FACTSHEET NATUUR &
LANDSCHAPSONDERHOUD
Onderstaande factsheet visualiseert wat wij als Den Haneker (Collectieven) aan Natuur- en
landschapsonderhoud doen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Dat zijn cijfers om trots op te zijn.
Zonder de inzet van boeren en vrijwilligers zou dit niet mogelijk zijn!

Colofon
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Bedrijf in beeld: Party & More en Het Posthuijs,
Voorstraat 42 in Groot-Ammers
Bij sommige mensen denk je wel eens: hoeveel uren zitten er in hun
werkdag? Dat geldt zeker voor het ondernemende paar Breggie Uitman en
Sebastiaan de Heer.
Historie
Beiden hebben altijd in de horeca gewerkt en in 2007 zijn zij gestart met
hun eigen bedrijf: Party & More. Deze naam dekt zeker de lading: zij
kunnen alles wat je maar nodig hebt op het gebied van feesten, catering,
verhuur van materialen en evenementen verzorgen. Ondanks de crisis
maakte het bedrijf een vliegende start door. Toen zij in 2013 “Dikke
Maatjes” in Groot-Ammers konden overnemen hebben zij niet lang na
hoeven denken. Sindsdien hebben zij met “Het Posthuijs” de beschikking
over een eetcafé met professionele keuken en hun eigen feestzaal, de
“Postzaal”. Deze zaal is geschikt voor alle mogelijke bijeenkomsten van
groepen tot max. 120 personen; er kan zelfs getrouwd worden! Voor
de cafetaria “Etenstijd” werd gekozen voor een nieuwe locatie op het
Oranjeplein.
Arrangementen en recreatie
Het Posthuijs is start- en eindpunt van de Simav-Molens Fietsrondrit
(52 km) en ligt langs de molens- en ooievaarsroute en het Floris V
wandelpad. Er wordt veel samengewerkt met collega’s uit de buurt
teneinde mooie arrangementen samen te stellen. Bijvoorbeeld met het
kanoverhuurbedrijf van Wilma de Moel, solexverhuur Alblasserwaard
van Frans de Jong, de Sampanverhuur van Hanneke en Kees Commijs
en B&B De Winde van Nel Hakkesteegt. Er worden zoveel mogelijk
streekproducten gebruikt, zoals de kaas van de familie Booij.

Netwerken
Breggie en Sebastiaan onderstrepen het belang van samenwerken
en vinden het een goede trend dat er meer netwerkbijeenkomsten
(bijvoorbeeld het Ondernemersontbijt voor ondernemers uit
Molenlanden en de bijeenkomsten voor ondernemers uit de recreatieve
sector) worden georganiseerd, waardoor het makkelijker wordt om
elkaar te vinden.
StreekParade, Fokveedag en andere evenementen
Party & More ondersteunt diverse evenementen (Wielerronde van GrootAmmers en Molenaarsgraaf, Wallencross Groot-Ammers, Havenfestival
Alblasserdam) maar is ook altijd aanwezig bij de StreekParade en de
Fokveedag. Op de Fokveedag verzorgen zij gratis de gezellige zitjes
en de koffie/thee voor onze standhouders in de Streektent, waarvoor
nogmaals hartelijk dank namens Den Hâneker!

IN DE PERS
In het laatste kwartaal van 2018 zijn o.a. de volgende artikelen gepubliceerd in de media:
- Trots op de streek (interview Mariëlle de Bruijn, AD)
- Fokveedag Boerenlandfeest (Merwestreek)

Interviews, foto’s en reportages zijn terug te vinden via:
https://denhaneker.nl/nieuws/

Nieuw project
De ruimte van de vroegere cafetaria is omgebouwd tot winkel.
Binnenkort zullen hier allerlei cadeautjes (o.a. streekproducten) die
gerelateerd zijn aan eten en drinken worden verkocht.
Meer info is te vinden via: www.hetposthuijs.nl – www.partyandmore.nl
www.etenstijdgrootammers.nl
Ik wens deze energieke ondernemers nog heel veel succes!
Anneke Verheij

NIEUWE WERKGROEPLEDEN
Enige tijd geleden hebben wij via verschillende kanalen een oproep geplaatst waarin wij aangaven op
zoek te zijn naar nieuwe leden voor de werkgroep Plattelandstoerisme & Streekproducten.
Wij hebben hier verschillende leuke reacties op ontvangen waarmee wij erg blij zijn. Bij de
laatste vergadering zijn Adrie Krielaart (Chateau du Tets) en Peter Vlot (de Ouwe Meulen)
aangeschoven en zij deelden enthousiast hun ideeën. We zien uit naar de samenwerking,
er staan genoeg mooie plannen op de rol!

FOKVEEDAG 2018 IN DE STREEKTENT
Op zaterdag 6 oktober 2018 was de 106e editie van de Fokveedag
Boerenlanddag. Het thema van de Streektent was dit jaar

“Krijg de smaak te pakken”
Bezoekers konden voor € 5,- een strippenkaart kopen en hiermee hun eigen
lunch van streekproducten samenstellen. Er was heel wat te krijgen via de
strippenkaart: broodjes bij de bakker, kaasbeleg, ganzenpaté, -worstjes
en –gehaktballetjes, potjes jam, broodje stoofvlees, yoghurt, een beker
soep met hapjes, een heerlijk glas sap of zelfs een lekker glas streekwijn

www.denhaneker.nl

erbij. En als toetje natuurlijk een eenhaps blondie of browny, een muffin
van onze bekende taartenbakster Marjolein van Till uit Ameide of een
heerlijk boerenijsje. De reacties waren zeer enthousiast en dit gaat dus
ook zeker een vervolg krijgen.
De stands van Den Hâneker (educatie, WAV en ANB) werden druk bezocht.
Vooral het spel doppie erop doppie eraf was een groot succes! Bovendien
was het weer fantastisch en de sfeer ook! Voor wie nog twijfelt: doe
volgend jaar ook mee…
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Voorwoord
Het is november 2018. De herfstkleuren zijn in
volle glorie te bewonderen. Het is een feest om
in de polder te zijn. Eigenlijk in alle jaargetijden
prachtig om erin te wandelen, te fietsen of een
ritje met de auto te maken. En wat te denken
van die schitterende kleuren in de lucht. Zowel
bij zonsopgang als bij zonsondergang. Maar ook
de grondmist en zelfs afgelopen zondag al wit
bevroren weilanden. En dan die STILTE.
Een jaar geleden trad het nieuwe bestuur aan.
Wat hebben we een prachtig jaar achter de rug.
Een jaar met vele uitdagingen. Maar ook met
mooie resultaten. Er is hard gewerkt aan een
stuk realisatie van Den Hâneker 2.0. Wat was
het geweldig dat nog in 2017 ons poldermeisje
Mariëlle het bestuur kwam versterken. Zij
pakte dat belangrijke speerpunt, het meer
zichtbaar maken van wie en wat Den Hâneker
is en voor staat, op. We hebben een geweldig
team met jonge en ervaren bestuurders. De
dagelijkse gang van zaken op kantoor wordt
geregeld door Margriet en Desiree. Maar een heel
belangrijke groep die veel werk verricht zijn onze
VRIJWILLIGERS. Met hart en ziel zetten zij zich in
voor Den Hâneker. Daar zijn we als bestuur super
TROTS op.

‘Moeten we nog meer melk produceren
voor de arme mensen in de wereld?’ was
in 1983 hoofdvraag bij de WAV-oprichting.
Duidelijk werd dat we dat niet moesten
doen: we verstoorden de markt in
ontwikkelingslanden.
De Superheffing kwam (1984) en bij de
afschaffing (2015) kwam opnieuw het
produceren voor de wereldmarkt aan de
orde. De situatie is inmiddels veranderd:
negatieve klimaatgevolgen van zo’n
wijze van produceren zijn duidelijk;
veevoergrondstoffen moeten meer uit de
eigen omgeving komen en mest in de eigen
omgeving aanwenden.
Boeren, burgers, politici en wetenschappers
discussieerden 10 november tijdens het WAV
lustrum over de weg naar natuurinclusieve
landbouw.

Prof. Korthals schetste dat boeren en
consumenten vervreemd zijn van voedsel.
Verandering is essentieel, met een sturende
rol voor een voedselwethouder. Als
mensen puurder, minder bewerkt voedsel
eten, bij voorkeur uit de regio, zijn er
minder gezondheidsproblemen en minder
samenlevingskosten. Wiebren van Stralen,
Friesland Campina, toonde dat nu zoveel
consumenten natuurlijkere producten willen,
dat een aparte melkstoom gerechtvaardigd is.
De voorzitter van Het Collectief voor agrarisch
natuurbeheer in onze streek, melkveehouder
Cees de Jong, vertelde hoe hij natuur
integreert in zijn bedrijfsvoering, grondstoffen
zelf produceert en uit de regio haalt.
De resultaten maken hem zo zelfbewust dat
hij overweegt kaas te maken. Waar dat toe kan
leiden is mooi te zien bij Booij Kaasmakers.
Een inspirerende studiedag, die daar samen
met de LTO plaats vond.

We staan aan de vooravond van het nieuwe jaar
2019. Een jubileumjaar. 25 jaar Den Hâneker.
Binnen ons bestuur wordt er door Coert en Rokus
hard gewerkt om een leuk programma samen
te stellen. Daarin zal aan jong en oud worden
gedacht. Heb je een prachtig idee? Kom ermee!
Wij hebben er zin in. Jij toch ook?
Alida Ambachtsheer

Met ingang van 01-01-2019 is
Den Hâneker telefonisch
te bereiken via telefoonnummer:

06-28335366

Foto: Trista Roodbol
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Een bijdrage leveren aan de Vierdaagse
Alblasserwaard 2019? Geef je op via
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VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD
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GESLAAGDE 2E NETWERKAVOND
VOOR RECREATIEVE ONDERNEMERS

Na het succes van voorgaande jaren, organiseert Stap & Trap in 2019
samen met Den Hâneker het 4 daags fiets- en wandelevenement in
de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden.

Op maandag 10 september vond een zeer geslaagde vervolgbijeenkomst voor recreatieve
ondernemers plaats in de Schaapskooi in Ottoland. Meer dan 60 personen kwamen
naar de avond met het thema ‘Samen sterk voor de streek, wie heeft u daarbij nodig’,
georganiseerd door de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard samen met natuur- en
landschapsvereniging Den Hâneker.

Geschikt voor de sportieve én recreatieve fietser en wandelaar van alle leeftijden. Het evenement start op woensdag 29 mei t/m zaterdag 1 juni 2019.
Beleef, proef en ontdek
Al lopend en fietsend kan men niet alleen meer van de omgeving zien, maar
vooral ook beleven. Men komt door de prachtige polder en pittoreske dorpen.
Onderweg zijn er de nodige bezienswaardigheden, stoppen we bij diverse (Den
Hâneker) ondernemers. Ook dit jaar worden er weer andere routes uitgezet
door een team van enthousiaste vrijwilligers, waarbij we elke dag met een
ander thema werken (o.a. thema water, thema molens)
Nieuw in 2019
-	Family proof route op donderdag voor de 30km fietsroute en 10km
wandelroute (incl. puzzeltocht)
-	Sport edition: dagelijks 80km fietstocht voor de gevorderde fietser/
wielrenner o.b.v. GPS
- Streekparade op zaterdag 1 juni in Hoornaar bij de tent

Zo waren er onder meer presentaties door: Giedo Lankhorst (Twin Cities), Jan Boele (Kaas
Experience), Cees van der Vlist (Kinderdijk), Jelle Peltzer (Avonturenboerderij Molenwaard),
Kees Commijs (Den Hâneker) en Marco van Hoek (Gemeente Molenlanden). Johan Cazuak
sloot de avond af met onderstaand gedicht:
Streekparade 2019
De start en finish zijn in de grote tent die midden in Hoornaar staat. Elke
dag is er na de fiets- of wandeltocht gezellig entertainment en tijd voor
het uitwisselen van ervaringen. Op vrijdagavond wordt traditiegetrouw
een feestavond gehouden met Nederlandstalige muziek en liveoptredens,
aangeboden door Stichting Vrije Recreatie. Op zaterdag zal de Streekparade
georganiseerd gaan worden. Meer informatie hierover in Poldernieuws #1 –
2019 of via de website www.vierdaagseablasserwaard.nl

Ottoland, 10 september 2018

OPENING
KOFFIEMOLEN STREEFKERK
12 september 2018 vond de feestelijke opening
plaats van de Koffiemolen in Streefkerk.
Adri Schot is de uitbater. De burgemeesters Dirk
van der Borg van Molenwaard en Dirk Heijkoop van
Hardinxveld-Giessendam hesen samen de vlag met
het nieuwe logo. Een prachtige nieuwe pleisterplaats
in de polder.
Veel succes gewenst! Alida Ambachtsheer
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DEN HÂNEKER 25 JAAR
Volgend jaar bestaat Den Hâneker alweer 25 jaar en het is waarschijnlijk de
oudste agrarische natuur- landschapsvereniging van ons land.
Dit lustrum gaan wij uiteraard op gepaste wijze vieren.
Op 13 september 2019 zullen we een middagprogramma organiseren met bedrijfsbezoeken in de regio gevolgd door een
lustrumcongres in Huis het Bosch in
Lexmond. Hierbij zal onder andere
oud-voorzitter van o.a. de hoofddirectie van de Rabobank en Sociaal
Economische Raad (SER) Herman Wijffels
het congres toespreken. Het motto van
zijn bijdrage zal zijn:
“Verduurzaming van de samenleving”.

Het kinderprogramma wordt momenteel nog samengesteld maar belooft
eveneens een prachtig programma te worden voor jong en oud.
Noteer alvast in de agenda:

13 september 2019 25 jarig Lustrum Den Hâneker
Namens de lustrum-commissie, Coert van Ee & Rokus Lakerveld

GEBOORTE THIJN
Op 12 december 2017 is Thijn geboren. Thijn is de zoon van trotse ouders Rokus en Bertine en Den Hâneker supporter…

STICHTING ZORGBOEREN
ZUID-HOLLAND
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland bestond
op zondag 14 oktober 10 jaar. Op vrijdagavond
19 oktober is dit feestelijk gevierd met de
medewerkers, zorgboeren, leden van de diverse
raden en samenwerkingsrelaties in de Landhoeve
te Nieuw-Lekkerland.
Stichting Zorgboeren Zuid-Holland komt
oorspronkelijk voort uit de afdeling Landbouw
en Zorg van Den Hâneker. Als Den Hâneker
zijn we trots op de prestaties van Stichting
Zorgboeren Zuid-Holland en spreken daar graag
onze waardering voor uit. Nogmaals van harte
gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan.
Rokus Lakerveld

Een moment van bezinning
Even tijd
Even de ruimte
In een wereld vol zorgen
Voor morgen
Alles kwijt?

PROJECT AGRARISCHE BEDRIJVEN
IN HET GROEN GESTART
In oktober van dit jaar is het project Agrarische bedrijven in het Groen van
start gegaan. Het doel is om de komende 2 jaar op ca 80 boerenbedrijven
een goede erfbeplanting te realiseren.

Het bestuur van
Den Hâneker wenst u
een goed & gezond
2019 toe

Gijsbert Pellikaan zal als ecoloog en landschapsdeskundige de deelnemers bezoeken en een erfbeplantingsplan opstellen. Daarvoor maakt hij
gebruik van streekeigen landschapselementen met inheemse bomen en
struiken.

Voordelen goed erfbeplanting:
-	Visitekaartje van het agrarisch bedrijf en het zorgt voor
landschappelijke inpassing.
-	Het zorgt voor schaduw, biedt bescherming tegen de wind en biedt
meer privacy. Beplanting vangt fijnstof in en legt CO2 vast.
-	Erfbeplanting levert een goede bijdrage aan de biodiversiteit. Dat kan
mogelijk een beloning opleveren. Bij Deltamilk bijvoorbeeld wordt
erfbeplanting gewaardeerd in het Duurzaamheidsprogramma.

Het plantmateriaal wordt door Den Hâneker besteld (gratis tot een maximum van € 1200) en wordt daarna bij de boer afgeleverd.

Wil je een plan op laten stellen?
Neem dan contact op met gcpellikaan@gmail.com.

AUTOMATISCHE INCASSO
Via automatische incasso betaal je ieder jaar automatisch jouw Den
Hâneker factuur. Je hebt daardoor geen omkijken meer naar jouw
betaling en krijgt hierdoor ook geen herinneringen of aanmaningen. De
automatische incasso vindt jaarlijks in april/ mei plaats (aankondiging
via de nieuwsbrief), waardoor je zelf eenvoudig kunt controleren of
de betalingen goed verlopen is. Ook voor ons biedt dit voordelen, wij

Zoveel mensen bij elkaar
Raken, zwart maken
Klanten, geld, rente, lening, toerisme
Het is me wat
Prijzen, bouwen, wantrouwen
Naar elkaar wijzen
Geen hulp in nood? Eigenbelang te groot?

hoeven namelijk geen overbodige handelingen meer te verrichten en
besparen zo geld en tijd. Dat steken we liever in diverse projecten en de
organisatie van evenementen en bijeenkomsten.
Ook meedoen? Vul dan het formulier uit de bijlage in en stuur het
terug. Vragen hierover? Mail naar: info@denhaneker.nl

EXPOSITIE DENKEND AAN
HOLLAND - VOORTGANG

Of geur en kleur
Warmte, geborgenheid
Liefde, vreugde, humor
Als je er in gelooft
Ben je een dak boven elkaars hoofd
Maak een prachtig gebied
Met een frisse en warme geest
Hopen dat je zegt: Ik ben blij dat ik vandaag hier ben geweest
Herkennen van de band
Praten, een kus, een hand
En gelijk beginnen
Nee, nog vandaag
Morgen is al te traag

Dit met een goed bezochte expositie in Museum De Koperen Knop gestarte
project wordt de komende jaren vervolgd. Het gaat daarbij om het
landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een gebied dat tal
van bestuurlijke veranderingen ondergaat. Maar dit gebied is in de loop der
eeuwen uitgegroeid tot een onlosmakelijke eenheid.
In de eerste maanden van 2019 zal een groot aantal organisaties worden
benaderd voor samenwerking. Schroom niet om je nu al - als persoon of
instelling - aan te melden om mee te denken en misschien wel mee te doen
met hoe we ons prachtige gebied ‘op de kaart’ kunnen houden. We gaan
dat samen doen! Reacties zijn van harte welkom bij de projectleider Dick de
Jong: 06-22845889 of djdejong@planet.nl.

Je kunt geen ijzer met handen breken
Maar als jullie met elkaar je handen over het ijzer laten gaan
Uren, dagen, weken
Dan zal het breken
Johan Cahuzak.nl

KIJK OOK
EENS OP:
WWW.DEN
HANEKER
.NL

Een bijdrage leveren aan onze streek?
Dat kan met een lidmaatschap van Den Hâneker
(zie bijgaande flyer).
Ook leuk om kado te geven tijdens de decembermaand.
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