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Het is je vast niet ontgaan... er is achter de schermen hard
gewerkt aan de corporate uitstraling van onze prachtige
vereniging. Net na de zomer is de nieuwe website opgeleverd,
met dank aan het vele werk van Jan van den Berg en Mariëlle
de Bruijn. Benieuwd? Ga snel naar www.denhaneker.nl,
hier is ook de corporate brochure online in te zien, welke
in september onder alle leden is verspreid. Wil je meer
exemplaren ontvangen, laat het weten via info@denhaneker.nl

PROJECT DENKEND AAN HOLLAND
De verdere voortgang van dit project is in volle gang. Daarbij wordt zo mogelijk ingespeeld op
de ontwikkelingen in de streek. Binnen de samenleving gebeurt veel, ook op het gebied van
het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Tot nu toe heeft vooral de publiciteit
aandacht gehad. In de resterende tijd moeten er vooral concrete zaken worden ontwikkeld.
In 2021 komt er documentatie (zowel in druk als digitaal) over verschillende manieren van
het beleven van dit landschap. Dan denken we aan water, het weer, begroeiing, de natuur,
bebouwing (boerderijen, kerken, molens) enzovoort. Dit moet resulteren in informatieve
brochures, interessante routes (te voet, per fiets, met de auto, de bus of een vaartuig), een
boekje met ommetjes (korte landschapswandelingen), power points en quotes over de streek.
Tegelijkertijd wordt gezocht naar mogelijkheden voor verdere samenwerking met instellingen
met aanverwante doelen. Eventueel ook een streektentoonstelling. In 2022 is de afsluiting van
het project met een groots opgezette kunstexpositie. Daarbij wordt het landschap in beeld
gebracht door middel van foto’s, schilderijen, tekeningen en andere kunstuitingen. Hieraan
worden diverse wedstrijden en uiteenlopende workshops gekoppeld. De finale afronding
bestaat uit een expositie met als titel WATER – WIND – WOLKEN in Museum De Koperen Knop.
Inlichtingen of ideeën: Dick de Jong – djdejong@planet.nl – 06-22845889.

WERKGROEP RECREATIE & TOERISME
Het valt je misschien al op; onze naam is gewijzigd! Waar wij voorheen
nog de werkgroep Plattelandstoerisme & Streekproducten heetten, is
dit inmiddels gewijzigd naar Recreatie & Toerisme. Helaas is het dit jaar
niet gelukt om samen te komen, om zo te netwerken en contacten te
leggen. Wij hopen dat een ieder wel veel heeft gehad aan de coronawebinars, ook terug te vinden op de Den Hâneker website.
Mogelijk heb je gezien dat wij dit jaar op zoek zijn geweest naar
een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. Inmiddels hebben wij
gesproken met leuke kandidaten. Wij hopen binnenkort nog
fysiek met elkaar af te kunnen spreken, om zo een en ander
definitief te maken. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
Waar de werkgroep veel lopende projecten heeft, zijn er op dit
moment weinig concrete zaken te melden. Wij hopen voor al onze
leden op een snelle verbetering van de situatie, zodat wij weer met
volle moed vooruit kunnen met alle lopende projecten!
Foto credits: : Marry Jongeneel,
Zevenhovenstraat Bleskensgraaf/ Marry
Jongeneel, Geerweg Bleskensgraaf
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SAMEN STERK VOOR DE STREEK
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RABOBANK
CLUBSUPPORT
Van 5 t/m 25 oktober konden alle leden van de
Rabobank Lek & Merwede stemmen op hun
favoriete clubs middels de Rabo ClubSupport
actie. Als Den Hâneker deden wij ook mee.
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft
hartelijk bedanken! Door jullie hebben wij
namelijk het mooie bedrag van EURO 714,82
mogen ontvangen!

Voorwoord
‘Achter de schermen’ - een treffende omschrijving als we
terugkijken op het jaar 2020. Het jaar dat volledig in het
teken stond van Covid-19 en waar we allemaal - direct of
indirect - door getroffen zijn. Het jaar waarin we letterlijk
‘achter de schermen’ zaten met elkaar om toch met
elkaar in verbinding te blijven middels Zoom-sessies,
team-meetings en webinars.
Het jaar waarin we figuurlijk ‘achter de schermen’
veel werk hebben verzet met elkaar. Denk aan het
digitaliseren van onze administratie, het vernieuwen
van de website, de samenwerking verenigingsbreed
om een mooie corporate brochure te maken, de vele
Corona webinars dit voorjaar in samenwerking met
Gemeente Molenlanden en Rabobank Lek & Merwede, de
bedrijfsbezoeken in het kader van Agrarische bedrijven
in het groen en de werkzaamheden voor het regionaal
interactief en digitale platform Bezoek Gerrit, waar
ook bestuurders van Gemeente Vijfheerenlanden erg
enthousiast over zijn. Wij zijn er bijna klaar voor om de
(binnenlandse) toerist te enthousiasmeren voor een
meerdaags verblijf in de regio... en we gaan er vanuit dat
jij dat ook bent! Samen staan we sterk voor de streek.
In 2021 hopen we voor de schermen veel werk te kunnen
gaan verzetten, inclusief fysieke (netwerk)meetings waar
we elkaar volop kunnen ontmoeten en enthousiasmeren.
Uiteraard zetten we de (oriënterende) gesprekken op
lokaal en provinciaal niveau voor de “Den Hâneker Agri &
Food Campus” onverminderd voort!
Namens het bestuur wil ik je bedanken
voor je support in dit bijzondere jaar
en wens je mooie feestdagen met
de mensen die je lief zijn en een
gezond & succesvol 2021.
Mariëlle de Bruijn

POLDERLEVEN WORDT
BEZOEK GERRIT!
Met de aftrap van het platform www.
bezoekgerrit.nl in het voorjaar van 2021,
lanceren we ook een nieuwe toeristische
gids. In een nieuw jasje presenteren
we alle Den Hâneker ondernemers die
vertegenwoordigd zijn op het platform.
NIEUW MAGAZINE
Een vermelding in de gids voor
Den Hâneker leden is dit jaar nog
eenvoudiger dan andere jaren. De
foto’s en teksten die gemaakt zijn voor
het platform vormen de basis voor de
individuele vermelding van onze leden.

Per lid (kwart pagina) wordt er een foto
opgenomen, een beknopte tekst en via
de QR code leiden we de lezer direct naar
de betreffende pagina op de website
waar meer informatie te vinden is en/
of de activiteit geboekt kan worden.
Tegen een meerprijs is het mogelijk om
de gratis vermelding op de rechterpagina
in het blad uit te breiden naar een 1/2
pagina of zelfs 1/1 pagina.
NIEUW
Uiteraard is het mogelijk om aanvullend
een advertentie te plaatsen en zo meer
exposure voor je onderneming/
activiteit te genereren.
Advertentie-inkomsten
zorgen ervoor dat we het
blad kostendekkend in
een zo hoog mogelijke
oplage (streven 30.000
exemplaren) in de regio
en daarbuiten kunnen
verspreiden medio maart
2021.
De uitgave van het
blad ‘Polderleven’ in
samenwerking met de
VVV komt met dit nieuwe
initiatief te vervallen.

Advertentie reserveren? Of wil je meer informatie over de
mogelijkheden? Mail dan naar desiree@denhaneker.nl

www.denhaneker.nl
www.denhaneker.nl
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40 JAAR
ALTENATUUR
Op 5 november 1980 werd Altenatuur, de
Natuurbeschermingsvereniging in het Land van
Heusden en Altena, opgericht. Roel Wigman,
vrijwilliger bij Den Hâneker, is ook bestuurslid
van deze vereniging. Ter gelegenheid van dit
jubileum is een jubileumboek uitgebracht ‘Biodiversiteit in kaart, de rijke natuur van Altena’.
Het boek geeft informatie over de ontwikkelingen van de natuur in de laatste tientallen
jaren in Altena. Het is ook bedoeld als een
duwtje in de rug voor de nieuwe gemeente
Altena, boeren, ondernemers en bewoners om
zelf op een goede manier aan de slag te gaan
om een goede biodiversiteit te ontwikkelen of
te herstellen. Het zal natuurlijk schitterend zijn
als we in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
zo’n soortgelijk initiatief kunnen starten.
Meer informatie: www.altenatuur.nl.

INTERVIEW MET

MARIEKE
VAN DER VEEN
WIE IS MARIEKE VAN DER VEEN?
Geboren in Culemborg, getogen als boerendochter in Noordeloos. Midden in de Alblasserwaard. Koeien melken, slootje springen en lekker struinen door de bagger is mij dan ook
niet vreemd. Met mijn drie zussen heb ik het nog regelmatig over onze strohutten en de
daarbij behorende “brokjessoep”. Deze werd met veel plezier geserveerd en met nog meer
gemak vergeten... dat gaat gisten mensen! Met de voeten in de klei (veengrond) maar
met het hoofd bij de cijfers. Lijstjes, overzicht houden (en maken), plannen... ik ben er dol
op! Inmiddels woon ik al bijna 20 jaar in Meerkerk, verhuizen ben ik niet zo dol op maar 5
kilometer verderop gaan wonen was nog te overzien. Gelukkig maar, want mijn man bleef
het liefst in Meerkerk wonen dus ons eerste compromis was al snel gemaakt.
HEB JE OOK HOBBY’S?
Jazeker, ik zet mij op vele vlakken in als vrijwilliger voor o.a. de Arno Wallaard Memorial,
de Fokveedag, de avondvierdaagse in Meerkerk en Wereldlichtjesdag. Daarnaast probeer
ik in mijn vrije tijd te wandelen, fietsen of hard te lopen. Dat schiet er helaas iets te
vaak bij in maar je kunt nu eenmaal niet altijd “zes gooien”. Verder ga ik graag uit eten
(vroeger, toen alles anders was), spreek ik vaak met vriendinnen af en maken we van de
logeerpartijtjes met onze neefjes en nichtjes altijd een feest!
HOE BEN JE BIJ DEN HÂNEKER TERECHT GEKOMEN EN WAT BETEKENT DEN HÂNEKER VOOR JE?
Heel eenvoudig, ik zag een oproep op Facebook dat er een nieuwe penningmeester werd
gezocht. Ik heb gereageerd en na een ontzettend leuk en goed gesprek met Kees en Alida
ben ik “gekozen” als opvolger van André van der Ham. Ik ga niet in de voetsporen van
André treden want een ieder bewandelt zijn of haar eigen pad. Ik heb zin in deze nieuwe
ervaring, er liggen leuke klussen op de plank waar ik me in kan vastbijten zodat er voor
zowel de vereniging als voor mij een uitdaging ligt om alles tot in de puntjes te regelen!
Uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar het leven een beetje mooier en makkelijker
maken, daar werk ik achter de schermen graag aan mee om dit te faciliteren. Het is reuze
interessant om zoveel nieuws te ontdekken, van oude bekenden ontmoeten tot grote
projecten financieel goed afwikkelen. Het is een veelzijdige functie die mij past als een jas.
WAAR LIGT MOMENTEEL JE FOCUS OP?
Er is nog heel veel te leren, te ontdekken en uit te vinden. We zijn dit jaar overgegaan
naar een nieuw boekhoudsysteem. Daar moet ik mijn weg nog in vinden. Daar hebben we
ook de ledenadministratie in onder gebracht dus zodoende valt er nog wel een en ander
te controleren, te koppelen en te perfectioneren. Verder loopt het project Agrarische
Bedrijven in ’t Groen nog en staan er enkele nieuwe projecten op stapel.

GEBOORTE PIET

WAT IS ER OVER 5 JAAR BEREIKT?
‘Samen sterk voor streek!’ spreekt mij enorm aan. Lokaal produceren en korte ketens.
Zoals ik eerder aangaf hoort dat voor mij ook bij het leven een beetje mooier en
makkelijker maken. Dat lukt alleen als je er met elkaar de schouders onder zet, aanpakt en
stappen maakt. En accepteren dat soms een stapje terug nodig is, dan kun je daarna weer
met volle kracht vooruit!

Op 26 augustus 2020 is Piet geboren. Piet is de
zoon van trotse ouders Marijke Booij en
Lucas Timmermans.

Afscheid André
van der Ham
‘De dag die je wist dat zou komen’... André van der Ham heeft met veel plezier en met grote inzet ruim
10 jaar de functie van penningmeester binnen onze vereniging vervuld. De penningen werden door
hem zo goed beheerd dat we hem soms zelfs wel wat zuinig vonden, maar zo zijn penningmeesters
nu eenmaal. Als bloeiende vereniging stonden we als Hâneker-bestuur regelmatig voor nieuwe
uitdagingen, zoals de vele projecten. Dat was specifiek en veelomvattend werk voor André, die ook
het reguliere werk moest doen, zoals contributies innen en sponsoring binnen zien te krijgen. En
natuurlijk waren er ook de regelmatige betalingen te doen. Jaarlijks kwam ook de jaarrekening op zijn
bordje en de begroting voor het komende jaar. Maar André beet zich daarin vast en sloot de boeken
niet voor alles klopte. Ook was hij elke week ‘s maandags op kantoor in Groot-Ammers aan het werk.
Tevens stond hij binnen het bestuur zijn mannetje in de verdergaande ontwikkeling van de vereniging.
Op 6 juli 2020 heeft André als afscheidscadeau een balletje mogen slaan op de bekende golfbaan The
Dutch. Daar kon hij met een Golf Pro zijn geliefde golfsport beoefenen. Aansluitend heeft het bestuur
tijdens een dinertje afscheid genomen van André, waarbij secretaris Alida hem lovende woorden
toesprak. Hij kreeg het bekende beeldje van de grutto (het kenmerk van Den Hâneker) uitgereikt.
André is als penningmeester opgevolgd door Marieke van der Veen.
- Alida Ambachtsheer

DIGITALE FACTURERING
Om onze boekhouding duurzaam te professionaliseren ontvangen wij graag het mailadres van onze leden voor digitale facturering.
Stuur een mailtje naar administratie@denhaneker.nl ovv je naam en adres en dan zorgen wij voor de rest! Indien u ook over wil gaan
tot automatische betaling van de contributie kunt u dit ook aangeven, dan nemen wij contact met u op om dit in orde te maken!

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer UPDATE 2020
Het project Agrarische Bedrijven in het Groen is nog volop in uitvoering.
Er zijn inmiddels 46 plannen uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog een
aantal plannen in ontwikkeling, deze zullen de komende maanden
worden uitgevoerd. Waarschijnlijk zullen we medio 2021 de doelstelling
van 90 uitgevoerde plannen hebben gerealiseerd.
Hiernaast houdt de werkgroep zich bezig met andere nieuwe
ontwikkelingen. Zo is de werkgroep bezig om een visie te ontwikkelen
over het thema kringlooplandbouw. Wat betekent dit voor onze streek
en hoe kunnen we hier praktisch invulling aan geven?
Er zijn ook ideeën om
een project te starten
voor de aanleg
van zogenaamde
biobosjes met
het oog op de
vastlegging van
CO2. Mogelijk
dat we hier vanuit
onze regio ook een
bijdrage aan kunnen
leveren.

Namens Den Hâneker
wensen we jullie veel geluk
met deze kleine Den
Hâneker fan.
Heb jij ook geboortenieuws te melden?
Laat het ons weten via
info@denhaneker.nl

De inzet van de drone heeft ook afgelopen weideseizoen weer een
bijdrage geleverd aan de bescherming van weidevogels, het is een
handig hulpmiddel om nesten te kunnen vinden maar ook in de
kuikenfase is het een goed hulpmiddel om te kunnen beoordelen of
er zich nog kuikens in een perceel bevinden. Vlak voor het maaien kan
zodoende gekeken worden of het veilig is om het gras te maaien of dat
nog even gewacht moet worden tot de kuikens vlieg vlug zijn.

Foto credits: Peter Paul Klapwijk

Leuk om te vermelden is dat de drone ook is gebruikt om in
samenwerking met de Natuur & Vogelwacht de purperreigers bij de
Boezems Kinderdijk in kaart te brengen. Zie hiervoor ook het artikel van
15 juni jl in het Kontakt Alblasserwaard (https://bit.ly/330Vnx0).

Foto credits: Klazina van den Herik, Streefkerk
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EEN ACTIEVE BIJDRAGE LEVEREN AAN EEN VAN ONZE WERKGROEPEN? MAIL NAAR INFO@DENHANEKER.NL
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