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STARTAVOND & AFSCHEID

Dit jaar heeft de werkgroep niet stil gezeten. In maart begonnen wij 

met de startavond bij Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg, 

waar o.a. Nel Hakkesteegt werd bedankt voor haar jarenlange inzet 

voor magazine ‘Polderleven’. Daarnaast namen wij toen ook afscheid 

van Anneke Verheij. Beiden zijn bedankt voor hun jarenlange inzet voor 

de werkgroep.

BHV CURSUS

Begin 2019 hebben 24 leden de BHV cursus gevolgd, die begin volgend 

jaar wederom voor onze leden georganiseerd zal worden.

 

STREEKPARADE

In juni werkte onze werkgroep samen met de werkgroep Vierdaagse 

Alblasserwaard en werd dit evenement georganiseerd in combinatie 

met de Streekparade. Wij kunnen terugkijken op een mooie editie & 

wij hebben nu al zin om in het aankomende jaar de puntjes op de i te 

zetten om zo tot een nog mooiere editie te komen! 

LUSTRUM FESTIVITEITEN

Ook vierden wij in september het 5e lustrum van Den Hâneker in 

Leerdam (voor de kinderen) en in Lexmond; wat mooi om te zien dat er 

zoveel Den Hâneker-fans zijn, die ons kwamen feliciteren!

FOKVEEDAG

Natuurlijk is er vanuit de werkgroep ook weer meegeholpen met het 

Fokveedag Boerenlandfeest in oktober, elk jaar weer een hoogtepunt. 

Dit jaar kregen al onze leden een strippenkaart waarmee zij een 

heerlijke streeklunch samen konden stellen. Veel Den Hâneker leden 

verkochten ook hier hun producten.

RECREATIEVE BIJEENKOMSTEN & EVENEMENTEN

Dit jaar hebben wij onze 100+ leden uitgenodigd voor de twee 

recreatieve bijeenkomsten i.s.m. Molenlanden. Altijd goed om te 

merken dat zoveel van onze leden zich betrokken voelen bij de 

vereniging en graag gebruik maken van deze avonden om te netwerken 

met andere ondernemers. Ook proberen wij als bestuur van de 

werkgroep zoveel mogelijk bij evenementen van onze leden aanwezig 

te zijn. Zo waren wij o.a. bij de opening van de Bakplaats in Ameide, de 

open dag van de Drie Wedden, de opening van de winkel van Symbiose. 

Wij horen het graag als er evenementen zijn, en vinden het altijd leuk 

om hier zoveel mogelijk bij aanwezig te zijn. 

WELKOM! 

Na het afscheid van Nel & Anneke hebben wij gelukkig ook nieuwe 

leden kunnen verwelkomen; welkom Ilim & Tineke! 

Lijkt het jou ook leuk om deel uit te maken van onze enthousiaste 

werkgroep? Ben jij geïnteresseerd in streekproducten en/of 

plattelandstoerisme? Creatieve & actieve leden zijn zeker welkom! 

Neem voor meer informatie contact met ons op via desiree@

denhaneker.nl.

Tenslotte staan wij samen sterk voor de streek!

Graag tot ziens! - Willy Strubbe

Werkgroep Plattelandstoerisme  
en Streekproducten HOOGTEPUNTEN UIT 2019

POLDERLEVEN
De nieuwe Polderleven, een initiatief van VVV Zuid-Holland  

Zuid en Den Hâneker, is binnen!

De toeristische brochure voor de Alblasserwaard en

Vijfheerenlanden staat wederom bomvol met informatie van

bedrijven uit de streek en prachtige foto’s, aangevuld met:

- Kortingscoupons van diverse ondernemers

- Informatie over diverse evenementen, waaronder de

   Vierdaagse Alblasserwaard

 

Polderleven 2020 is ook online te bekijken, via:

issuu.com/vvvzuid-hollandzuid/docs/polderleven-2020_lr

SPONSORING RABOBANK

Na alle festiviteiten in 2019 rondom het 25 jarig bestaan 
van Den Hâneker, is er ook voor komend jaar weer een 
samenwerking met de Rabobank tot stand gekomen. 

Met de ondertekening van het sponsorcontract op 
27 januari jl. door Roelf Polman (directievoorzitter 

Rabobank Lek en Merwede) en Kees Commijs kunnen  
wij blijven investeren in een duurzame vereniging.  

#samensterkvoordestreek

www.denhaneker.nl

 

Voorwoord 
Na ons prachtige lustrumjaar, waar de bestuursleden 

en ik persoonlijk nog zeer positief op terug-kijken, zijn 

wij 2020 ingerold. 2020 wordt ook weer een erg druk 

Den Hâneker jaar. Nog sterker... dat is het al getuigen 

de activiteiten vanuit het bestuur en de werkgroepen in 

deze editie van Poldernieuws. Het is echt geweldig wat 

wij allemaal met elkaar doen, heel veel dank daarvoor. 

Stichting Stap & Trap is inmiddels opgeheven en volledig 

ondergebracht binnen een nieuwe werkgroep binnen Den 

Hâneker. Dank aan beide besturen voor de professionele 

manier van werken afgelopen jaar. Vol trots gaan wij dit 

prachtige evenement verder laten groeien.

De nieuwe Polderleven is uit. Vele jaren door onze Nel 

Hakkesteeg gemaakt en nu door Dick de Jong en Mariëlle 

de Bruijn, in goed overleg met de VVV ZHZ. Het is een 

fantastische brochure geworden. 

Ook zeker iets om niet te vergeten is onze nauwe 

samenwerking met het Collectief en project Gerrit! 

Besturen is ook vooruit kijken, beleid maken, de huidige 

missie & visie ijken, sluit het allemaal nog aan op de 

huidige tijd en durven blijven dromen... Hoe mooi zou 

het kunnen zijn om al onze innovaties - kennis - scholing 

- opleiding - historie op & over het gebied van Agri & 

Food onder te kunnen brengen binnen een “Den Hâneker 

Agri & Food Campus”. De provincie Zuid Holland zou een 

dergelijke ontwikkeling toejuichen in ons mooie gebied. 

Oriënterende gesprekken worden gevoerd met diverse  

partijen. Meer hierover tijdens onze algemene leden-

vergadering. Ik zal jullie met open armen 

ontvangen in het gloednieuwe 

bezoekerscentrum van Kinderdijk. 

Graag tot 31 maart! 

Kees Commijs

BELEEF - PROEF - ONTDEK

In 2020 organiseren we (volledig onder 

de vlag van Den Hâneker) de 24e editie 

van dit sportieve evenement.

PROGRAMMA 20 T/M 23 MEI

• Fietsen: 30-40-60-80km 

• Wandelen: 5-10-15-25-30-40km

• Family Proof: 21 mei - 30 km fietsen/  

 5 & 10 km wandelen incl. puzzeltocht  

 i.s.m. Avonturenboerderij Molenwaard,  

 Bezoekboerderij Het Achterhuis, BSO 

 HannesHoeve, Gemeente Molenlanden

• Sport Edition: 21 mei - 100 km

• Elke dag entertainment v.a. 14.00 uur 

• Een deel van het inschrijfgeld komt  

 ten goede aan de Hartstichting

• Zaterdag: Streekparade

NIEUW!  

BSO HannesHoeve Kidsplein op 

donderdag- en zaterdagmiddag.

 

THEMA - 75 JAAR VRIJHEID

Herinneringen ophalen - bewustwording 

voor jong & oud. Samen vieren we de 

vrijheid met o.a. een militair kampement 

op het terrein, speed-dates met 

veteranen en een bijzonder optreden 

van de ‘Band of Liberation’ op de 

woensdagavond.

KOM OP 31 MAART A.S. 
VANAF 19.30UUR

naar de Algemene Leden- 

vergadering van Den Hâneker

 

LOCATIE: BEZOEKERS- 
CENTRUM KINDERDIJK

NIEUW! CURSUS AGRARISCH NATUURBEHEER

Den Hâneker organiseert in samenwerking met Wellant College De Bossekamp en 
Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden in april en mei een cursus om agrariërs 
te informeren over de meerwaarde van weidevogelbeheer en biodiversiteit voor het 
(melkvee)bedrijf.  

Op deze kennisbijeenkomsten zijn zowel deelnemers als niet-deelnemers aan het 
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer welkom. Meer informatie in bijgevoegde 
flyer en/ of via www.denhaneker.nl/cursusan

VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD 
EDITIE 2020 - 75 JAAR VRIJHEID

Oproep: Streekparade    
Op 23 mei 2020 organiseren wij alweer de 8e Streekparade! Naast de deelnemers aan de Vierdaagse 

Alblasserwaard verwachten wij - door extra publiciteit - ook vele bezoekers van buitenaf  

op dit gratis evenement. Naast het aanbod van streekproducten worden er leuke 

activiteiten georganiseerd voor jong en oud op het BSO HannesHoeve KidsPlein en 

treed het Arkels Visserskoor traditiegetrouw vanaf 14.00u op.

Ben jij dit jaar ook van de partij met een kraam? We zien je aanmelding graag 

bij ons binnenkomen! Voor meer informatie over bv. kraamhuur, mail naar 

desiree@denhaneker.nl

IN DE PERS 
VERGROTEN 

BIODIVERSITEIT

In samenwerking met Den Hâneker 

hebben leerlingen van het Wellant 

De Bossekamp (leerlingen van de 

mbo-2-route) in Ottoland bomen en 

struiken geplant bij boerderijen in de 

Alblasserwaard. Doel is de biodiversiteit 

in de Alblasserwaard te vergroten. 

Agenda 2020
 

• Startavond werkgroep PT&S  
 23 maart 2020 - vanaf 19.30 uur

 Baggermuseum Sliedrecht

  

• Recreatieve bijeenkomst i.s.m.  
 Gemeente Molenlanden 

 20 mei 2020 - Hoornaar 

  

• Algemene ledenvergadering  
 31 maart 2020 - Kinderdijk

  

• Cursus Agrarisch Natuurbeheer  
 - theorie: 9 & 16 april 

 - praktijk: 23 april en 28 mei 

  

• Expositie 75 Jaar Vrijheid 

 25 april t/m 20 juni 2020  

 - De Koperen Knop

  

• Vierdaagse Alblasserwaard 
 20 t/m 23 mei 2020  

• Streekparade 

 23 mei 2020 - Hoornaar

 

De boer op...
De stad in...

Een dagje uit...

  Gratis mee te nemen \ waarde € 4,95

INCLUSIEF
12 kortingcoupons

op blz. 85 

www.denhaneker.nl0900 46 36 888 www.vvvalblasserwaardvijfheerenlanden.nl

TOERISTISCHE GIDS 2020

DENKEND AAN 
HOLLAND 
LOKAAL FONDS

Vanuit de Gemeente Molenlanden (Lokaal Fonds)

heeft Den Hâneker in het najaar van 2019 een 

bijdrage ontvangen voor het project ‘Denkend 

aan Holland’ van EURO 7500,-. In de volgende 

Poldernieuws meer hierover.

Samen sterk voor de streek!

Kijk voor meer info - volledig programma  

en tickets op vierdaagsealblassewaard.nl



VASTE MEDEWERKERS

Op maandagen zijn Margriet de Jong en 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 2019 , behalve in augustus , 11 keer in vergadering bijeen 

geweest.

LEDENVERGADERING

Op 28 maart 2019 is bij het Haute Cultuurhuis te Langerak de jaarlijkse 

ledenvergadering gehouden. Alle werkgroepen presenteerden zich. 

De projecten Gerrit, Denkend aan Holland werden toegelicht, evenals 

de ontwikkelingen rondom het medeorganiseren van de Vierdaagse 

Albasserwaard. Daarnaast werd er een preview gegeven rondom de 

viering van 25 jaar Den Hâneker. Nadat gastvrouw Claudia van Rooij 

over het ontstaan en verder ontwikkelen van het Haute Cultuurhuis 

had vertelt werd deze avond afgesloten met een klassiek muzikaal 

intermezzo.

BESTUURSZAKEN

Het bestuur heeft in 2019 aandacht en/of uitvoering gegeven aan:

- Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en  

 provinciaal niveau is gestaag doorgegaan in 2019. Ook werden diverse  

 leden bezocht

- In de lokale en regionale pers was Den Hâneker regelmatig in het  

 nieuws

- Vierdaagse Alblasserwaard is in samenwerking met Den Hâneker  

 succesvol verlopen

- Het 25 jarig jubileum is groots gevierd. Op 11 september voor de  

 kinderen in Het Achterhuis te Leerdam en op 13 september in Huis Het  

 Bosch in Lexmond met een tweetal excursies naar keuze (Ponthoeve -  

 Vianen / Groene  Hofstee - Hei en Boeicop) en een congres met als  

 spreker Herman Wijffels. 

Ook werd een voorvertoning  

van de natuurfilm Alblasserwaard Vijfheerenlanden gegeven.  

De maker is Stijn Philips, geboren en getogen in de Alblasserwaard.

ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN 

Maart 2019 -  Startavond van de werkgroep Plattelandstoerisme  

   en Streekproducten. Locatie Kuiperhoeve te Giessenburg.  

   Presentatie Polderleven 2019.

Maart 2019 - Algemene ledenvergadering in het Haute Cultuurhuis  

   te Langerak.

Mei/Juni 2019 - Fietsvierdaagse Alblasserwaard met Streekparade op  

   zaterdag in Hoornaar 

Okober 2019 - Stands bij de Fokveedag / Boerenlanddag incl.  

   kleurplatenwedstrijd voor de jeugd

Oktober 2019 - Netwerkavond bij SVR-Camping De Victorie te Meerkerk  

   i.s.m. gemeenten Vijheerenlanden en Molenwaard

WERKGROEPEN

De diverse werkgroepen zijn met diverse bestaande en nieuwe 

initiatieven zeer actief geweest. 

TENSLOTTE

Het bestuur dankt de medewerkers, vrijwilligers, leden, sponsoren, 

kortom iedereen die in natura of financieel hebben bijgedragen hartelijk. 

Mogen wij ook in 2020 weer op u rekenen? 

Wij zien u graag bij de ledenvergadering op 31 maart 2020.

ONS MOTTO VOOR 2020 :  

TROTS OP DE STREEK

     

- Alida Ambachtsheer, secretaris

www.denhaneker.nl
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Jaarverslag Bestuur 
JAARVERSLAG 2019

Den Hâneker is ruim een jaar gelden met de start van het project 

Agrarische Bedrijven in het Groen.  Het doel  is dat er eind 2020 bij 

ruim 80 bedrijven een  goede erfbeplanting is aangelegd. Een goede 

erfbeplanting zorgt er voor dat de boerderij met de stallen in het 

landschap is ingepast door inheemse bomen en struiken te planten.  

Eind 2019 zaten we bijna op de helft van het aantal. Boeren en 

hobbyboeren kunnen hieraan meedoen. 

Gijsbert Pellikaan, adviseur bij Den Hâneker voor natuur en landschap, 

bezoekt de deelnemende boeren. ”Aan de keukentafel bespreken we vaak 

eerst de situatie in de landbouw en op het bedrijf. Dan hoor ik ook welke 

wensen ze zelf voor beplanting hebben en maken we een rondgang op het 

erf”, vertelt hij en zelf komt hij met aanvullende ideeën. Die werkt hij uit 

tot een plan met een begroting en na akkoord wordt het plantmateriaal 

bestelt en geplant. Er is subsidie mogelijk tot maximaa EURO 1200,- en 

daarvoor kan je echt wel wat 

moois neerzetten. In 

sommige situaties 

kan het Wellant 

College uit 

Ottoland helpen 

bij de aanplant, 

wat natuurlijk 

een leerzame 

ervaring is voor 

de leerlingen.

\

De erfbeplanting betekent een verfraaiing van het landschap en het is 

ook van groot belang voor de biodiversiteit. Vogels, insecten, egels,

vleermuizen en egels profiteren er van. En de groeiende struiken en

bomen  leggen ook CO2 vast,  wat heel goed past in de klimaatdoel-

stelling van de gemeenten. Een rij fruitbomen, een elzensingel, knot-

wilgen, een natuurvriendelijke oever met bloeiende slootkanten  zorgen 

voor een gevarieerd landschap waar het goed wonen en recreëren is 

voor mens en dier.

Gijsbert vertelt: “Wat ik ook vaak hoor van de boeren is dat ze zeker ook 

hun bijdrage willen leveren om milieuproblemen van CO2 en ammoniak op 

te lossen. Ook willen ze zich inzetten om de biodiversiteit te vergroten. Dit 

zijn zaken die ons als mensen die in het gebied wonen, allemaal aangaan. 

Het is daarom ook goed om samen aan oplossingen te werken, en de boeren 

ook financieel in staat stellen om hun bedrijfsvoering aan te passen.” Den 

Hâneker werkt aan nieuwe projecten om het voor boeren mogelijk te 

maken, samen met burgers en andere partijen.  We denken daarbij aan 

de aanleg van Tiny Forests en voedselbosjes en zoeken samenwerking 

met gemeenten, scholen, Blauwzaam en de bewoners van de 

Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. - Gijsbert Pelikaan 

Meer info: www.denhaneker.nl.       Aanmelden: info@denhaneker.nl 

Agrarische bedrijven  
in het groen UPDATE 2019

Werkgroep WAV  
OP NAAR EEN VOLGEND DECENNIUM

Voor de WAV lijkt 2019 een jaar als de voorgaande jaren: maandelijkse 

bijeenkomsten, een wereldvoedseldagviering, duurzame landbouw, 

ontwikkelingssamenwerking. Als je verder kijkt blijkt 2019 toch 

anders te zijn. Het begon al in januari toen we de in Molenlanden 

nieuw ingestelde wethouder voedsel ontmoetten. Het belang van 

voedsel in onze gemeenschap wordt hiermee duidelijk aangegeven. 

De tien richtinggevende dimensies, die we kort na onze oprichting al 

formuleerden, worden in 2019 verder uitgewerkt en uitgebreid tot een 

denkrichting voor de toekomst. In het licht van de schijnwerpers die op 

de landbouwsector zijn gericht, vonden wij dat een goede zaak.

Opzienbarend was de inhoud van de wereldvoedseldagviering. In 

Ottoland presenteerde Meino Smit ons namelijk de verregaande 

conclusies van zijn onderzoek over de Nederlandse landbouw. Er gaat 

zoveel meer energie in de landbouw dan eruit gaat dat het tij gekeerd 

moet worden. Hij pleitte o.a. voor een belasting op grondstoffen en een 

veel lagere belasting op arbeid. Een WAV lid formuleerde de impact van 

die lezing: “Voor die tijd (die presentatie) dacht ik anders dan na die tijd”.

Kortom: in 2019 wordt het spanningsveld van duurzame landbouw en 

de noodzaak om duurzame stappen te zetten meer en meer gevoeld. De 

WAV ervaart, mogelijk meer nog dan voorheen, de behoefte om in dit 

proces samen op te trekken en ook samen de politiek te benaderen.

In 2019 was er geen uitwisselingsbezoek van of naar onze Ghanese 

partner. Het was voor ons, na zes uitwisselingsbezoeken, een 

sabbatsjaar. Het bleek niet vanzelfsprekend of noodzakelijk elkaar 

jaarlijks in levende lijve te ontmoeten. Komend jaar zal mogelijk 

weer een ontmoeting volgen, vooral omdat we ons realiseren dat 

een ontmoeting wel degelijk extra impulsen en inhoud geeft aan het 

partnerschap.

We kijken terug naar een opmerkelijk 2019: de wegwijzers voor het 

volgende decennium zijn geplaatst. - Marri Notschaele

EEN EEN ACTIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN VAN ONZE WERKGROEPEN? MAIL NAAR INFO@DENHANEKER.NL

Werkgroep  
Educatie:  

JAARVERSLAG 2019

2019 is voor de werkgroep Educatie een uitdagend, productief, druk en mooi  jaar geweest...

LESPAKKETTEN

Het doel was om in het jubileumjaar de vernieuwde lespakketten in het voorjaar aan te 

kunnen bieden. Na diverse sessie met elkaar is dat igelukt! Wat tot voor kort de nieuwste 

versie was, “Welkom op de Boerderij”, dat is nu de oudste, actueler kan bijna niet.

Ook staat er een promotiefilmpje voor educatie op de website, 

speciaal voor educatiefans gemaakt . We zijn de betrokkenen 

daarbij dan ook heel dankbaar dat alles zo mooi in gepast kon 

worden en dat het op tijd klaar kon zijn. Eén naam noemen 

we hierbij: dank je wel Rehobothschool voor jullie spontane 

deelname!

Een duidelijke info op onze website wijst je de  

weg. Aan elk pakket zit een leeftijd gekoppeld:

- De niet lezers kunnen een snuffelstage volgen. Een kortere voor de 0 groep en voor  

 beleving en wijsneusjes een wat uitgebreidere ontdekkingstocht.

- Voor de groepen 4,5,6 is “Wat groeit en bloeit op de boerderij” gemaakt. Info bladen en  

 werkboekje.

- Voor 7 en 8 een infoblad meer en wat dieper doorgaand op het duurzame aspect en de  

 onnodige verspilling.  In groepjes werken en oplossingen zoeken geeft de leerkracht  

 een goed overzicht,  gelegenheid makkelijker in te passen  zonder veel extra  

 voorbereiding.

- Voor de Brugklassen is er een speciale versie opgezet. Zodat iedereen in zijn jeugd kan  

 genieten en kan ervaren wat het is voor een dier en een mens om op een boerderij te  

 wonen, te leven en te werken.

AFSCHEID

Na het jubileum is er in alle gezelligheid tijdens een High Tea in ”Dagboerderij  De Hoeff” 

afscheid genomen van Gert Baars die deze werkgroep verliet, maar nog verder door 

gaat in Toerisme. Gert altijd actief als het nodig was. Deze middag  speelde hij zo maar 

weer op een kleine accordeon een gevoelige afscheidsmelodie. En ook Lies Bassa had 

begin dit jaar haar vertrek aangekondigd. Zij is bijna de hele bestaansperiode lid van Den 

Hâneker geweest en kreeg hiervoor de bronzen Grutto aangeboden van voorzitter Ria van 

Wijngaarden. Gert werd ook door Ria bedankt en zijn ruime hart voor Den Hâneker blijft 

gelukkig nog actief draaien.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Tot slot vinden we het super om mee te delen dat we 

verrassend respons gehad hebben op het nieuwste 

pakket ”Wat groeit en bloeit op de boerderij” zodat het 

bezoekers aantal tijdens de excursies en snuffelstages 

een top opkomst heeft opgeleverd. 

En met enthousiasme gaan we in 2020  weer om te tafel 

met elkaar. Er is een aspirant werkgroeplid en een mededeling van een nieuwe excursie-

boerderij. Vervolgens is er een plan om de boer en de boerin van de gastbedrijven uit te 

nodigen om ook met hen de actualiteiten en hun ervaringen met elkaar door te nemen. 

- Arja Romeijn

www.denhaneker.nl

2019 in cijfers
26 excursies

575 deelnemers
(excl. begeleiding)

SCHOOLKLAS ZOEKT 
BOER/ BOERIN
Ben jij de boer of boerin die het leuk vind om 

schoolkinderen op je bedrijf te ontvangen, en 

ze te vertellen over de koeien en wat groeit en 

bloeit op de boerderij? Dan is onze werkgroep 

Educatie op zoek naar jou!

Kijk op de site van Dên Haneker welke 

leuke en leerzame les pakketten wij voor de 

schoolklassen aanbieden.

Nog steeds enthousiast? Stuur dan een mail 

naar margriet@denhaneker.nl

Tijdens de korte fruitbomen snoeicursus, 

onder leiding van Gijsbert Pelikaan, stond de 

aanpak van zwaar achterstallig onderhoud bij 

oude hoogstam appel- en perenbomen, het 

snoeien van scheuten één jaar na de snoei en 

de aanplant en vormsnoei van jonge bomen op 

het programma. 

Na de theorieavond op 23 januari jl. kwamen 

18 mannen & vrouwen in actie tijdens de 

praktijkdag op 25 januari jl bij de familie 

Rietveld in Langerak. Vanwege het animo 

volgt in februari een 2e praktijkdag.

KORTE SNOEICURSUS

FRUITBOMEN BIJ DEN 

HÂNEKER


