WAV – FRITS KOOL PRIJS
Op 21 april 2018 werd in de Schaapskooi
van Schoonrewoerd de “Frits Kool
aanmoedigingsprijs” uitgereikt.

Bedrijf in beeld: De Drie Wedden
biologische boerderij De Drie Wedden, Tiendweg 4, Noordeloos
De koeien zijn gisteren naar buiten gegaan en zij hebben genoten van het
mooie weer en het verse gras. Daarom beginnen wij met een proeverij van
de eerste rauwe weidemelk: heerlijk!
Speerpunten van De Drie Wedden zijn:
•	weidevogelbeheer, natuurbeheer en slootkantenbeheer: zorgen voor
verhoging van de biodiversiteit
•	koeien: leveren melk die verwerkt wordt tot biologische
zuivelproducten
•	schapen: verbeteren het land (“een schapentand is goud voor het
land”) en leveren wol voor ambachtelijke wolproducten
•	bijen: van grote waarde voor de natuur en leveren, door aanwezige
drachtplanten en een goede hygiëne bij de verwerking, honing van
hoge kwaliteit.
De Drie Wedden heeft een interessante groep maten:
Teunis Jacob Slob
Teunis Jacob is in 1979 als maat gestart op het bedrijf van zijn ouders.
Hij is medeoprichter van Den Hâneker. Hij is – samen met Gertjan en
eerder ook Frits Kool - nauw betrokken bij projecten op natuurgebied /
weidevogelbeheer die door de overheid werden en worden ontwikkeld.
Sinds 1994 boert hij biologisch, in combinatie met agrarisch natuurbeheer.
Nelie Slob
Nelie verzorgt de 60 schapen met hun lammeren. Zij heeft in 2011 een
opleiding Kruidengeneeskunde gedaan en gebruikt natuurproducten
(honing op kleine wondjes, propolis tinctuur voor wonden op de spenen en
groene klei pasta bij wonden aan de poten) bij de verzorging van de dieren.
Zij is een gepassioneerd imker en zij gaf kortgeleden een workshop voor
imkers over propolis.

AGENDA
Om te noteren in uw agenda:
- Zaterdag 2 juni: Streekparade
- Vrijdag 15 juni: opening festiviteiten Nieuwpoort 735 jaar
- Zaterdag 16 juni: landelijke open dag van biologische boerderijen
-	Woensdag 2o t/m zondag 24 juni: theater Koning van het Grasland
(toneelgroepjanvos.nl/koningvanhetgrasland/)
- Zaterdag 6 oktober: Fokveedag

Rokus Lakerveld
Rokus is sinds 2013 lid van de maatschap; werkt daarnaast als agrarisch
adviseur en hij is bestuurslid van Den Hâneker.
Rokus en Teunis Jacob verzorgen samen de ca. 120 melkkoeien, de
koekalfjes en ossen, het land, het plas-/drasgebied en zij doen het
weidevogelbeheer. Er ontstond een goed broedgebied voor de grutto,
kieviet, tureluur, scholekster, veldleeuwerik en watersnip.
Anja Slob, dochter van Teunis Jacob en Nelie
Anja is basisarts en zij hoopt binnenkort te starten met de opleiding
tot huisarts. Zij heeft, samen met zus Mirjam, een masterclass “Korte
ketens” in Rotterdam gevolgd. Hieruit ontstond het idee om vlees van
eigen ossen en lammeren te gaan verkopen.

De prijs is in het leven geroepen om het
gedachtegoed van Frits, die vorig jaar
verongelukte, levend te houden. Mondiaal
denken en lokaal handelen was zijn motto.
Als lid van de WAV en medeoprichter van
Den Hâneker stond hij aan de voet van veel
initiatieven voor een duurzame en vitale
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Frits leefde
ervoor dat wanneer je iets vindt, je daar ook zelf
naar moet handelen.
Dat maatschappijbewuste lokale handelen
is duidelijk bij alle vier de genomineerden
aanwezig. Bij Jaap en Linda de Jong, Lexmond,
ligt het accent vooral op de zorg voor ouderen;
bij Peter en Saskia Heikoop, Nieuwland, op
de directe verkoop aan de consument (naast
de banden met boeren in Guinee, Afrika); bij
Marijke Booij, Streefkerk, op de bijzondere
korte keten van “burenkaas” en de band
met de Rotterdamse consument. De prijs
ging uiteindelijk naar Stichting Vitaal Dorp

Colofon

Everdingen. De jury benadrukte dat zij er op
wonderbaarlijke wijze in geslaagd zijn om
een heel dorp actief te betrekken bij een grote
diversiteit aan initiatieven: de winkel, de
tuinbouwkas die de winkel bevoorraadt, de
mensen met achterstand op de arbeidsmarkt
die zinvol werk vinden, het grote aantal
vrijwilligers. Met deze initiatieven weten zij het
‘eigenaarschap’ terug te halen naar de streek.
Iets dat volledig past in het gedachtegoed van
Frits.

Eindredactie: Mariëlle de Bruijn
Bestuur Den Hâneker:
Kees Commijs, voorzitter.
Coert van Ee, vicevoorzitter
André van der Ham, penningmeester
Alida de Jong, secretaris
Mariëlle de Bruijn, communicatie & PR
Rokus Lakerveld, lid
Tanja Kool, lid

Voorwoord

De WAV streeft er naar in 2020 wederom een
“Frits Kool aanmoedigingsprijs” uit te reiken.

LENTE

Marri de Jong

Op het moment van dit schrijven is de lente
ontzettend zichtbaar. Het is al langer licht,
de knoppen van bomen en struiken gaan
uitlopen en je ziet overal prachtige bloesem.
Het gras en de bloemen groeien snel en de
vogels zoeken een geschikte plaats om te
gaan broeden. Het eerste kievitsei is zelfs al
enige tijd geleden gevonden in Noordeloos!
De lente is een toonbeeld van nieuwe
energie en vernieuwing.

EDUCATIE
Voor de brugklassen van het Middelbaar
Onderwijs in de regio Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden is er ter voorbereiding
op een oriëntatie-excursie bij een
Melkveehouderij bedrijf een nieuw
educatiepakket ontwikkeld.
Het thema van dit lespakket is ‘De boer
als producent van voedsel en natuur’.
Dit pakket bestaat uit een werkblad en
een 6-tal informatiebladen en is op te
vragen via info@denhaneker.nl

Plannen voor de toekomst zijn er nog genoeg. Een volgend speerpunt
wordt CO2 neutraal boeren.
Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst en veel succes met alle
activiteiten!

www.denhaneker.nl

SAMEN STERK VOOR DE STREEK

Redactie: Margriet de Jong
Anneke Verheij, Roel Wigman

GEOCACHE ROUTE

Wat is geocaching?
Geocaching is een schatzoekspel dat over
de hele wereld wordt gespeeld door zo’n 5
miljoen mensen. Het principe van geocaching
is dat iemand een schat (geocache) verstopt
ergens in de natuur. Bij voorkeur op een mooie
of speciale plek. Vervolgens publiceer je de GPS
coördinaten op internet zodat anderen, met
behulp van deze coördinaten, deze speciale
plek ook kunnen ontdekken en de geocache
vinden. Als je de geocache gevonden hebt
schrijf je je naam in het logboekje en plaats de
geocache weer terug. Vervolgens laat je een
bericht op internet achter dat je de geocache
gevonden hebt en wat je ervan vond.

Poldernieuws
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Nieuw speerpunt is dus de verkoop van vleespakketten van de
blaarkopossen en lammeren
De stierkalfjes worden ossen en groeien, samen met de lammeren, op een
natuurlijke wijze op. Ze grazen op de Lek uiterwaarden bij Vianen, eten
kruidenrijk gras en leveren zacht kwaliteitsvlees. Als de ossen drie jaar oud
zijn en zijn uitgegroeid worden ze geslacht en kunt u (h)eerlijk biologisch vlees
kopen op de boerderij of online bestellen via de website van De Drie Wedden,
www.dedriewedden.nl.

Anneke Verheij
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Den Hâneker, Wilgenweg 3
2964 AM Groot Ammers
Tel. 0184 605300 (op maandag)
E info@denhaneker.nl
www.denhaneker.nl

Trail ‘Genieten in de Waard’
Den Hâneker heeft een fietsrondje uitgezet
van zo’n 30 km door de Alblasserwaard. Je
fietst langs de Giessen en de Graafstroom
maar ook door het Hollandse landschap.
Deze route komt langs diverse ondernemers
van Den Hâneker. Theetuinen, bootverhuur,
B&B. Het start- en eindpunt ligt vlakbij
minicamping Slingeland en Theetuin
HannesHeerlijkHeid. De route ligt er sinds 2012
en is zo’n 1000 x gelogd.
Meer info: www.denhaneker.nl/toerisme
Roel Wigman en Corina Damsteeg-de Veer

Ook als leden van Den Hâneker mogen we
met elkaar genieten van de lente en deze
mooie streek zichtbaar blijven maken voor
publiek.
Binnen het bestuur is de lente in de vorm
van nieuwe energie en vernieuwing ook
duidelijk aanwezig. Naast Mariëlle de
Bruijn is ook Tanja Kool bereid gevonden
bestuurslid te worden. Het bestuur is
daardoor compleet en heeft zin in de
nieuwe uitdagingen!

Ledenvergadering 17 april
Aanwezig zijn: ruim 50 leden
De voorzitter, Kees Commijs, opent de
vergadering met een warm welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
De twee aspirant-bestuursleden, Mariëlle de
Bruijn en Tanja Kool, stellen zich voor.
Zij worden later op de avond benoemd.
Den Hâneker 2.0 gaat gestaag voort.
Communicatie en PR zijn voor nu de
belangrijkste speerpunten.
Den Hâneker heeft een nieuw kantoor en
huurcontract met dezelfde voorwaarden.
De Algemene Verordening Persoonsgegevens
zijn vastgelegd in een nieuwe wet.
Het bestuur zal u hierover nog schriftelijk
informeren.
Geert Hoeke reikt namens Rabobank
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de cheque
van de Clubkas Campagne 2018 à € 213,51 uit.
De penningmeester, André van der Ham,
geeft een toelichting op de financiële

overzichten 2017. De kascommissie heeft
alles in orde bevonden. De leden verlenen het
bestuur decharge middels applaus.
Projecten
•	Van het project “Gerrit” wordt een
promofilm vertoond.
•	“Denkend aan Holland” is een expositie die
start op 23.09.18 in Museum de Koperen
Knop. Deze expositie is onderdeel van
meerjarenproject “Groen verbindt”.
•	Van het vaarrouteproject is de afrondende
verantwoording verstuurd naar de
Provincie Zuid-Holland. De verantwoording
voor de leden wordt door Marieke Kok nog
geregeld.
•	De digitalisering van lespakketten voor
basisscholen en onderbouw voortgezet
onderwijs is voor 2018 een belangrijk
speerpunt binnen de werkgroep Educatie.
•	In 2019 gaan we participeren in de
organisatie van “Stap & Trap”.
De avond wordt besloten met een inspirerende
presentatie van Michael van Hoorne over het
ontstaan van Avonturenboerderij Molenwaard.
Alida Ambachtsheer

Wij wensen u veel leesplezier.
Rokus Lakerveld

Wist u dat… er 11 deelnemende
scholen, 254 leerlingen en 5
deelnemende boeren zijn die werken
met de lespakketten van de
werkgroep educatie?

Dit is de korte versie,
het complete verslag
komt op de website.

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl

Wilt u ook 4 gratis
entreekaarten ontvangen
voor de Streekparade?
Stuur dan een mail naar
info@denhaneker.nl
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STREEKPARADE
Op zaterdag 2 juni komt Marjolein van Till van “Heel Holland bakt” naar de
StreekParade op de Avonturenboerderij Molenwaard (van 10.00 – 17.00 uur)
Er is weer veel te zien en te beleven:
•	proeverij van veel streekproducten o.a. kaas, honing, ijs, vis, biologisch
vlees, sappen, fruit, wijn, bier
•	kramen met o.a. brocante, cadeautjes, glaskunst,
schoonheidsproducten, plantjes
• Stal Vonk maakt rondritten
•	
demonstratie van wilgentenenvlechten en koekjes bakken in een houtoven
•	slootonderzoek, timmeren voerplanken, kaarsjes rollen en diverse
optredens van Fien en Teun voor de kinderen
•	de prijsuitreiking van de Fotowedstrijd (u kunt nog foto’s insturen naar
info@denhaneker.nl tot zaterdag 26 mei a.s.)
Nieuw is de aanwezigheid van een bekende
streekgenoot uit Ameide, Marjolein van Till
(www.watbaktmarjolein.nl). Zij is aanwezig
met één van haar succesvolle recepten:
cupcakes die lactosevrij - glutenvrij geraffineerde suikervrij - kleurstoffenvrij
zijn, maar heerlijk smaken door het gebruik
van vers fruit.

De metamorfose van het Streekcentrum
Ooievaarsdorp Liesvelt naar
Avonturenboerderij Molenwaard
is compleet en verrassend goed
gelukt. Fien en Teun hebben er een
heerlijk thuis gevonden en lopen
er vrolijk rond. De ooievaars
broeden volop en het aantal
bewoners is uitgebreid met
dieren van oud-Hollandse rassen.
De landschapselementen van oude
knotwilgen en hagen zijn bewaard
gebleven en uitgebreid met
een wilgendoolhof.

UITREIKING POLDERLEVEN TIJDENS STARTAVOND VAN DEN HÂNEKER
Op maandagavond 12 maart opende de werkgroep Plattelandstoerisme en
Streekproducten van Den Hâneker het toeristisch seizoen met o.a. de overhandiging van de toeristische gids “Polderleven” aan wethouder Jan de Groot.
De werkgroep is het toeristisch seizoen gestart met een vaartocht over
de Giessen (aangeboden door Rederij Giessenstroom). Er was tijdens deze
avond een hoofdrol weggelegd voor de overhandiging van de nieuwe
uitgave van Polderleven 2018 door Nel Hakkesteegt aan wethouder Jan
de Groot (zie ook rubriek “In de pers”).
Wethouder de Groot sprak lovende woorden over de toeristische gids,
de belangrijke rol van Den Hâneker en de toegevoegde waarde van onze
prachtige streek voor het toerisme en de recreatie, met respect voor de
krachtige (natuur) waarden van ons gebied.
Den Hâneker is bezig met een vertaalslag naar Den
Hâneker 2.0. Daar hoort ook meer promotie
en zichtbaarheid bij en daarbij spelen
Polderleven, Poldernieuws en
meer informatie via de lokale
bladen zeker een grote rol.Er
werd stevig gediscussieerd
door bestuur en leden met
de directeur van de VVV
Dordrecht, Erik Zindel, over
de verdere ontwikkeling van
ons promotiemateriaal en de

INTERVIEW MET

TANJA KOOL
Wie is Tanja Kool?
Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd aan de HAS en heb
ervoor gekozen om eerst buitenshuis werkervaring
op te doen alvorens in ons familiebedrijf De Groene
Hofstee te stappen, bij voorkeur in de richting van de zorg.
Momenteel werk ik bij een lease maatschappij die zich vooral
bezighoudt met de verhuur van agrarische machines.

Kom en beleef het mee!

Startavond
ombuiging van de informatievoorziening naar minder papieren en meer
digitale informatie. Aandachtspunten & ideeën voor de volgende editie:
•	overstappen naar kleiner formaat (A5) met minder tekst, geen prijsinfo
en goede koppeling naar online
• fotobijschrift toevoegen
•	oplossing/ alternatief voor de ontbrekende tabellen (overzicht
restaurants, B&B’s, musea enz.) en ontbrekende info zoals bv.
Gorinchem’s museum, glasmuseum)
•	de middenkaart in de brochure is heel handig, kan deze digitaal
beschikbaar komen (mits actueel)
•	de ENG – DE – FR teksten in aparte brochure opnemen met verwijzing
naar digitaal
• samenwerking online zoeken met Struinen en Vorsen (website/ social)
•	zoeken naar andere verspreidingsmogelijkheden dan VVV-kantoren,
VVV-service punten, folderkasten & ondernemers Den Hâneker en
beurzen (Vakantiesalon, 50+ beurs, Caravanbeurs en de SVR beurzen)
•	aansluiten bij herkenbare look & feel van Den Hâneker (o.b.v. nieuwe
huisstijlhandboek)
Aan het einde van de avond is Alida de Jong bedankt
voor haar inzet de afgelopen jaren binnen de
werkgroep met een mooie bos bloemen.
Alida blijft vanuit haar bestuursfunctie nog
zeer actief binnen onze vereniging.

Heb je ook hobby’s?
Ik turn al jaren 1 x per week met een aantal vriendinnen in Lexmond en verder fiets
ik graag. Daarnaast sta ik graag in de keuken; ik heb een aantal jaren in bakkerijen
in Leerdam gewerkt, waar ik - naast in de winkel - ook meewerkte in de bakkerij en
bijvoorbeeld gebakjes mocht opspuiten.
Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen en wat betekent Den Hâneker voor je?
Natuurlijk was Den Hâneker mij wel bekend door mijn vader Gertjan en oom Frits, die
aan de wieg hebben gestaan van het ontstaan van Den Hâneker, dus toen ik door Kees
Commijs en Rokus Lakerveld werd gevraagd voor een bestuursfunctie (als bestuurslid
uit de agrarische sector) kon ik eigenlijk geen “nee” zeggen. Ik heb dus van harte “ja”
gezegd en ik heb er veel zin in.
Waar ligt momenteel je focus op?
Net als Rokus vind ik een goed bodembeheer en gewassengebruik plus het vergroten
van de biodiversiteit van groot belang. Voor de weidevogels blijft grasland wat niet te
vroeg gemaaid wordt en waar de boeren de nesten monitoren het beste broedgebied.
Wij hebben gemerkt dat het ieder jaar onder water zetten van een deel van ons land een
positieve invloed heeft gehad op het broeden van weidevogels in ons gebied. Helaas
nam een aantal jaren geleden de hoeveelheid vossen sterk toe vanwege een jachtverbod,
maar inmiddels houden de jagers het vossenbestand goed onder controle onder het
motto “Redt de grutto schiet de vos”. Tenslotte hebben de jonge weidevogels al genoeg
te verduren van beschermde dieren zoals wezels, bunzingen en roofvogels.
Daarnaast vind ik het ook van belang dat alle kennis binnen de vereniging wordt
overgedragen aan de jonge generatie. Verjonging en verbreding van het ledenbestand
is dus belangrijk. Zodat wij samen met nieuwe en reeds opgedane kennis de streek nog
mooier en economisch aantrekkelijk kunnen maken.
Wat is er over 5 jaar bereikt?
Hopelijk is er dan meer bewustwording bereikt van wat er lokaal en mondiaal speelt.
Tijdens mijn reizen de afgelopen jaren heb ik geconstateerd dat een lokale markt soms
geen kans krijgt om voor zichzelf te produceren. In Peru wordt Quinoa geproduceerd
voor de Westerse markt. De keerzijde is dat ze geen ruimte meer hebben om voedsel
voor hun eigen omgeving te telen en onnodig duur voedsel moeten kopen. Zoals ook de
WAV signaleert: laten we mondiaal onze kennis delen maar laat ons en de mensen ver
weg zoveel mogelijk produceren voor de lokale markt.
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te
melden, zoals verkoop van onze producten
via de Groene Hart Coöperatie en Rechtstreex
Ben jij een enthousiaste
(in Rotterdam en Dordrecht).
Anneke Verheij

Mariëlle de Bruijn

INTERVIEW MET
Muggen bestrijden met natuurlijke vijanden…
In de zomer van 2016 werd Sleeuwijk geteisterd door een grote
muggenplaag. Om de muggenoverlast in te perken, heeft Roel Wigman
(Adviseur Natuur, Landschap en Duurzaamheid bij Den Hâneker) een
slim maar relatief simpel plan bedacht. Het idee is om de muggen
te bestrijden met natuurlijke vijanden, zoals vogels (huiszwaluw) en
vleermuizen. Een enkele vleermuis kan wel honderden muggen per
nacht vangen en een huiszwaluw zelfs duizenden per dag.

Tijdens de ledenvergadering op 17 april jl. was ook de heer Geert
Hoeke van de Rabobank aanwezig. Hij heeft ons in het kader van
de Rabobank ClubkasCampagne een cheque ter waarde van € 213,51
overhandigd. Via deze weg willen wij alle mensen bedanken die op
Den Hâneker een stem hebben uitgebracht.

Dit alles kunt u met eigen ogen aanschouwen tijdens de
StreekParade 2018!

Gratis kaarten kunnen besteld worden via: www.avonturenboerderij.nl/
contact/aanmelden-streekparade-2-juni-2018 of u kunt een mail
sturen met vermelding van uw naam, met complete adresgegevens en
lidmaatschapsnummer naar: info@denhaneker.nl

NESTKASTEN

RABOBANK
CLUBKASCAMPAGNE

jonge forelvisser tussen de
8 & 15 jaar? Doe dan mee aan
de voorrondes van het NK
op 27 mei a.s. Meer info via
www.denhaneker.nl/nieuws

In de pers
In het eerste kwartaal van
2018 hebben er een aantal
artikelen in het Kontakt
Alblasserwaard gestaan,
waaronder:

“Polderleven markeert
seizoensstart”

In de rubriek ‘Uit het nieuws’ verscheen de foto van de
overhandiging van Den Hâneker nestkasten aan Fien & Teun door
voorzitter Kees Commijs tijdens de feestelijke opening van de
Avonturenboerderij Molenlwaard.

Tegenwoordig is het voor deze dieren lastig om voldoende voortplantings- en verblijfplaatsen te vinden. Veel huizen zijn goed geïsoleerd
en niet meer toegankelijk voor deze dieren. Om de muggenoverlast
aan te pakken is het dus zaak om meer en betere voortplantings- en
verblijfsplaatsen te creëren voor vogels en vleermuizen.
Begin april 2018 is er een nestkastactie gelanceerd in Sleeuwijk, waarbij
inwoners een gratis vogelnestkast en/of vleermuizenkast kunnen
aanvragen. Deze actie wordt gefinancierd door Gemeente Werkendam.
Den Hâneker levert de 200 vogelnestkasten.

Neskast bestellen?
De nestkastactie sluit naadloos aan op het Den Hâneker-project “Boer
zoekt vleermuis”. Doel van dit project is om de leefomstandigheden
voor vleermuizen op boerenerven en andere plaatsen te verbeteren.
Op de website van Den Hâneker (www.denhaneker.nl/producten)
vindt u een breed assortiment aan nestkasten voor zowel vogels als
vleermuizen. Hiermee kan men de muggenoverlast aanpakken door het
verbeteren van de broedplaatsen voor vogels en vleermuizen. Uiteraard
kan Den Hâneker u ook adviseren over de natuurvriendelijke inrichting
van erven en tuinen, stuur hiervoor een mail naar info@denhaneker.nl.
Roel Wigman

MARIËLLE
DE BRUIJN
Wie is Mariëlle de Bruijn?
Na mijn HEAO CE studie heb ik in diverse Marketing Communicatie
functies gewerkt bij o.a. Luxaflex, Uitgeverij Thema en Schouten
& Nelissen. In 2012 heb ik de opleiding Creatief DTP-er succesvol
afgerond en vanaf februari 2016 ondersteun ik ondernemers als
creatieve marketing communicatie professional onder de naam
…met M erbij. Ik ben getrouwd met Marc en moeder van Hugo (10),
Pepijn (8), Dieter (5) en Frederique (3).
Heb je ook hobby’s?
Marc, de jongens en ikzelf voetballen bij SteDoCo. Frederique
hobbelt elke zaterdag mee, maar het is nog onduidelijk of zij ook
binnen de lijnen actief gaat zijn. Daarnaast reizen wij met het gezin
heel graag, ik fotografeer en wij vinden het gezellig om met familie
en vrienden af te spreken. Woensdag- en vrijdagmiddag zijn voor
de kinderen en spelen we spelletjes of fietsen we op een zomerdag
langs de ijsboerderij. Ooit zou ik nog wel een keer piano willen leren
spelen…
Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen en wat betekent
Den Hâneker voor je?
Mijn vader Koos zat vroeger in de organisatie van de Fokveedag,
dus daar werd ik altijd mee naar toe genomen. Mijn eerste ervaring
met Den Hâneker gaat dan ook terug naar 1999: toen mocht ik,
samen met een kinderjury, namens de Fokveedag & Den Hâneker
de 460 ingekomen kleurplaten beoordelen en de prijsuitreiking
verzorgen.
Nu, bijna 20 jaar later, zijn mijn ouders - met Bed & Breakfast
Hoornaar - lid van Den Hâneker en raakte ik bij Kees Commijs aan
de keukentafel in gesprek over de nieuwe richting die Den Hâneker
op wil. Het opdoen van bestuurlijke ervaring, het delen van kennis
en ervaring binnen een netwerkorganisatie in de polder en het in
praktijk brengen van mijn kennis en expertise op communicatie& PR-vlak maken dit voor mij een mooie uitdaging.
Je bent moeder van 4 kinderen en hebt een eigen bedrijf en nu
deze bestuursfunctie: hoe doe je dat?
Ik ben een bezige bij, vind werken leuk, hou van afwisseling en
ben van mening dat ik hierdoor een leukere moeder ben voor onze
kinderen. Zonder de (oppas) hulp van mijn moeder en tante zou dit
niet gaan en ook de kids helpen af en toe met eten koken of een
boodschap doen.
Waar ligt momenteel je focus op?
De afgelopen maanden heb ik met veel mensen kennis gemaakt
binnen de diverse werk- en projectgroepen en de PT&S slot- en
startavond bezocht. Op communicatie- & PR-vlak heb ik al een
aantal initiatieven mogen ontplooien (bv. huisstijlhandboek,
nieuwe lay-out Poldernieuws, aantal persberichten in het Kontakt)
en het doel is uiteraard om dit verder vorm te gaan geven.
Wat is er over 5 jaar bereikt?
‘Samen sterk voor de streek!’ Er liggen nog voldoende uitdagingen
op tafel, waarbij verjonging en verbreding van het ledenbestand
(zoals Tanja al noemt) en het verbinden van mensen en initiatieven
de rode draad vormen.
Anneke Verheij
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