Colofon

BIOLOGISCHE BOEREN BUREN

Ons doel is om met een open vizier naar de
samenleving iets te laten zien van duurzame
landbouw, hoe we als biologische boeren
werken met respect voor de natuur en
verbinding te zoeken tussen stad en platteland.
Voor dit project hebben we de veelzeggende
naam ‘SymBIOse’ gekozen.

Broekseweg 28, 4231VE Meerkerk
Historie Forellenvisvijvers en Zorgboerderij
Hoe komt iemand er toe om twee hele grote visvijvers te graven zodat
vissers daar forellen kunnen vangen? Rosita en haar man Bert van Steenis
hoefden er niet lang over na te denken toen zij een boerderij met een
groot stuk grond in Meerkerk kochten. In 1998 zijn daar 2 grote visvijvers
gegraven waarin forellen werden uitgezet. Eerst waren ze alleen geopend
in het weekend en nu is het bedrijf het grootste deel van het jaar alle
dagen in de week geopend; in de winter zijn ze een paar dagen per week
geopend. Er kan het hele jaar door gevist worden.
Na 10 jaar is daarnaast de zorgboerderij (met keurmerk) gestart. De
combinatie met de vijvers werkt heel goed voor de jongeren die hier
verblijven.

Wie vinden de vijvers aantrekkelijk om te bezoeken?
Allereerst natuurlijk de fanatieke vissers die in clubverband of individueel
hun visjes komen verschalken. Maar ook scholen, zoals de diverse
Wellantcolleges die komen vissen of een stageplek zoeken. Ook ouderen
in rolstoelen of mensen die slecht ter been zijn, zijn van harte welkom.

Bedrijf met vele mogelijkheden
U kunt hier vissen, maar ook vis kopen, genieten op het terras van een
broodje forel, bedrijfsuitjes organiseren, familie- en kinderfeestjes
houden en ook een workshop forellen vissen en bereiden volgen.

Wedstrijden
Gedurende het hele visseizoen worden diverse wedstrijden
georganiseerd, alsmede het Nederlands Kampioenschap Forelvissen
Jeugd en het Open Zederik Kampioenschap Forelvissen. Verder kan men
hier individueel en in groepsverband vissen. Alle gevangen vissen mogen
mee naar huis genomen worden of kunnen worden omgeruild (tegen een
geringe vergoeding) voor gerookte forellen. Ook kunnen de forellen via
zorgboerderij De Regenboogforel gedoneerd worden aan de Voedselbank.

Wat is nu het leuke van vissen en met name het vangen van forellen?
Rosita is geboren in Suriname. Daar viste ze altijd op vis met het doel om
ze op te eten. Het vissen is rustgevend voor de mens, maar speelt ook
in op de behoefte om te jagen. Forellen zijn vissen waarop actief gevist
moet worden, je moet ze uitdagen en het aas (alleen natuurlijk aas) op
verschillende manieren en op verschillende dieptes aanbieden.
Maar je mag niet teveel bewegen, dat mogen ze niet voelen.

De kwaliteit van de vissen én het water is prioriteit nummer 1
In de vijvers kan gevist worden op regenboog- en zalmforellen. Eventueel
gevangen graskarpers, steuren en meervallen worden weer teruggezet.
De forellen krijgen regulier voer en geen antibiotica. Het water komt uit
een eigen bron en is superschoon. Mensen die zelf niet vissen kunnen
hier terecht voor een kwalitatief goede vis (erkend streekproduct).

Wilt u meer weten? Bezoekt u dan www.forelvisvijverszederik.nl.
Anneke Verheij

AGENDA

De reacties van de wandelaars zijn enthousiast.
Daaruit blijkt dat men het zeer waardeert dat
je zomaar kunt parkeren op het erf, dat de boer
even de tijd neemt voor een praatje en uitleg en
dat je mag wandelen door de weilanden. ‘Pure
beleving’, zoals een wandelaar opmerkte. Op
enkele bedrijven zijn ook eigen producten zoals
kaas, vlees, fruitsap en eieren te verkrijgen. Voor
meer info: familie van Gaalen, tel. 0183-3511379
Families Bor, van
Gaalen, de Jong,
van Oyen,
Pellikaan en
Slob.
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Bedrijf in beeld: Forellenvisvijvers Zederik

Onze eerste stap is een wandelroute over erf en
weilanden van de betreffende boerderijen aan
te bieden. Een afwisselende wandeling waarbij
je kunt kiezen tussen een korte (blauwe palen,
1.5 km, langs 2 boerderijen) of een langere
route (rode palen, 5 km, langs 4 boerderijen)
Je loopt langs rijen oude knotwilgen, door een
zogenoemd ‘koeihok’, dan weer in het open veld
met het gejubel van een veldleeuwerik boven je
hoofd. Daarna kom je op een ander boerenerf,
even verderop waan je je in Drenthe als je over

de ‘kaai’ loopt. Weer een boerenerf en tenslotte
een mooi weggetje. Folders met informatie en
routekaart zijn te verkrijgen op de boerderijen.

verder

Een biologische boer is vandaag bepaald geen
zeldzaamheid meer. Maar zes bio boeren die
tegelijk ook elkaars buren zijn, dat is toch wel
uniek. Dat feit was reden voor ons om met elkaar
eens om de tafel te gaan zitten om te zien of we
daar als collectief iets mee kunnen.
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Succesvolle introductie educatie oriëntatiepakket
“DE BOER ALS PRODUCENT VAN VOEDSEL EN NATUUR”
Dit voorjaar gingen 150 scholieren (6 brugklassen)
van het Wartburgcollege - Locatie Marnix
uit Dordrecht op de fiets naar een 3-tal
veehouderijbedrijven in de Alblasserwaard
voor een oriëntatie excursie.
Zowel docenten als leerlingen vonden het een
goed (verbeterd) programma
- Leo Blom, docent en vakgroepvoorzitter
aardrijkskunde
Als voorbereidende lessen werden
informatiebladen en een werkblad
samengesteld door de deelnemende agrariërs,
een paar werkgroepleden van Educatie en
vervolgens door Mariëlle (bestuurslid Den
Hâneker), vormgegeven tot een vernieuwende
en verfrissende uitgave.

Om te noteren in uw agenda:

Voorbeeld vragen:
• Melken… wat komt daarbij kijken?
• Waar wordt melk allemaal voor gebruikt?
• In Zuivel zitten vitaminen, eiwitten en
calcium en nog meer. Waar dient dit voor?
• Omschrijf de verschillende werkzaamheden
van de boer in de 4 seizoenen?
• Zoek de 10 afgebeelde erf- en weidevogels
Na een goede voorbereiding ontstaan er
tijdens de excursie gerichte vragen en
leuke gesprekken. Het is gelukt om in 2018
vernieuwend bezig te zijn. Ook meedoen als
Middelbare School? Bezoek de website
www.denhaneker.nl/educatie/.
Beleef het Puur, Arja Romeijn
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IN DE PERS
Eind juli is RTV Rijnmond in de Ablasserwaard
geweest in het kader van de ‘Zomertoer’.
Zij bezochten een aantal Den Hâneker
ondernemers (0.a. Booij Kaasmakers, diverse
theetuinen, Sampan Varen de Giessen en de
Heerlijkheid van Papendrecht). Interviews,
foto’s en reportages zijn terug te vinden via:
https://denhaneker.nl/nieuws/
In de rubriek ‘ Uit het nieuws’ verschenen de
foto’s van de overhandiging van de Clubkas
Campagne van de Rabobank, prijsuitreiking
van de fotowedstrijd en de prijsvraag van de
Streekparade.
Daarnaast was er veel redactionele aandacht
voor de Frits Kool prijs en de eerste
netwerkavond in de Fenix Food Factory.

Voorwoord
TRADITIE
Na deze bijzonder warme zomer kijk ik al
uit naar de eerste zaterdag van oktober.
Het Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar
is voor mij een bekende plek waar ik van
kleins af aan in de keuringsring liep met
ons bedrijfsbordje naast een groep koeien.
Zodra ik groot genoeg was mocht ik met
een eigen koe de ring in. Voor mij een
jaarlijkse traditie die ik maar een enkele keer
heb overgeslagen. En een traditie waar ik
ook dit jaar weer met onze koeien zal zijn.
Maar het draait op het Boerenlandfeest
niet meer alleen om de koeien, het is
zoveel meer. Een traditie welke begon als
veekeuring en inmiddels is uitgegroeid tot
een heus Boerenlandfeest voor boeren,
burgers en buitenlui. Door te durven
vernieuwen is het uitgegroeid tot een
veelzijdig evenement. Ook Den Hanêker
zal dit jaar weer aanwezig zijn in de
streektent. De plek waar de streek u in al
zijn facetten aangeboden wordt. Een plek
waar burgers en boeren samen de streek
vertegenwoordigen en misschien wel een
broeinest voor goede ideeën.
Het behouden van tradities is belangrijk,
maar blijf experimenteren om vernieuwende
ideeën een kans te geven zodat we deze
mee kunnen nemen naar de toekomst!
Wees welkom!
Tanja Kool
Standbemanning gezocht
voor de Fokveedag. Vindt u het
leuk om uw enthousiasme over
de streek te delen? Meld u dan
aan via info@denhaneker.nl

- Donderdag 4 t/m zaterdag 6 oktober: Herfstfair in de Graanbuurt – Giessenburg
- Zaterdag 6 oktober: Fokveedag Boerenlandfeest – Hoornaar
- Zaterdag 15 oktober: Open dag Natuur & Vogelwacht Vijfheerenlanden - Schoonrewoerd
Check voor een overzicht van alle evenementen in de regio ook onze agenda op:
https://denhaneker.nl/evenementen/

www.denhaneker.nl

NIEUWPOORT 735 JAAR
‘Ontmoet & groet’
Voorzitter Annie Slob heet allen, waaronder burgemeester Dirk van den Borg, hartelijk welkom
en zij bedankt de streekproducenten voor het verzorgen van de heerlijke hapjes bij de koffie
en de borrel.
Dagvoorzitter Richard van den Dool geeft 5 sprekers het woord, dat zijn:
1. Paul Verschoor, wethouder van Molenwaard (Toerisme).
2.	Edwin van de Heuvel, voorzitter ondernemersvereniging (OVLN) en ondernemer.
3. Kees Commijs, voorzitter van Den Hâneker en ondernemer.
4. Michael van Hoorne, directeur van Avonturenboerderij Molenwaard.
5. Michiel van der Schaaf, city manager van o.a. Schoonhoven.
Hun bevindingen en tips zijn:
• het toerisme neemt toe, Nieuwpoort moet hier van profiteren
• Nieuwpoort moet een merk worden (ook online)
• bij binnenkomst moet men zich welkom voelen
•	Nieuwpoort heeft DNA als vestingstad, een verbinding over water, stadswallen, agrarisch gebied
• geen massatoerisme, maar bezoekers die meer uitgeven
• cultuurhistorie wordt steeds belangrijker
• samenwerking van alle partijen en inwoners essentieel
• onderzoeken waar behoefte aan is
•	hele jaar door activiteiten voor inwoners en toeristen
•	contact met politiek, politie, bedrijven, omwonenden is zeer belangrijk
•	leegstaande winkels eventueel vullen met streekproducten
•	zelf een toeristische visie ontwikkelen en aanbieden aan nieuwe gemeente “Molenlanden”
Concreet: Wat vertel je zelf over
Nieuwpoort?
Vervolgens gaat het gezelschap achter
de muziek aan naar het stadhuis waar
getoast wordt met het nieuwe Poortse
likeurtje “Likeur 735, echt kraaiensap “.
Daarna stelt de burgemeester het nieuwe
Oase watertappunt bij de Kerk en de
Zorgbakker in werking.
Check ook www.denhaneker.nl/nieuws
Willy Strube

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl
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EVALUATIE STREEKPARADE

Bent u al AVG proof? Als vereniging heeft Den
Hâneker hier uiteraard ook mee te maken.
U kunt onze verklaring terugvinden op
www.denhaneker.nl/disclaimer

Dit jaar is de StreekParade georganiseerd door Den Hâneker en Streekcentrum
Ooievaarsdorp Liesvelt in samenwerking met Avonturenboerderij Molenwaard.

smaken door het gebruik van vers fruit. Drie winnaars van de Prijsvraag
hebben inmiddels hun prijs uit haar handen mogen ontvangen.

Het terrein van het Streekcentrum had inmiddels al een complete metamorfose ondergaan van natuurgebied naar Avonturenboerderij. De bezoekers
konden zo kennismaken met alle faciliteiten van de Avonturenboerderij én
onze streekproducten proeven en kopen. Daarnaast was er een gevarieerd
aanbod van informatie over recreatie, cultuur (musea), oude ambachten
(rietdekker), voorlichting (Steunpunt Drechtstadsboer) aanwezig, alsmede
diverse kramen met leuke producten. Stal Vonk maakte ondertussen mooie
rondritten met hun Jan Plezier.

De Fotowedstrijd leverde weer een aantal prachtige foto’s op van dieren en
natuur in onze regio; de prijzen zijn tijdens de StreekParade aan de winnaars
overhandigd.

Als extra publiekstrekker was een bekende streekgenoot uit Ameide
aanwezig, de finalist van Heel Holland Bakt 2017, Marjolein van Till
(www.watbaktmarjolein.nl). Zij maakt o.a. cupcakes die lactosevrij,
glutenvrij, geraffineerde suikervrij en kleurstoffenvrij zijn maar heerlijk

Het was een stralende dag met een mooi aantal bezoekers. Evaluatie van de
dag leerde echter dat de combinatie van de kinderactiviteiten met de kramen
van de streekproducten te weinig omzet opleverde voor de streekproducenten en er was ook minder aandacht voor de informatie en producten van de
overige kraamhouders. Daarom wordt volgend jaar gekozen voor een andere
opzet. Verdere informatie hierover volgt z.s.m.

Anneke Verheij

INTERVIEW MET

DESIREE
AANTJES
Wie is Desiree Aantjes?
Ik ben 27 jaar oud, sinds 1,5 jaar getrouwd met
Martin en woonachtig in Wijngaarden. Ik ben
opgegroeid op Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper.
In Utrecht heb ik Hotel- en Event management
gestudeerd en daarna heb ik 4,5 jaar bij een
reisbureau gewerkt. In april van dit jaar heb
ik mijn baan opgezegd en ben ik gestart met
mijn eigen bedrijf: Dagtocht Boeken (www.
dagtochtboeken.nl). Ik organiseer dagtochten,
samen met ondernemers hier uit de streek,
voornamelijk voor senioren die onze regio
willen bezoeken. Dit wil ik mogelijk uitbreiden
met arrangementen voor buitenlandse
toeristen. Ik werk ook nog steeds op onze kaasen zuivelboerderij en daarnaast zit ik sinds
begin juli 1 dag in de week bij Den Hâneker op
kantoor, samen met Margriet de Jong.
Heb je ook hobbies?
Ik wandel graag, ik houd van reizen en ik sta
graag in de keuken.
Hoe ben je bij Den Hâneker terecht gekomen en
wat betekent Den Hâneker voor je?
Op een bijeenkomst ben ik onze voorzitter
Kees Commijs tegen gekomen en we raakten
in gesprek over de verhuur van zijn Sampans
via mijn bedrijf; een hele leuke aanvulling
voor toeristen buiten de regio die wat van de
omgeving willen zien en beleven.
Ik werk sinds kort als vrijwilliger in
de werkgroep Plattelandstoerisme en
Streekproducten en toen Kees mij vroeg of
ik het kantoorteam wilde komen versterken
leek mij dit een super leuke kans die ik met
beide handen heb aangegrepen. Nu kan ik
mijn passies voor het boerenleven, de verkoop
van streekproducten én recreatie/toerisme
combineren en ik vind het heel leuk dat ik daar
nu mijn werk van mag maken!

INTERVIEW MET

PRIJSWINNAAR BOERDERIJ EXCURSIE
Op 23 juli jl. ging Evy van der Spek op stap
met vader en moeder, opa en oma, oom en
tante en drie nichtjes. Met z’n 10-en dus
naar de boerderij van familie Bassa,
omdat Evy een prijs gewonnen had
tijdens de Streekparade.
Bij aankomst koffie met cake en even
kennismaken met elkaar. Daarna een

rondgang over het erf en ondertussen veel vragen. Behalve koeien en kalfjes
zijn er konijnen, poesjes en cavia’s. Evy en haar nichtjes rijden paard, dus ook
volop aandacht voor paard en pony.
Terug in de stal stond het ‘apparaat’ waar de koeien in gemolken worden in
de belangstelling. Even van boven af kijken in de melkput. Leuk om te zien,
maar waarom draait zo’n ding (draaimelkstal) eigenlijk rond? Het allerleukste vond Evy de jonge poesjes, die zich makkelijk lieten pakken. Zij en haar
familie én de boerin zien terug op een heel fijne middag.

Waar ligt op dit moment je focus op bij
Den Hâneker?
Ik zit nog in mijn inwerkperiode, maar ik wil mij
voorlopig richten op de website, facebook en
andere PR-activiteiten en Margriet en ik gaan
samen zorgen voor de kantoorbezetting en
goede bereikbaarheid van Den Hâneker.
Wat is er over vijf jaar bereikt?
Persoonlijk wil ik mijn eigen bedrijf én het
familiebedrijf nog succesvoller maken. Ik ben
er trots op om op een boerderij opgegroeid te
zijn en ik hoop dat er over vijf jaar meer respect
is voor de boeren en het werk dat zij leveren.
Wat Den Hâneker betreft wil ik meewerken aan
het tot stand brengen van Den Hâneker 2.0. Dat
betekent meer zichtbaarheid en het meewerken
aan de ontwikkeling van mooie projecten.
Anneke Verheij

NETWERKAVOND –
TERUGBLIK & VOORUITBLIK
Op woensdagavond 23 mei jl. organiseerde Gemeente Molenwaard - Gemeente Giessenlanden
en Den Hâneker een netwerkavond voor recreatieve ondernemers in de Fenix Food Factory te
Rotterdam.
Het doel van de eerste bijeenkomst was kennismaken, verbinden en productontwikkeling
en vond plaats in de Fenix Food Factory in Rotterdam. Johan Cazuak (gespreksleider van de
avond, www.johancahuzak.nl) sloot de avond af met onderstaand gedicht:

Zoals altijd zal er weer een uitgebreid programma met veel vermaak zijn
voor jong en oud, voor burgers en buitenlui. Voor het pauzeprogramma
heeft het bestuur een leuke verrassing. Zij hebben namelijk een bekende
Nederlander weten te strikken welke ‘iets’ met dieren heeft.

Ook Den Hâneker zal vertegenwoordigd zijn in de Streektent, met een
stand die aansluit bij dit thema. Kinderen kunnen een bijenverblijf maken
en zij kunnen een zakje bloemenzaad mee naar huis nemen.
Ook verschillende ondernemers welke aangesloten zijn bij Den Hâneker
zijn in deze tent terug te vinden. Het is zeker de moeite waard hier een
kijkje te nemen!

Vandaag alweer nieuwe plannen
Samen op pad
En voor ondernemers lijkt er soms maar weinig ruimte
Waar gaan we op af?
Lef wordt zomaar gevolgd door straf

Desiree Aantjes

RABO DICHTERBIJ ACTIE

Er komt vandaag echt heel veel op jullie af
En als jullie blind doorgaan, graaf je je eigen graf
Je houdt misschien het hoofd boven water.
Maar laat er
meer komen.
Gedrevenheid als vandaag.
Deskundigheid, een warm bedrijf
Een straaltje van de zon
Samenwerken
O, dat dat kon.
En dat u straks thuis voorzichtig zegt:
Wij zijn niet de klos
Ik zie, zelfs in die grazige streek van ons,
door de bomen
opeens meer bos.

In samenwerking met de Rabobank hebben we voor de komende editie
van ‘Dichterbij’ een mooie ledenaanbieding samengesteld. Leden van de
Rabobank kunnen met 20% korting een koolmees nestkast bestellen.

EXPOSITIE ‘DENKEND AAN HOLLAND’
Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden staat centraal in een
expositie in Museum De Koperen Knop. Aan de hand van de drie thema’s de
knotwilg, de hennepteelt en de ruilverkaveling wordt een beeld geschetst
van de veranderingen in het landschap en in de beleving van de mens.

Dat een volgende keer, later in de tijd
We omkijken zonder spijt
En dan zullen zien:
Het was een kostbaar moment
Toen, 23 mei tweeduizend achttien.

Johan Cahuzak

Het lijkt nog erg ver weg, maar we hebben er al zin in!
Dit jaar zal de 106de Fokveedag Boerenlandfeest plaatsvinden op
zaterdag 6 oktober.

Het thema voor de Streektent is dit jaar “Krijg de smaak te pakken!”.
Diverse lokale ondernemers zullen hun producten aanbieden voor een
smakelijke streeklunch. Dus kom met een lege maag! U kunt deelnemen
aan de streeklunch door dit in de tent aan te geven, vervolgens kunt u
zelf – naar eigen voorkeur – uw lunch samenstellen. Uiteraard is er ook de
mogelijkheid om producten bij de ondernemer te kopen zonder mee te
doen aan de streeklunch.

Soms voelt een mens zich wat verloren
De tijd kan ons niet altijd bekoren
Zomaar vandaag, een eind in het voorjaar
Leven en werken zijn soms zwaar
De samenleving in Nederland ligt onder vuur
En zelfs al sta je in de luwte
Dan is het nog zuur
Als je ziet wat er gebeurt:
Zekerheid, veiligheid
Zomaar kwijt

Van één dingetje hoop ik sowieso dat het beklijft:
Je hoeft niet altijd met elkaar te praten
Als je maar in gesprek blijft.

FOKVEEDAG AANKONDIGING

Uitnodiging

Drie aspecten, die welvaartsproof leken, maar dat niet blijken te zijn. De
knotwilg verdwijnt meer en meer omdat het onderhoud te duur wordt. De
hennepteelt verdween en komt in de vorm van industriële hennep terug en
de ruilverkavelingboerderij wordt door de verdergaande schaalvergroting
een zorg. Met foto’s, tekeningen, voorwerpen en tekst wordt de bezoeker
meegenomen naar de achtergronden en bijzonderheden. Oude landkaarten,
gedichten en een groot aantal inzendingen van een fotowedstrijd over het
prachtige landschap maken de expositie compleet.

Met de expositie start een omvangrijk streekproject van Den Hâneker over
het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
De komende twee jaar zal op veel meer plaatsen en manieren het unieke
veenweidelandschap de aandacht krijgen die zij verdient. Want ons
landschap is misschien wel het mooiste gebied van Nederland.
U bent voor ‘Denkend aan Holland’ van harte welkom van 21 september tot
en met 1 december 2018 in Museum De Koperen Knop.
Meer informatie: www.koperenknop.nl

projectleider Dick de Jong

Bent u er de volgende keer ook weer bij?

Maandagavond 10 september
organiseren we de 2e avond, locatie
Schaapskooi Ottoland.
Meer info via info@denhaneker.nl.
Ook indien u de eerste avond afwezig
was, bent u van harte welkom!

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl

