Bedrijf in beeld gebr. Van Lint in Ottoland

Dit keer over de theetuin Gebroeders van
Lint. Zij zijn dit jaar begonnen en lid geworden van onze vereniging. Lees welke
vliegende start zij hebben gemaakt: Even
een stukje terug in de tijd naar “ergens”
in juli, bij Theetuin Gebroeders van Lint.
Halverwege juli j.l. gebeurde er iets heel
verrassends bij de Gebroeders: even een
korte uitleg. Ineens stond er een onbekend
telefoonnummer op de mobiel van de Gebroeders. Ernest belde het nummer terug
en kreeg de redactie van het Algemeen
Dagblad aan de telefoon. De dame aan de
telefoon vertelde dat iedereen al naar huis
was en dat zij ook niet wist waar het over
ging, maar dat wij de volgende dag vast
teruggebeld zouden worden. Nu moeten
jullie weten dat wij een tijdje geleden het
AD hebben opgezegd en wij dachten dus
dat het vast om een leuke nieuwe aanbieding zou gaan om weer abonnee te worden.
Gisterenmiddag belde het AD terug en
wel een meneer van de redactie. Hij vertelde dat hij afgelopen dinsdag anoniem
samen met een collega een bezoek aan onze
theetuin had gebracht en dat zij bij het

weggaan een aantal folders meekregen van
Annemieke voor vrienden of buren om wat
reclame voor onze theetuin te maken, want
we moeten het toch hebben van mond tot
mond reclame. Nou dat zouden zij wel
doen, en wel met een stukje in de krant
over onze theetuin. Kortom het verhaal
gaat over de “Terrassen Trofee “ van het
leukste terras 2013 van Drechtsteden en
Rivierenlanden en wij zijn dus uitgekozen om mee te doen. Nou ja!!! Wij waren
geheel overdonderd, want dit is toch wel
heel erg gaaf! WIJ!!! We zijn net 4 weekjes
open en dit is toch wel heel leuk. “Meneer,
heeft u nu klanten in de tuin?” werd er
gevraagd, “Ja, ja er zijn nu 3 stellen aanwezig “, nou als u ze een half uurtje vasthoudt
dan staat de fotograaf binnen een half uur
bij u in de tuin om foto’s te maken...”.
De twee dames die heerlijk van hun theetje (met ons huis gemaakte appelgebak)
zaten te genieten, die vonden het geweldig
leuk en hadden er samen met Annemiek
de grootste lol om en ze wilden wel op de
fotograaf wachten. De Gebroeders zijn zich
maar snel even gaan verkleden, want ja, zo
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konden zij het AD niet ontvangen met hun
tuinkloffie aan. En zo kwamen wij in de
terrassen trofee 2013 terecht, het werd een
gekkenhuis, wekenlang stonden de wij bovenaan met onze tuin. Pfff er bleven maar
gasten komen “Go with the flow” dachten
de Gebroeders en we lieten het maar op ons
afkomen. Vrienden sprongen bij als het te
druk werd, de fietsers bleven maar komen...
En tot onze grote verrassing zijn wij als
eerste geëindigd, en dat is toch wel heel erg
leuk. Wij, de Gebroeders hebben veel geleerd van ons eerste seizoen, wij vonden het
geweldig en hebben al weer zin in 2014!

Vrijwilliger
Vrijwilliger gezocht voor de ledenadministratie. Voor het up to date houden van de
ledenadministratie zijn we op zoek naar een
vrijwilleger. Bekendheid met het programma
PC Leden is een pré.
Verdere informatie: info@denhaneker.nl
of tel. 06 - 20 43 02 00
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Van de voorzitter:

Donkere
dagen
We bevinden ons inmiddels weer
in de donkere dagen voor de kerst.
De dagen zijn kort en lijken om te
vliegen. Een gevoel wat je kunt
krijgen als er weer zo’n zonloze dag
is. En toch kunnen we stellen, dat
we binnen “den Hâneker” eerder bij
de langste dan de kortste dag zitten, als we kijken naar alle activiteiten die plaatsvinden en de tomeloze

inzet van de vele mensen binnen
de werkgroepen maken dat er van
alles plaats vindt binnen de vereniging. Ledenactiviteiten, discussies
over de toekomst, lespakketten,
zonnepanelen en onderzoeken, en
allemaal op het terrein van onze
streek. In een bijna afgelopen jaar
zou je denken dat het haast niet in
de dagen zou passen en toch lukt
het ons weer keer op keer. Trots
kunnen we zijn op die streek en
die mensen die hun nek uit durven
steken voor deze zaken. U kunt hier
verderop in deze nieuwsbrief over
lezen.
Namens het bestuur wensen wij u
en de uwen het allerbeste, en op
naar de langste dag.

Landbouw&Zorg
Zorgboeren Zuid Holland gaat gestaag door
met groeien. Momenteel hebben we ruim 300
cliënten, een groei van ruim 25% in 2013.
Volgend jaar verwachten we een verdere groei
naar ruim 400 cliënten. Ook ons budget
groeit van ruim 1 miljoen euro in 2013 naar
1,5 miljoen in 2014. Het blijkt dat mensen
met een indicatie voor begeleiding (dagbesteding) steeds vaker kiezen voor de kleinschaligheid, de persoonlijke aandacht en de
rust die de zorgboeren kunnen bieden. Onze
cliënten variëren in leeftijd van ca. 6 tot 90
jaar en in beperking van gedragsproblemen
tot dementie. We zijn net gestart met een
tevredenheidsonderzoek onder de cliënten
en hopen u later daarover te informeren. Zo
groeit en bloeit de organisatie. Het kantoor
huisvest inmiddels vijf mensen. Annelieke
Steenbergen en Margreet van Snippenberg
zijn zorgcoördinator , daarnaast is Paulien
Vink onze pr steun en toeverlaat en hebben
we Mieke Buijsman aangenomen om de
cliëntadministratie te doen. Tenslotte doet
Riek Bartels, samen met haar dochters nog
steeds de financiële administratie. Het
komende jaar bereiden we ons voor op een
lastige systeemwijziging. Ons budget wordt
nu door de AWBZ betaald, in 2015 zal dat
overgaan naar de gemeente. Dit is een belangrijke verandering die ons veel extra werk kost.
Dankzij een zuinig beleid in de afgelopen

jaren kunnen we extra menskracht aannemen
om ons te helpen. Zo hebben de zorgboeren
samen geïnvesteerd in een duurzame organisatie die niet “omvalt” bij de eerste de beste
verandering.
Sinds kort zijn we begonnen met een klein en
mooi experiment. We gaan op kleine schaal
lesgeven aan cliënten die geen onderwijs meer
kunnen volgen in het reguliere onderwijs.
Deze jongeren willen we door middel van de
één op één methode op de boerderij weer
enthousiast maken voor rekenen, taal en
computervaardigheden. Zonder subsidie van
de overheid omdat we geloven in onze eigen
kracht en die van onze vrijwilligers. Een
prachtig project waar we heel trots op zijn,
waarvoor we nog wel op zoek zijn naar
fondsen voor leermiddelen en de onkostenvergoeding voor onze vrijwilligers. Wie helpt
ons daarmee?
Daan Iken

Van de redactie:
Het lijkt te lukken! Vier nieuwsbrieven in een
jaar. Wanneer u dit leest is het gelukt. Daar
zijn wij best trots op. Omdat het zo’n mooi
blaadje is, zijn wij er nog niet toe over gegaan
om de brief digitaal te versturen. Wat nog
ontbreekt is, dat er nieuws spontaan naar de
redactie wordt verstuurd. Wij weten, dat er
bij verschillende leden voor 2014 het een en
ander staat te gebeuren. Stuur uw bericht en
eventuele foto’s naar het kantoor en wij
plaatsen het op de website en/of in overleg
met u in de nieuwsbrief. Lukt het uzelf niet

een verhaal te maken, wij komen graag bij u
om samen een verhaal op te stellen. Onze vrijwilligers Peet en Jan hebben alle dia’s van de
vereniging gedigitaliseerd. Wij hebben nu een
uitgebreid beeldbestand. Wanneer zij u
kunnen helpen met digitaliseren van beeldmateriaal, neem dan contact met ons op! In
deze uitgave bijdragen van de gebr. Van Lint,
Rolia Wiggelinkhuizen en Daan Iken. Bedankt
voor alle bijdragen dit jaar en de vele leuke
reacties. Wij rekenen weer op iedereen in het
nieuwe jaar. Veel leesplezier toegewenst.

Cees de Jong
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Plattelandstoerisme en Streekproducten

De Maria Johanna Hoeve is genomineerd
als Logeeraccommodatie van het Jaar 2014.
Namens onze vereniging feliciteren wij Leo
Kool, directeur Maria Johanna Hoeve, heel
hartelijk met deze nominatie. De Maria
Johanna Hoeve is als enige in de regio van

het Groene Hart genomineerd!
Vooraankondiging Startavond nieuwe
seizoen 2014 voor alle ondernemers Plattelandstoerisme en Streekproducten. Op het
gebied van toerisme zijn er in onze regio

diverse belangrijke ontwikkelingen, zoals
het oprichten van de Coöperatie Sterke
Watermerken, ontwikkelingen rondom
Kinderdijk, enz. Deze ontwikkelingen zijn
ook voor ons van groot belang, daarom
nodigen wij u graag uit op 20 januari voor
de startavond in Kinderdijk. Cees van der
Vlist, directeur van de Kinderdijk hebben
we voor die avond uitgenodigd. U krijgt
van ons nog nadere informatie hierover
maar zet 20 januari 2014 alvast in uw
agenda! Namens werkgroep Plattelandstoerisme en Streekproducten, Ria van
Wijngaarden

Erfvogels
Het afgelopen jaar hee student
Roel Wigman voor de vereniging
een onderzoek naar erfvogels
uitgevoerd. Het onderzoek had
als doel om meer inzicht te
verkrijgen in de huidige populatie, bedreigingen en beschermingsmaatregelen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Erfvogels zijn vogelsoorten van het
boerenerf, zoals steenuil, ringmus, kerkuil,
boerenzwaluw, torenvalk, grauwe vliegenvanger en spotvogel. Het onderzoek heeft
plaats gevonden op vijf onderzoekslocaties
in het hart van de Alblasserwaard. Op deze
locaties zijn eerst eigenaren geinterviewd.
Vervolgens zijn de erven beoordeeld op
geschiktheid voor erfvogels en ten slotte
zijn er erfvogeltellingen uitgevoerd.
Gedurende de erfvogeltellingen zijn twaalf
boerenzwaluwparen, twee torenvalkparen
en één spotvogelpaar geteld. Deze
waarden zijn vergelijkbaar met de landelijke gemiddelden. Torenvalk overschrijdt
deze gemiddelden door het open karakter
van de streek. Het valt op dat op het minst
geschikte erf, de meeste erfvogels zijn
waargenomen. Dit komt waarschijnlijk
door de naastgelegen ecologische verbindingszone, waar veel voedsel en
beschutting te vinden zijn. Op twee erven
zijn geen erfvogels te vinden, deze zijn
onveilig en bevatten onvoldoende begroeiing of vee. Voor de ontbrekende

voeren, waarbij er meerdere
jaren onderzoek wordt gedaan
op een groter aantal locaties.
Ten slotte blijft Roel als vrijwilliger binnen de vereniging
actief en zal zich verder gaan
inzetten voor de bescherming
van erfvogels en streekeigen
erfinrichting. Voor vragen, of
om extra folders te ontvangen,
kunt u kontact opnemen met
het kantoor. Op maandag is
het kantoor altijd bezet en
kunt u de vraag direct aan
Roel voorleggen, op andere
dagen graag via de mail:
info@denhaneker.nl
erfvogelsoorten zijn de erven ongeschikt,
vaak ontbreekt het aan struikgewas, structuurbepalende elementen en voldoende
wintervoedsel. Om het voortbestaan van
deze karakteristieke vogels in het
agrarische landschap te garanderen zijn
praktische, gebied specifieke maatregelen
opgesteld. De maatregelen voorzien de
erfvogels in de basisbehoeften voedsel,
veiligheid en voortplanting. De maatregelen zijn weergegeven in de bijgevoegde
folder ‘Geef erfvogels een kans op uw erf!’.
Daarnaast is in het Kontakt een artikel
verschenen over het erfvogelonderzoek.
Eind oktober is een presentatie verzorgd
voor de leden werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer. Zo is er binnen Den
Hâneker meer bekendheid ontstaan met
het thema erfvogels. Om de erfvogelstand
beter te kunnen volgen is het van belang
een groter vervolgonderzoek uit te

Contributie
Beste mensen,
We zijn blij dat u lid bent van onze vereniging
want daarmede maakt u onze activiteiten
mogelijk. Door de nieuwsbrieven, de website
en ook door Het Kontakt blijft u op de hoogte
van wat er allemaal gebeurt in de vereniging.
Een aantal van u heeft de contributie nog
niet betaald en aan deze leden het verzoek
om het contributiebedrag van € 30,- over
te maken op rekening nr. 35.84.43.520 ten
name van Den Hâneker.
Met vriendelijke groet,

André van der Ham, penningmeester
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Mijndak Jouwdak
MijnDakJouwDak: Groene
stroom uit zonnepanelen.
Europees Project langzamerhand zichtbaar in de regio.
Dankzij steun van het Europese
Landbouwfonds wordt de regio
steeds duurzamer. Zonnepanelen MijnDakJouwDak
officieel in gebruik genomen
tijdens zeer geslaagd Oogstfeest
en Energiemarkt.
Zaterdag 19 oktober om precies 12.00 uur
heeft Dirk van der Borg, burgemeester van
de gemeente Molenwaard, de zonnepanelen
op het dak van Streekcentrum Het
Liesvelt officieel in werking gesteld. Met
het in werking zetten van de installatie is
het eerste project van MijnDakJouwDak
gerealiseerd, waarmee, zoals Dirk van
der Borg zei, “een leaderprogramma is
gerealiseerd aan de hand waarvan we met
elkaar kijken wat we kunnen bereiken in
de regio”. Het was een geweldige middag. Kinderen waren volop bezig te ontdekken wat de natuur ons allemaal biedt
en genoten van de speeltoestellen op het
Streekcentrum. De vele bezoekers van de
Oogstmarkt proefden goedkeurend van
de heerlijke streekproducten als kazen
en wijn uit Goudriaan. En zij lieten zich

met graagte voorlichten over de mogelijkheden die fabrikanten en specialisten hun
aanreikten over de vele mogelijkheden om
duurzaam om te gaan met onze energie.
Het Streekcentrum op zijn best: volop
beleving van de natuur en super gezellig. De zonnepanelen op het dak van het
Streekcentrum zijn een sprekend voorbeeld
van watMijnDakJouwDak wil bereiken.
Het dak is van het Streekcentrum. De
panelen zijn van Den Hâneker. Samenwerken om duurzame energie op te
wekken. Dat idee uitrollen in de regio en
duurzame energie tot streekproduct
maken, dat is waar MijnDakJouwDak voor
staat. De installatie is tevens bedoeld als
leermoment. Zo kunnen bezoekers van het
Streekcentrum alle technische informatie
opdoen die zij maar willen: er zijn verschillende soorten panelen (in totaal 88)
geplaatst, op verschillende plaatsen,
waardoor gemeten wordt welke combinatie
de beste is. Deze opzet is een tussen
oplossing omdat door de regelgeving nog
niet alle wensen zijn in te vullen. Het is
wel een grote stap om een groter model te
kunnen realiseren en regionaal uit te
rollen. De installatie is ontwikkeld,
geleverd en geplaatst door GroenWaerts,
de samenwerking van een aantal installatiebedrijven in de Alblasserwaard. Het
initiatief voor het project MijnDakJouwDak is genomen door Den Hâneker en met
steun van het Europees Landbouwfonds

voor Plattelandsontwikkeling en Gemeente
Molenwaard. Optimale samenwerking dus
als aanzet tot verdere ontwikkeling van
duurzaamheid in de regio Alblasserwaard
Vijheerenlanden. Als een zonnetje... zie
voor foto’s www.mijndakjouwdak.nl
http://www.mdjd.nl/nieuwsoverzicht/
zonnepanelen-mijndakjouwdak-officieelin-gebruik-genomen/ en op de site van
Het Kontakt: http://www.hetkontakt.nl/
alblasserwaard/fotoreportage/energiemarktop-ooievaarsdorp
Nulmeting: leden van Den Hâneker
spreken zich uit. De stand eind november 2013 is dat 7% van de leden van Den
Hâneker op één of andere manier iets met
Zonnepanelen doet. Hetzij op de boerderij,
hetzij op hun huis of als service aan hun
bezoekers in het kader van Even Opladen.
In cijfers uitgedrukt: 54 van de 756 leden.
Belangrijke argumenten voor de aanschaf
van Zonnepanelen zijn volgens de leden:
Een bijdrage leveren aan een schoner
milieu. De enige investering die geen extra
werk geeft en toch opbrengt. Voorbeeldfunctie Niet om eraan te verdienen, maar
mee te zoeken naar alternatieve energie
Kostenbesparend, minder milieu belastend
Fiscaal interessant Anders denken, we
moeten met elkaar op een andere manier
energie opwekken Mooie tegenhanger
tegen de windmolens.

Ledenactiviteit- Sneavond
Uitnodiging. U wordt allemaal
uitgenodigd voor onze traditionele
snertavond op donderdagavond 9 januari
in boerderij Het Achterhuis, Hoogeind
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20a, 4143LX Leerdam. Iedereen is welkom
vanaf 19.00 uur. Jan en José Zijderveld
gaan ons verwennen !! Elkaar ontmoeten,
bijpraten, de beste wensen uitwisselen enz.

Aanmelden kan tot en met maandag

6 januari: info@denhaneker.nl of
0184-605300. Geef ook door met hoeveel
personen u hoopt te komen!
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