(s situatie) leren kennen
Marshall heeft tijdens het bezoek een ge-
nuanceerd beeld gekregen van ons en onze 
situatie. Zijn observaties waren regelmatig 
aanleiding tot gesprekken, vooral zijn ob-
servaties op sociaal en intermenselijk ge-
bied waren interessant. Opvallend was zijn 
vermogen om de goede eigenschappen van 
mensen te benoemen, persoonlijk maar ook 
in ruimer verband.
Zo vindt hij de Nederlandse boeren goed 
opgeleid en hard werkend. Ze denken na 
over waar ze mee bezig zijn en zijn een 
goede gesprekspartner voor professionals, 
zoals bijvoorbeeld de dierenarts.
In Marshalls perceptie heeft Nederland wel 
een prijs betaald voor de ontwikkeling in 
de veehouderij: de boer is vaak eenzaam 
in zijn werk, degene met wie er vroeger 
samengewerkt werd, is vervangen door 
machines. 
Religieuze verschillen komen in de uitwis-
seling tussen Nederland en Ghana snel 
bovendrijven, of Marshall nu bij ons is, of 
wij in Ghana. Op godsdienstig vlak zijn 
er namelijk opvallende verschilpunten, in 

Ghana is de meerderheid Christen, naar ons 
idee vergelijkbaar met de situatie in onze 
regio. Alleen krijgt het geloof bij ons vaak 
een veel minder duidelijke openbare plaats. 
In Ghana worden bijeenkomsten van de 
boeren geopend en afgesloten met gebed, 
ook autoreizen buiten de eigen woonplaats 
worden vaak begonnen en beëindigd met 
gebed. In de kerken is er veel lofprijzing 
met volop dans en zang, deze verschillen 
zetten betrokkenen die ervoor openstaan 
aan het nadenken.

Positieve bijdrage
Naast het leren kennen van elkaar en el-
kaars situatie, beoogt de uitwisseling ook 
een positieve bijdrage te leveren aan de 
situatie van de ander. Marshall deed dat 
vaak al door zijn aangename gezelschap en 
door de globalisering die zijn aanwezigheid 
met zich meebracht voor ons. 
Wij op onze beurt dachten mee met de 
coöperatie plannen die zijn boerengroep 
maakt en proberen de realisatie ervan dich-
terbij te krijgen. En, last but not least, wij 
poogden hem relevante werkervaring te 
geven op zijn (veterinaire) vakgebied. 
We merkten als WAV ook wat het hebben 
van een gast voor ons als organisatie bete-
kent. We kwamen elkaar simpelweg vaker 
tegen dan anders en we hadden een taak: 
onze gast leerzame ervaringen op laten 
doen. Niet te veel, dat leerden we ook. Af 
en toe tijd inruimen om bijvoorbeeld naar 
de wolken te kijken kan ook heel zinvol 
zijn…

Werkgroep Alblasserwaard Vijfheerenlanden (WAV)

Uitwisseling tussen Nederland en Ghana

energiemarkt. Verschillende aanbieders van 
streekproducten zullen aanwezig zijn, ook 
kunt u geïnformeerd worden over de teelt 
van fruit. Gert Lems uit Langerak vertelt 
hierover en zal alle vragen beantwoorden. 
Dit mag u niet missen !!! Zie ook de flyer.



Lespakket Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML)
Sinds het begin van natuurbeheer door 
boeren in de streek, heeft de Werkgroep 
Educatie van Den Hâneker, bestaande uit 
agrariërs, mensen uit het onderwijs en na-
tuurliefhebbers, lespakketten en excursies 
aangeboden aan basisscholen om de leerlin-
gen kennis te laten maken met de boerde-
rij, het werk, de dieren en de natuur hier 
in de streek. Het gaat altijd om het werk 
van de boer en wat er leeft in de natuur. 
Voor lessen die alleen over natuur gaan, 
verwijzen we de scholen naar de natuurcen-
tra. Ook scholen voor speciaal onderwijs 
klopten bij ons aan om een excursie naar de 
boerderij te maken. Wij waren enthousiast 
over de betrokkenheid van de leerlingen. 
Kinderen die soms heel moeilijk com-
municeren, leggen in no-time contact met 
dieren, je ziet soms hun zelfverzekerdheid 
groeien. Een bezoek aan de boerderij is 
echt wat voor deze leerlingen….. maar ons 
lesmateriaal, dat paste helemaal niet.
De werkgroep is in contact gekomen met 
leerkrachten uit het ZML onderwijs, met 
name van De Bleyburg en De Cirkel. De 
onderwijsmensen uit onze werkgroep zijn 
aan de slag gegaan om een speciaal lespak-
ket te ontwikkelen.

Uniek lespakket
Er bestaan over de boerderij talloze les-
ideeën, pakketten, kleurplaten enzovoort,   
hoe kan het dan dat dit een uniek lespak-
ket is? Kleurplaten en bestaand lesma-
teriaal zijn vaak te kinderachtig. ZML 
kinderen hebben een ander denkniveau 
dan andere 12 jarigen, maar het zijn geen 
kleuters. Dit lespakket is afgestemd op de 
doelgroep en op de werkwijze binnen het 
ZML onderwijs, het lespakket bestaat uit 
een aantal thema’s. Overzichtelijke lessen, 
maar dan ook weer op verschillende ni-
veaus, zodat een leerkracht zelf kan bepalen 
welke moeilijkheidsgraad het beste bij de 
leerlingen past. Dat hebben wij natuurlijk 
niet zelf bedacht, dat is de inbreng van de 
leerkrachten. We maakten een cd met die-
rengeluiden en het verhaal van boer Arie, 
we hebben daarbij ook een prentenboekje 

gemaakt. Één van de meest bijzondere 
onderdelen van het pakket is de film: geen 
snelle flitsen van dieren en lollige toneel-
stukjes die elkaar afwisselen, nee filmpjes 
waarin je gewoon rustig kunt zien hoe een 
koe eet, herkauwt, gemolken wordt enz. 
Het pakket zit in een speciaal opbergsy-
steem met  levensechte dieren, in aantallen 
die kloppen met de tellessen en materiaal 
om rollenspellen te spelen: boertje spelen 
in de klas.

Lespakket èn excursie
Dit is een pakket dat scholen kunnen ge-
bruiken als voorbereiding op een excursie 
naar de boerderij. Natuurlijk mogen scho-
len alleen de excursie boeken, natuurlijk 
mogen scholen alleen het lespakket huren, 
maar met de prijsstelling willen we pro-
beren om het zo aantrekkelijk mogelijk te 
maken om het beide te doen!
 
Sponsors
Stichting Kaai: na de verkoop midden 
jaren negentig van de bedrijfsactiviteiten 
richt de stichting zich onder de nieuwe 
naam «Stichting De Kaai» op het nieuwe 
doel, het geven van financiële steun aan de 
gemeenschap.
Stichting Beheer CBTB steunfonds Alblas-
serwaard Vijfheerenlanden en  Stichting 
LAMOLI: twee fondsen die een bijdrage 
willen leveren aan onderwijs, in dit geval 
heel bijzonder onderwijs, maar ook gerela-
teerd aan de agrarische sector. 
Landbouwmechanisatiebedrijf Jamo. Jamo 
heeft ook een mooie winkel en de met de 
materialen voor de speelboerderij en zonder 

rekening ging ik weer naar buiten. Het zal 
u niet verbazen dat er een John Deere in de 
schuur staat. 
De Eerste Klap van Rabobank Merwe-
stroom 
 
Vrijwillige medewerkers
Naast de werkgroepleden hebben meege-
werkt: Mireille de Zeeuw, Inge Aanen ont-
wikkeling pakket. 
De heer en mevrouw Vroege realiseerden 
de film en het inspreken van de teksten.
De familie Romeijn was decor voor de film, 
medewerker Arie en zoon Jan-Piet spelen 
een rol in de film.
Arie Aanen werd gefotografeerd voor “Het 
verhaal van Boer Arie”
 
Zaterdag 1 juni 2013 is het lespakket op 
de “Streekparade” aangeboden aan het 
bestuur van Den Hâneker. Het lespakket 
kreeg die dag veel belangstelling. 
Den Hâneker is blij met het eindresultaat 
van de werkgroep. Het pakket biedt op-
drachten op diverse niveaus in een setting 
die gangbaar is binnen het speciaal onder-
wijs. De leskist met tal van boerderijdie-
ren, een schuur en verkleedmateriaal en een 
DVD met 7 filmpjes, biedt uren speelple-
zier, maar stimuleert de kinderen ook in 
hun ontwikkeling. 
Maar wat is een project over de boerderij 
zonder een bezoek aan de boerderij ?
De scholen die meegewerkt hebben aan de 
opzet en uitwerking van dit project hebben 
de primeur voor wat betreft de excursie die 
gekoppeld is aan het lespakket. 
Op dinsdag 2 juli is de ZML-school De 
Cirkel als eerste op excursie geweest naar 
de boerderij van Dries en Arja Romeijn.  
Arja is één van de drijvende krachten ge-
weest achter dit pakket. Onder toeziend 
oog van bestuursleden, medewerkers, spon-
soren en andere genodigden is het lespak-
ket officieel in gebruik genomen.
Het bestuur van Den Hâneker hoopt dat 
veel leerlingen gebruik gaan maken van het 
lespakket en (opnieuw) kennis maken met 
de boerderij en alles wat zich daar afspeelt.

HABO 25 jaar
Vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus vierde 
HABO zijn 25 jarig jubileum met een 
prachtig feest waarbij voor Den Hâneker 

een belangrijke rol was weggelegd. 
De directie had nl. besloten om ons als 
“goed doel “ aan te wijzen. 
De klanten, leveranciers en andere 
genodigden gaven met gulle hand zodat 
er ruim € 8.000 aan onze vereniging 

wordt overgemaakt. 
We zijn hier geweldig blij mee en we 
zullen deze prachtige gift een goede 
bestemming geven. 
We bedanken alle gulle gevers en wensen 
de “Habo familie” alle goeds toe. 
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Hoeveel leden van den Hâneker hebben al 
Zonnepanelen?

Europa investeert in zijn platteland

Ad van Rees, Donkseweg 3, Brandwijk Nel Hakkesteegt, Achterland 4, Groot Ammers  

Ad van Rees en Nel Hakkesteegt, 
beiden al jaren lid van den Hâ-
neker, hebben de stap gezet naar 
Zonnepanelen. 

Het bestuur van Den Hâneker wil graag 
weten welke leden op dit moment al be-
schikken over Zonnepanelen. 

Nieuw streekproduct
Met het project MijnDakJouwDak (zie 
elders in deze Nieuwsbrief) wil Den Hâ-
neker in de regio door goede voorlichting 
meer belangstelling opwekken voor eigen 
(zonne) energie. 
Naast alle mooie streekproducten die we 
nu al hebben, krijgen we dan een nieuw 
streekproduct: ZONNE-ENERGIE. 

De uitvoering
Mail uw naam, straat en plaats eventueel met een mooie foto naar:  info@denhaneker.nl 

Meer vragen over Zonnepanelen?
Kom naar de Energiemarkt op 19 oktober op het Streekcentrum. De energiemarkt vindt 
tegelijk plaats met het oogstfeest en wordt georganiseerd door Den Hâneker in samen-
werking met het Streekcentrum. (zie ook de flyer, die bij deze Nieuwsbrief is ingesloten).

Fossiele brandstoffen zoals 
olie en aardgas worden steeds 
schaarser en duurder. Bovendien 
leidt het gebruik van fossiele 
energie tot de uitstoot van kli-
maatgassen. Den Hâneker zet 
zich in voor duurzame energie, 
liefst opgewekt in de regio zelf. 

Het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling maakt het 
financieel mogelijk om een nieuw pilot-
project te gaan realiseren:

MijnDakJouwDak
Duurzame energie kan opgewekt 
worden via zonnepanelen.  In Mijn-
DakJouwDak onderzoekt de Werkgroep 
Energie van Den Hâneker via energie-
opwekking een verbinding te leggen 
tussen boeren en burgers in de streek. 
Kunnen burgers investeren in zonnepane-

len op boerendaken en daar ook van profi-
teren? Groene stroom als streekproduct! 

Uitvoering in stappen
Stap voor stap willen we dit onderzoeken.
Stap 1: is het plaatsen door Den Hâneker 
van Zonnepanelen op het dak van het 
Streekcentrum “Het Liesvelt” in  Groot 
Ammers. Met deze panelen wil Den 
Hâneker de voorlichting en bewustwor-
ding in de regio stimuleren. Daarnaast 
komt er een website MijnDakJouwDak 
met informatie over het project, tips en 

maatregelen om zelf aan de gang te gaan. 
Stap 2: In het voorlichtingscentrum kan 
iedereen onafhankelijke informatie krijgen 
over besparingsmaatregelen en het gebruik 
van zonnepanelen. 
Stap 3: Onderzoeken of bewoners van 
deze streek in de vorm van een coöperatie 
gezamenlijk energie kunnen opwekken 
en daarmee de streek energieneutraler 
maken. 

Energiemarkt op 19 oktober
De komende jaren wil Den Hâneker samen 
met het Streekcentrum bewoners van de 
regio enthousiast maken voor duurzame 
energie. We beginnen onze acties feestelijk 
op 19 oktober, waar burgemeester Dirk van 
den Borg de eerste PV panelen  in gebruik 
zal nemen. 

Vrijwilligers
Bent u geïnteresseerd om mee te denken 
en mee te doen in onze werkgroep, meldt u 
zich aan bij info@denhaneker.nl


