Fokveedag - special 2019

Poldernieuws
SAMEN STERK VOOR DE STREEK

Voorwoord

GEWOON-keuring:
INCL. MEET&GREET MET

Sinds 2004 ben ik zelf een vaste bezoeker van de
Fokveedag in Hoornaar. Het wordt met recht het
“Boerenlandfeest” genoemd. Met heel veel plezier
loop ik heel de dag te struinen over het terrein,
maak ik een praatje met vele bekenden, tussendoor
genietend van een hamburger van Slagerij Bouter
en een ijsje van de ijsboerderij. Kortom: gewoon
genieten.
Den Hâneker en vele van haar leden zijn ook
al jaren van de partij tijdens de Fokveedag, als
agrariër en/of in de streektent als ondernemer
of vrijwilliger. Dit jaar pakken wij extra groot uit
als Den Hâneker, het is namelijk ons lustrum jaar
en dat willen wij ook op de Fokveedag goed laten
blijken.
Als cadeau ontvangt ieder lid een strippenkaart
voor de streeklunch om deze te verzilveren tijdens
deze dag. In deze speciale uitgave lees je hier alles
over. Tevens is een kleurplaat bijgesloten voor
kinderen tot en met 10 jaar.
Namens het gehele bestuur wens ik een ieder een
hele fijne en gezellige Fokveedag toe.

		

Kees Commijs, voorzitter

‘DEN HÂNEKER KOE’ JUWEELTJE 221
Op 5 oktober is het weer zover, het 107e Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar.
Op deze editie zal voor de tweede keer de GEWOON-keuring zijn. Net als vorige jaar
draait het bij deze keuring vooral om het genieten van de koeien voor de deelnemers
in de ring, maar ook het publiek langs de lijn. De boeren nemen hun beste koeien
mee en de dieren waar ze trots op zijn.
Je ziet verschillende rassen/ kruislingen melkkoeien met een beperkte hoogtemaat
en een conditie welke bij het lactatiestadia past. De dieren worden van tevoren
geschoren en gewassen en in de keuringsring worden ze op een ongedwongen en
natuurlijk manier voorgebracht. Kortom, ouderwets genieten langs de lijn.

“DEN HÂNEKER KOE”
Ook Juweeltje 221 zal met de GEWOON-keuring meedoen. Juweeltje 221 is de koe
welke op de uitnodiging van het 25-jarig jubileum van Den Hâneker stond.
Uiteraard is er de mogelijkheid voor
een Meet & Greet met Juweeltje 221.
Kom hiervoor naar de koeientent bij
de GEWOON-keuring. Juweeltje is te
herkennen aan de groene sjerp met
daarop “Den Hâneker koe”.
Wil je Juweeltje knuffelen?
Vraag altijd even aan de boer
of dit mag!
Graag tot ziens op 5 oktober!
Tanja Kool & Rokus Lakerveld

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl

PROGRAMMA & AANBOD

STREEKTENT
Colofon
Vorig jaar is er in de Streektent voor de eerste
keer de Streeklunch gepresenteerd. Een
leuk concept waarbij diverse (Den Hâneker)
streekproducenten hun producten tegen een
gereduceerd tarief aanboden.
STRIPPENKAART STREEKLUNCH
Bij deze Poldernieuws Fokveedag special is een
strippenkaart bijgesloten. Aanvullende kaarten
zijn te koop in de tent voor EURO 5,00. Met
een kaart met 5 strippen kun je een heerlijke
streeklunch met korting samenstellen.
Bijvoorbeeld: normaal kost een ijsje met één
bolletje EURO 1,20. Met een strippenkaart
kun je dit ijsje met één bolletje voor 1 strip
(lees: EURO 1,-) kopen. In het midden van de
tent wordt er een plek gecreëerd waar alle
streekproducten bij elkaar komen; van kaas,
wijn en ijs, tot bier, jam en vlees. Er komt zo
veel lekkers uit onze streek!
RUIM AANBOD (STREEK)ONDERNEMERS
Ook voor allerlei andere producten die uit onze
prachtige streek komen is aandacht tijdens het
‘Boerenlandfeest’ in de Streektent.

Denk aan prachtige schilderijen met daarop de
karakteristieke elementen die in onze waard
te vinden zijn. Of het interessante verhaal wat
de diverse historische verenigingen je over
dit gebied kunnen vertellen. Uiteraard is Den
Hâneker als vereniging ook vertegenwoordigd
met een kraam.
KAASKEURING
Ook de kaascommissie is hier terug te vinden;
kazen uit de streek (maar ook van verder af)
worden gekeurd door de jury; dit blijft een
belangrijk moment voor de kaasboeren!
PODIUM - OPTREDEN FIEN & TEUN
VAN 11.00 TOT 11.30 UUR
Om 11.00u verzorgen Fien & Teun een optreden
in de Streektent met aansluitend een Meet &
Greet. Ook treden de ‘Butterbeans’ om 10.30 13.00 en 15.00u op, draait de nieuwe film van
Den Hâneker op groot scherm en zullen diverse
sprekers hun verhaal doen in de streektent op
onder andere het gebied van streekproducten.
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Kom jij ook genieten van die heerlijke
streekproducten, proeven van de winnende
kaas en kennis maken met Fien & Teun?
Graag tot ziens in de Streektent!
Gerdien van Mourik - Jonette Korevaar
Desiree Aantjes - Marieke van der Veen

KLEURPLATENWEDSTRIJD IN SAMENWERKING MET
AVONTURENBOERDERIJ MOLENWAARD
Bij een ‘lustrumfeest’ van Den Hâneker mag een kleurplatenwedstrijd niet ontbreken. In
samenwerking met Avonturenboerderij Molenwaard hebben we voor de jeugd tot en met 10 jaar
een kleurplaat bij deze nieuwsbrief bijgesloten.
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Meedoen en kans maken op een Fien & Teun prijzenpakket?
Lever dan je mooiste creatie in:
• bij de Den Hâneker kraam (in de Streektent - tijdens de
Fokveedag in Hoornaar op 05.10.19)
• of lever de kleurplaat voor 13.10.19 in bij de kassa van
Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers.
• of maak een foto van het resultaat en mail deze voor
13.10.19 naar info@denhaneker.nl
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Leeftijdscate

Actievoorwaarden:
• onder de inzenders wordt per leeftijdscategorie (t/m 3 jaar 4&5 jaar - 6&7 jaar - 8 t/m 10 jaar) een winnaar gekozen
• de winnaars worden per mail geïnformeerd
• over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

www.denhaneker.nl

