VERSLAG EDUCATIE
2018, het 22e jaar waarin de werkgroep educatie
actief aan de slag ging. Al enkele jaren organiseert
de werkgroep excursies voor leerlingen van de
brugklas van het Wartburgcollege.

Meer info: www.hautecultuurhuis.nl

Bedrijf in beeld:
Haute Cultuurhuis,
Lekdijk 96, Langerak
Van haute couture naar haute cultuur
Wat doet het Haute Cultuurhuis in de polder? Claudia van Rooij, operaen theaterregisseur en trainer in persoonlijke effectiviteit, licht het
even toe. Haar loopbaan begon in de haute couture bij modeontwerper
Max Heymans en deze ervaring gebruikte zij bij haar latere kostuum- en
decorontwerpen. Na de toneelschool werd zij uiteindelijk regisseur. Na
jaren in Amsterdam gewoond en gewerkt te hebben kregen zij en haar
partner behoefte aan meer lucht en ruimte en werden zij verliefd op een
monumentale boerderij met een grupstal in Langerak.
En toen… ?
De grupstal bleek de perfecte plek voor de ontwikkeling van een
bijzondere en stijlvolle vergader- en trainingslocatie. Claudia besloot
om de drastische verbouwing, met gebruikmaking van authentieke
elementen, grotendeels zelf uit te voeren. Duurzaamheid en circulariteit
staan hoog in haar vaandel. Alle oude staldeuren werden hergebruikt,
alle kozijnen werden door partner Arjan gemaakt van oude dakbalken en
koeiendrinkbakken werden omgetoverd tot sfeervolle wandlampen. Door
hergebruik van designmeubels werd een stijlvolle inrichting gecreëerd.
Wat is er bereikt?
Inmiddels is er een multifunctioneel gebouw ontstaan voor zowel de
zakelijke als culturele markt. Er kan vergaderd worden middels unieke,

door Claudia ontwikkelde, concepten. Bijvoorbeeld
vergaderen in een “theatrale setting”. Hierbij vergader
je op tribunes, eventueel met gebruikmaking van het
podium en mogelijkheden tot muzikale intermezzo’s
op de vleugel. Zij faciliteert “out of the box” denken door
sessies in het donker in het weiland met laarzen aan, omringd
door vuurkorven. Haar streven is om een creatieve broedplaats voor
talentontwikkeling te creëren met een theatererf en een culturele agenda.
Culinaire mogelijkheden
De catering wordt verzorgd door Karin Kramer van Kunst en Koken.
Er kan gekozen worden voor diverse lunches, maar ook voor een diner.
Hiervoor worden zoveel mogelijk producten gebruikt uit eigen moestuin
en van lokale leveranciers.
Werk in uitvoering
Het Haute Cultuurhuis heeft al een aantal proefboekingen achter
de rug en op 28 maart zal de ledenvergadering van Den Hâneker hier
plaatsvinden, dus nu worden in versneld tempo de website bijgewerkt
en de laatste puntjes op de i gezet.
Samenwerken en toekomstplannen
Claudia wordt nog steeds verrast door de saamhorigheid hier in de streek
en de intentie om elkaar als ondernemers te steunen. Inmiddels zijn
er – onder andere via Den Hâneker – al veel contacten gelegd die zullen
resulteren in mooie vergader- en theaterarrangementen.

Veel succes en tot ziens bij de ledenvergadering!
Anneke Verheij

Zij hebben dringend behoefte aan passend
materiaal ter voorbereiding op en tijdens de
excursies. Het is ons gelukt hedendaagse
lesbrieven op te stellen, getiteld “De boer als
producent van voedsel en natuur”. De leskisten
behorende bij het lespakket voor de ZML-scholen
worden geregeld verhuurd. Ook de onderbouw
van de basisscholen heeft belangstelling. Dit
was door de werkgroep voorzien en om aan deze
vraag te kunnen voldoen is het nodig een tweede
serie leskisten te vervaardigen.
De actualisering van de lespakketten ”Planten
in de slootkant” en “Erf-en weidevogels” is
doorgeschoven naar 2019.
Als werkgroep hebben we activiteiten
georganiseerd tijdens de Streekparade op 2 juni.
Veel kinderen hebben met eigen ogen kunnen
zien wat er in het water leeft.
Tijdens de Fokveedag met als thema “Krijg de
smaak te pakken”, is het spel “DOPpie Dr’op” met
veel enthousiasme gespeeld. Dit is een afgeleide
van het ZML-pakket, maar kan door iedereen
gespeeld worden. De winnaars kregen (passend
bij het spel en het Bijen-thema van de dag) een
zakje honingdrop.

-

Nieuw: Sport Edition: dagelijks 80km GPS route
Elke dag live entertainment tussen 14.00-17.00uur
Een deel van het inschrijfgeld komt ten goede aan de Hartstichting
Zaterdag: Streekparade

Kijk voor meer informatie op: www.vierdaagsealblasserwaard.nl

Beleef, proef en ontdek de streek van 29 mei t/m 1 juni 2019 tijdens de
Vierdaagse Ablasserwaard.
- Fietsen: dagelijks 30-40-60-80km thema-routes
- Wandelen: dagelijks 5-10-15-25-30-40km thema-routes
- Nieuw: Family Proof route: donderdag 30 mei 30 km
fietsen / 10 km wandelen incl. puzzeltocht

Een bijdrage leveren aan de
vierdaagse alblasserwaard 2019?

Geef je op via info@denhaneker.nl

Met behulp van toegekende subsidie willen we dit
jaar bij 80 agrarische bedrijven aan de slag. Aan
de keukentafel worden de wensen besproken.
Dit wordt uitgewerkt in een plan voor aanleg
en beheer, met daarbij een begroting. Sommige
boeren grijpen de kans aan om er echt iets moois
van te maken en zijn bereid tot een eigen bijdrage
boven op het maximum subsidiebedrag van € 1200.
Op het erf worden een aantal streekeigen
landschapselementen aangelegd, zoals
bijvoorbeeld een boomgaard, knotwilgenrij,
elzensingel, houtsingel, haag, ruigtehoekje of
een kikkerpoel. Veel dieren vinden hierdoor een
plaats om te bestaan en voort te planten, denk
aan vogels als Steenuil en Heggenmus, maar ook
amfibieën, vlinders en andere insecten vinden
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Het spel is op aanvraag te koop en wordt
vervaardigd door mensen die werken bij Syndion.
Het fotomateriaal dat gebruikt is voor dit spel
sluit dan ook aan bij het leven op het platteland.
Vooral ouderen zien er hun leefwereld van
vroeger in terug blijkt uit de spontane reacties
van begeleiders in woon-/zorggroepen en
verpleegtehuizen.
Gert Baars heeft aangegeven zich te gaan
concentreren op ‘Plattelandstoerisme’. We gaan
zijn inbreng missen, maar bedanken hem voor
wat hij binnen de werkgroep heeft gedaan.
Met het vertrek van Gert en het op handen zijnde
vertrek van Lies Bassa is de werkgroep dringend
verlegen om aanvulling.
Wie komt onze werkgroep versterken?

Excursies 2018
Basisschool leerlingen
Wartburt College leerlingen

Aantallen
169
134

PROJECT AGRARISCHE BEDRIJVEN
IN HET GROEN IS VAN START!!
Veel bedrijven in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben geen goede erfbeplanting.
Hierin wil Den Hâneker verandering brengen.

Colofon

hier hun plaats. Een mooie verbeteringsslag
voor het landschap en voor de natuur. Waar
mogelijk worden ook nestkasten voor vogels
en vleermuizen opgehangen. Voor de aan te
planten soorten wordt gekozen uit inheemse
bomen, struiken en kruidenmengsels. De eerste
bomen en struiken staan inmiddels in de grond!
Het beoogde resultaat is dat elk deelnemend
bedrijf voorzien is van een ruim uitgevoerde
erfbeplanting, die significant bijdraagt aan
landschappelijke inpassing en een goede bijdrage
levert aan de biodiversiteit. Dit kan u zelfs
mogelijk een beloning opleveren. Bij Deltamilk
bijvoorbeeld wordt erfbeplanting gewaardeerd in
het Duurzaamheidsprogramma.

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
Beste mensen,

Groene Cirkel Kaas
en Bodemdaling
Met onze handtekeningen verbinden wij ons
aan de ontwikkeling van een (h)eerlijke kaas van
stevige én gezonde Zuid-Hollandse bodem met
kruidenrijk grasland uit het mooie Groene Hart.
In een open en gelijkwaardige samenwerking
tussen melkveehouder, waterschap,
zuivelfabriek, financier, wetenschap en overheid
remmen wij de bodemdaling af, versterken wij
de biodiversiteit en de landschapskwaliteit.
De natuur zien wij daarin als partner en basis
voor een gezonde toekomst. Hiervoor starten
wij gezamenlijk projecten met peilgestuurde
onderwaterdrainage, kruidenrijk grasland en
nieuwe verdienmodellen rond het verwaarden
van kaas en CO2-credits.
Cees de Jong, voorzitter van Collectief
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en Kees
Commijs, voorzitter van Den Hâneker, waren
medeondertekenaars.

Ondertussen zijn we in een nieuw jaar
aanbeland en iets over “heden, verleden en
toekomst” zou passen. Maar van mij niets
van dat alles, want in de ALV aan het eind van
deze maand en elders in deze nieuwsbrief
wordt u over de vele facetten weer uitgebreid
geïnformeerd.
Het bestuur in de nieuwe, verjongde
samenstelling is na een gewenningsperiode
nu volop “goed bezig”: tal van nieuwe
initiatieven worden ontwikkeld en contacten
met andere organisaties worden gelegd of
vernieuwd. Het is verbazend met hoeveel
organisaties er raakvlakken en gezamenlijke
belangen zijn.

LUSTRUM DEN HÂNEKER
Belangrijk om alvast in de agenda te noteren!
In september van dit jaar bestaat Den Hâneker
alweer 25 jaar en hopen we met elkaar het 5de
lustrum te vieren.
Op woensdagmiddag 11 september is er
voor de jeugd een kinderprogramma bij
bezoekboerderij Het Achterhuis in Leerdam.
Een middag vol leuke activiteiten voor
kinderen op de boerderij.
Op vrijdag 13 september zal in Huis het Bosch
in Lexmond het lustrumcongres plaatsvinden.
Het middagprogramma bestaat uit een
mogelijkheid tot bedrijfsbezoeken in de regio
en een congres gedeelte. Hierbij zal onder
andere oud voorzitter van de hoofdirectie van
de Rabobank en Sociaal Economische Raad

(SER) Herman Wijffels het
congres toespreken.
Het motto van zijn
bijdrage zal zijn:
“Verduurzaming van
de samenleving”.
Meer informatie op
www.denhaneker.nl/
jubileum
Wij hopen je daar te ontmoeten. Met
elkaar gaan wij er iets moois van maken.
Coert van Ee & Rokus Lakerveld
NB. Het 5de lustrum van Den Hâneker wordt
mede mogelijk gemaakt door Rabobank
Alblasserwaard.

De positie en de organisatie van de
vereniging met de vele vrijwilligers is goed
en toekomstbestendig. Ook financieel staan
we er goed voor: de jaarcijfers 2018 en de
prognose 2019 gaan dat weer aantonen. Ook
laten we hiermede zien dat met de contributie
van uw lidmaatschap zorgvuldig wordt
omgegaan. Als penningmeester
teken ik daarvoor.
André van der Ham

Wilt u meedoen ?
U kunt zich nog aanmelden door een mail te
sturen naar: gcpellikaan@gmail.com.

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl
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Uitnodiging algemene ledenvergadering

28 maart v.a. 19.15 uur
Haute Cultuurhuis
Langerak

JAARVERSLAG
SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2018
Kees Commijs
- voorzitter
Coert van Ee
- vice voorzitter
André van der Ham - penningmeester
Alida Ambachtsheer - secretaris
Mariëlle de Bruijn - communicatie & PR
Rokus Lakerveld
- lid
Tanja Kool
- lid
VASTE MEDEWERKERS
Op maandagen zijn Margriet de Jong en vanaf april Desiree Aantjes op
kantoor aanwezig en andere dagen telefonisch bereikbaar.
VRIJWILLIGER
Roel Wigman is, als zijn gezondheid het toelaat, ook op maandagen op
kantoor aanwezig.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur is in 2018 , behalve in augustus en november, 10 keer in
vergadering bijeen geweest.
LEDENVERGADERING
Op 17 april 2018 is bij de Avonturenboerderij in Groot-Ammers de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden.In deze bijeenkomst zijn Mariëlle
de Bruijn en Tanja Kool officieel benoemd als bestuurslid. De cheque van
de Rabobank Clubkasactie werd uitgereikt door Geert Hoeke.
De werkgroep Educatie presenteerde het vernieuwde lespakket: De boer
als producent van voedsel en natuur. Het bestuur kreeg deze avond ook
fiat om verder te spreken over een verregaande samenwerking met het
comité van Stap en Trap. De avond werd afgesloten met een inspirerende
presentatie van Michael van Hoorne.
BESTUURSZAKEN
Het bestuur heeft in 2018 aandacht en/of uitvoering gegeven aan:
- Medio maart 2018 is het nieuwe kantoor in gebruik genomen.
-	Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en
provinciaal niveau is gestaag doorgegaan in 2018.
- Kees Commijs heeft in 2018 diverse leden bezocht.
-	In de lokale en regionale pers was Den Hâneker regelmatig in het nieuws.

-	In juli 2018 is er in Kweetal aansluitend aan de bestuursvergadering
een overleg geweest met de coördinatoren van de diverse commissies
en werkgroepen binnen Den Hâneker.
-	De gesprekken met het comité van Stap en Trap heeft geresulteerd
in het samen organiseren van de Vierdaagse Alblasserwaard 2019.
-	Met de expositie Denkend aan Holland in het najaar in Museum
De Koperen Knop is het driejaren project van start gegaan.
- Project Gerrit is in ontwikkeling.
- Voorbereidingen in volle gang voor de jubileumviering in 2019.
ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN
Maart 2018
- Vaartocht over de Giessen met o.a. presentatie
Polderleven 2018
April 2018
- Algemene ledenvergadering bij de
Avonturenboerderij Groot-Ammers
Mei 2018
- Netwerkavond met een bezoek aan de Fenix Food
Factory in Rotterdam (in samenwerking met gemeente
Molenwaard en gemeente Giessenlanden)
Juni 2018
- Streekparade bij de Avonturenboerderij
in Groot-Ammers
September 2018 - Netwerkavond in de Schaapskooi in Ottenland
(in samenwerking met gemeente Molenwaard en
gemeente Giessenlanden)
Oktober 2018 - Stands bij de Fokveedag / Boerenlanddag
WERKGROEPEN
De diverse werkgroepen zijn ook in 2018 actief geweest met al bestaande
en nieuwe initiatieven.
TENSLOTTE
Het bestuur dankt de medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren,
kortom iedereen die in natura of financieel hebben bijgedragen hartelijk.
Mogen wij ook in 2019 weer op je rekenen? Wij zien je graag
bij de ledenvergadering op 28 maart 2019.
Ons motto voor 2019 is : SAMENWERKING

UPDATE DENKEND
AAN HOLLAND GROEN VERBINDT
De expositie Denkend aan Holland in Museum
De Koperen Knop was 1 december 2018 afgelopen.
Het bezoek, gemiddeld qua aantal, bestond vooral
uit specifiek in de onderwerpen geïnteresseerden.
Nadien waren er wat contacten met anderen, om
een deel van het geëxposeerde over te nemen.
Nog zonder veel resultaat. Elke organisatie heeft
het druk met de eigen activiteiten en zit niet op
een derde, zoals wij te wachten. Dat geeft gemiste
kansen, maar het is niet anders.
Het eerste kwartaal van 2019 zal worden gebruikt
voor aanvragen voor de nog benodigde cofinanciering
en het in kaart brengen van enkele eerstvolgende
publieksactiviteiten, zoals een streekroute en een
thematische fotowedstrijd voor komende zomer.
Daarnaast komt er een nieuwe algemene flyer, om
ieder bij het project betrokken te houden.

VERSLAG AGRARISCH
NATUURBEHEER

DUURZAME LANDBOUW EN ONTWIKKELINGS-

Afgelopen jaar zijn we gestart met “Erven in het
Groen”, 20 bedrijven krijgen nieuwe of uitbreiding
van de erfbeplanting en een 20 zitten nog in de
pijplijn. Mocht je hier interesse voor hebben, dan
is aanmelden nog steeds mogelijk.

Voor de WAV was 2018 het jaar waarin we de eerste Frits Kool stimuleringsprijs
uitreikten. Stichting Vitaal Dorp Everdingen was de gelukkige winnaar.
Elke (komende) twee jaar willen we hem opnieuw uitreiken aan een duurzaam initiatief in onze regio. Voor de WAV is lokaal handelen, gebaseerd op
mondiaal denken, essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Met de nieuwe beplanting ziet het gebied er
aangekleder uit. En daarin kunnen vogels en
insecten een stabiele biotoop vinden. Ook
vleermuizen maken hier gebruik van. Vergeet
niet dat vleermuizen net zoveel of meer
stalvliegen vangen dan zwaluwen. Afgelopen
jaar hebben 14 nieuwe bedrijven zich aangemeld
voor het project “Boer zoekt Vleermuis” voor
tellingen op het bedrijf.

Het mondiale denken is in 2018 wederom gevoed door een bezoek aan
onze uitwisselingspartner SHMPA in Ghana. We dachten volop mee met de
ontwikkelingsvraagstukken die daar spelen en bovendien is een zuivelworkshop gegeven. Bijzonder waardevol was het (opnieuw) deelnemen
van een jongere aan de uitwisseling. Voor de WAV is overdracht van het
gedachtengoed aan de volgende generaties een belangrijk item.

De drone voor het opsporen van nesten hebben
we het afgelopen jaar verder getest en is
geüpdatet en staat klaar voor het nieuwe jaar.

Op 1 juni 2019 organiseren wij alweer de 7e Streekparade!
Voorgaande jaren werd de Streekparade bij het Streekcentrum in GrootAmmers gehouden. Dit jaar hebben wij gekozen voor een vernieuwde opzet
op het Fokveedag terrein in Hoornaar, om zo nog meer bezoekers naar dit
prachtige evenement te trekken! Naast de deelnemers aan de Vierdaagse
Alblasserwaard verwachten wij ook vele bezoekers van buitenaf. Dit
evenement is namelijk vrij toegankelijk.

We zoeken nog vroege vogels om de piloten
bij te staan of tot piloot opgeleid te worden.
Zoals je ziet zijn er steeds meer activiteiten
en daarom is uitbreiding van de werkgroep
gewenst, meld je gerust aan!

Alida Ambachtsheer, secretaris

Ontmoetingsmogelijkheden
Wij waren aanwezig tijdens de Startavond, de opening van Nieuwpoort 735
jaar, de StreekParade, twee netwerkavonden voor recreatieve ondernemers
en en de Fokveedag. Tijdens de Fokveedag konden bezoekers door middel
van een strippenkaart zelf hun lunch samenstellen bij diverse stands met
streekproducten.

De nieuwe Polderleven, een initiatief van VVV Zuid-Holland Zuid
en Den Hâneker, is binnen!

- Kortingscoupons van diverse ondernemers
-	Interviews met verschillende Den Hâneker ondernemers
-	Informatie over diverse evenementen, waaronder de
Vierdaagse Alblasserwaard
Polderleven 2019 is ook online te bekijken, via:
https://issuu.com/vvvzuid-hollandzuid/docs/polderleven2019

VERSLAG PT&S
Hoogtepunten uit het afgelopen jaar:

POLDERLEVEN
De toeristische brochure voor de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden staat wederom bomvol met informatie van
bedrijven uit de streek en prachtige foto’s, aangevuld met:

Wij vierden dit najaar ons zevende lustrum
met een studiedag getiteld “Op weg naar een
natuurinclusieve landbouw”. De vraag hoe wij
ons voedsel op een duurzame manier kunnen
produceren en consumeren sprak een brede
groep boeren, politici, andere professionelen
en burgers aan. In 2019 gaan we verder met waar
we aldoor mee bezig zijn: elkaar stimuleren in het
volgen van een duurzame ontwikkelingsweg in ons
dagelijks leven als producent, consument of anderszins professioneel
betrokkenen. Het partnerschap met Ghanese boeren is voor ons hierbij
essentieel. Een gelijkwaardige langdurige relatie met Ghana vormt een
inspiratiebron om duurzaamheid in onze eigen regio dichterbij te brengen.

STREEKPARADE: Op de Streekparade kun je de Alblasserwaard écht proeven!

De landschapstentoonstelling in de Koperen
Knop was een succes, mede mogelijk gemaakt
door Groen Verbindt. De dotterslingers moeten
nog even wachten. Wel is er gediscussieerd hoe
kringlooplandbouw en natuur inclusief boeren
eruit kan zien in ons gebied, dit wordt vervolgd.
De weidevogels lijken zich te stabiliseren.
Afgelopen jaar waren er extra plasdrasgebieden
en deze zullen de vogels ook het komende jaar
voorzien van voedsel. Het ontwikkelen van
kruidenrijk grasland staat in de belangstelling.
Bij het inzaaien van kruiden proberen we een
coördinerende rol te spelen, zodat streekeigen
kruidenmengsels worden gebruikt voor een
duurzame ontwikkeling.

SAMENWERKING, OP NAAR 2019

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt
Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden de
verenigingen en stichtingen in de regio.
Vanaf 19 maart kan er weer gestemd worden.
Onder het motto “Samen staan we sterk” vragen
we je ook dit jaar weer een stem uit te brengen
op Den Hâneker (te vinden onder kopje ‘regio’).

Alvast bedankt!

Promotiemateriaal
Tijdens de Startavond is door het bestuur,
de aanwezige leden en de VVV uitgebreid
gesproken over Polderleven nieuwe
stijl en er is via een enquête om de
mening van al onze leden gevraagd.
Er is toen besloten om het formaat
nog een jaar te handhaven. Digitale
verspreiding van informatie krijgt
meer prioriteit.

Diverse ondernemers zullen hier (verse) streekproducten aanbieden.
Daarnaast worden er ook leuke activiteiten georganiseerd voor jong
en oud. Denk aan een clown welke ballonnen vouwt. Ook het Arkels
Visserskoor mag niet vergeten worden! Zij zullen ’s middags live liederen
ten gehore brengen. Probeer dan maar eens stil te blijven staan…

Zien wij je terug op de 7e Streekparade?!
Voor meer informatie over bv. kraamhuur, mail naar desiree@denhaneker.nl

Nieuwe ontwikkelingen
•	Vierdaagse Alblasserwaard / StreekParade:
	Den Hâneker gaat samen met Stap en Trap in 2019 in Hoornaar de fiets	en wandelmeerdaagse organiseren (29 mei t/m 1 juni); op zaterdag 1 juni
wordt daar ook de StreekParade georganiseerd.
• Plaatsen van bankjes in de provincie Zuid-Holland:
Informatie hierover volgt binnenkort.
• Samenstelling werkgroep PT&S:
	Nel Hakkesteegt en Anneke Verheij verlaten de werkgroep. De nieuwe
werkgroepleden worden nog aan u voorgesteld.
• Folderkasten:
	Er is een verzoek van een paar leden van Den Hâneker en de Gemeente
om meer folderkasten in de regio. De werkgroep komt hier nog op terug.
Komt u ook naar de Startavond op 11 maart a.s.? Wij zouden het leuk
vinden om u daar (weer) te ontmoeten om van gedachten te wisselen over
alle nieuwe ontwikkelingen en ideeën.
Tenslotte staan we samen sterk!
Anneke Verheij
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