
Nieuwsbrief nr.1 2021

Poldernieuws 
SAMEN STERK VOOR DE STREEK

www.denhaneker.nl

Colofon

Den Hâneker, Wilgenweg 3

2964 AM Groot Ammers

Tel. 06-28 33 53 66

E info@denhaneker.nl

Rek. nr. NL73 RABO 0358 4435 20

KvK: 40324809

Redactie: Desiree Aantjes, Margriet de 

Jong, Roel Wigman 

Eindredactie: Mariëlle de Bruijn

Bestuur Den Hâneker: 

Kees Commijs ( voorzitter), 

Marieke van der Veen (penningmeester),   

Alida Ambachtsheer (secretaris), 

Mariëlle de Bruijn (communicatie & PR)

Rokus Lakerveld (lid)

Tanja Kool (lid)

www.denhaneker.nl

  BEZOEK GERRIT 

  Als werkgroep kijken we erg uit naar het project   

  Bezoek Gerrit. Desiree Aantjes heeft als onze  

   vertegenwoordiger in dit project al heel veel 

werk verzet. Zoals jullie in de webinar van 1 april jl. hebben kunnen 

zien is het een prachtig, uitdagend project. Het platform ziet er erg 

professioneel uit. Jullie zijn als leden echter onmisbaar voor het succes. 

Wij helpen jullie graag in dit project en denken waar mogelijk met jullie 

mee.

AFSCHEID

Gert Baars heeft zijn voorzitterstaken overgedragen aan Jelmer den 

Hartog. De kennis en ervaring die Gert heeft laat zich natuurlijk niet 

zomaar vervangen. Hij staat ons momenteel nog bij waar nodig. Wij 

willen hem op een later tijdstip, en in jullie bijzijn, uitgebreid bedanken 

voor zijn vele werkzaamheden.  

WELKOM

Jelmer vindt het voorzitterschap een hele uitdaging. Gelukkig is Den 

Hâneker zeker niet nieuw voor hem. Jelmer en zijn vrouw Gerda zijn 

namelijk de trotse eigenaren van Het Groene Wout in Goudriaan. Zijn 

ervaringen als ondernemer deelt hij als een echte teamspeler graag 

met anderen.

Ook Sander Roos is nieuw binnen onze werkgroep. Hij woont in Groot-

Ammers en is al vele jaren werkzaam bij een reisorganisatie. Hij hoopt 

deze ervaring nu in de eigen regio in te zetten. 

Samen met de leden Willy Strube en Annemiek den Hartogh is er online 

vergaderd en de dynamiek was al heel positief en veelbelovend. De 

werkgroep is blij met de nieuwe leden, we kijken met vertrouwen uit 

naar de toekomst zodat we hopelijk weer veel nieuwe activiteiten 

kunnen organiseren.

VACATURES 

Voor een mooie balans binnen de werkgroep zijn we nog op zoek naar 

extra vertegenwoordiging uit het mooie Vijfheerenlanden. Ben of weet 

jij iemand uit deze regio ? Laat het ons dan zeker weten!

MIDZOMER-AVOND BIJEENKOMST

De afgelopen periode is het ons wel extra duidelijk geworden dat het 

contact tussen collega ondernemers onmisbaar en heel wenselijk is. 

“Kennis is het enige dat je kunt vermenigvuldigen door het te delen” is 

een mooie spreuk in deze. Naast het project Bezoek Gerrit ligt de focus 

dan ook op een leuk, gezellig en informatief contact moment. Hiervoor 

is - onder voorwaarde van versoepelingen - de datum van 21 juni 

genoteerd. Meer informatie over deze midzomer-avond bijeenkomst 

voor recreatief & toeristische leden volgt op korte termijn.

Wij wensen iedereen veel succes  

in deze komende periode.

Werkgroep  

Recreatie &Toerisme

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP  
RECREATIE & TOERISME

WELKE VORM  
VAN LANDBOUW  
WILLEN WE?

Dat is een vraag die boer én burger voor zichzelf kan beantwoorden. Misschien ook wel moét 

beantwoorden. Want iedere vorm van landbouw heeft consequenties, op allerlei terreinen. In de 

formatie voor een nieuw kabinet en in de politieke discussie ten tijde van het nieuwe kabinet zal 

steeds deze vraag aan de orde komen. Want we zijn er als boeren en als maatschappij nog lang 

niet uit. 

Tot ongeveer veertig jaar geleden was er veel meer dan nu sprake van één model waar 

nagenoeg alle landbouwbedrijven in pasten. De boerenbedrijven stonden vaak midden in de 

maatschappij. Er kwamen problemen (over ondermeer mest en melk) en er kwamen oplossingen. 

Die oplossingen waren vooral technisch, waarmee ook een vergroting van de schaal en een 

verkleining van de financiële ruimte kwam. De speelruimte van de boer werd minder. De natuur 

kwam voor velen in de marge terecht.

Er is een ander model naast het gangbare, uitgedijde, model gekomen. Een model dat de natuur 

en het landschap weer naar het centrum haalt, met eventueel minder vee. Waarin gezocht wordt 

naar mogelijkheden om voldoende inkomen te behouden.

Is het een optie om de twee modellen naast elkaar te laten bestaan? 
Kunnen of moeten de boeren allemaal op termijn over naar het tweede model? 

Dat zijn vragen waarover we met elkaar in gesprek willen gaan vanuit de werkgroep Agrarisch 

Natuurbeheer. Zodra we weer bij elkaar kunnen komen, nodigen we je/ jullie graag uit voor een 

bijeenkomst om hierover door te praten. Samen komen we verder, dat is onze overtuiging!

Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer

www.denhaneker.nl

STATUS PLATFORM  

Bijna alle ondernemers uit de werkgroep 

Recreatie & Toerisme hebben inmiddels 

de benodigde gegevens ingevuld op 

het platform. Van diverse ondernemers 

hebben wij feedback gehad op het 

systeem, bijvoorbeeld over het koppelen 

van kalenders. Weet dat wij hier druk 

mee bezig zijn en dat dit onze prioriteit 

heeft. Ook alle andere opmerkingen zijn 

genoteerd en worden behandeld.

LANCERING & BEZOEK GERRIT BALIE

Eerder hebben wij aangegeven dat het 

platform op 1 mei live zou gaan. Helaas 

bleek dit toch niet mogelijk. Op dit 

moment werken wij, rekening houdend 

met Corona versoepelingen, toe naar een 

lancering van het platform eind mei/

begin juni. Rond deze periode opent ook 

Vakantiepark Molenwaard haar deuren 

met de eerste fysieke Bezoek Gerrit-

balie. 

Wat zal het gaaf zijn als de eerste gasten 

hier hun dagje uit in de Alblasserwaard/

Vijfheerenlanden kunnen boeken! 

BEZOEK GERRIT MAGAZINE

Het nieuwe Bezoek Gerrit magazine is 

in productie bij de drukker. Zodra deze 

gereed is nemen wij uiteraard contact 

met de leden van de werkgroep R&T op 

om deze dozen af te leveren, samen met 

het merchandise pakket.

VRAGEN

Heb jij nog vragen? Of wil je toch nog 

gezamenlijk iets aanpassen aan de 

achterkant van het systeem? Neem dan 

contact op met desiree@denhaneker.nl.

UPDATE  
BEZOEK GERRIT 

Midzomer-avond 
De werkgroep Recreatie & Toerisme is voornemens om op  

maandagavond 21 juni 2021 bij elkaar te komen voor een midzomer-netwerk-avond.  

Locatie: Vakantiepark Molenwaard*. De officiële uitnodiging volgt op korte termijn. 

* Onder voorbehoud van Corona versoepelingen. 

DENKEND AAN HOLLAND 
DOORSTART PROJECT 

De afronding van dit landschapsproject is gestart. Tot eind 2022 gaan we met 
elkaar het landschap beleven. Die beleving bestaat uit het landschap met 
andere ogen zien, maar ook beluisteren, er aan ruiken en het voelen… 

Dat doen we op verschillende manieren: 

• De streek bezoeken: te voet, op de fiets, met de auto of anders. Er komen 

landschapsroutes die aansluiten op de bestaande routes.  

• Een groot opgezette fotowedstrijd met als titel: water – wind – wolken. 

•  Bij de molens in Kinderdijk, Museum Het Voorhuis en Museum De 

Koperen Knop komen exposities over het landschap. 

•  Er verschijnt een leuk gevarieerd cadeauboek.

•  Teken-, schilder-, verhalen- en gedichtenworkshops en -wedstrijden.

•  De knotwilg wordt uitgelicht, als belangrijke boom voor mens en dier.

Daarnaast gaan we nog een heleboel andere leuke dingen bedenken.  

 

Voor meer informatie: projectleider Dick de Jong, telefoon 06-22845889 of 

email djtekst@planet.nl.

Samen sterk voor de streek!

 

Voorwoord 
Waar Mariëlle de Bruijn eind 2020 haar voorwoord 

over een jaar “achter de schermen” afsloot met het 

toewensen van een gezond en succesvol 2021, zijn 

we inmiddels al in mei beland. De tijd vliegt en staat 

tegelijkertijd stil lijkt het wel. 

Volop in beweging (willen) zijn maar ook geremd 

worden door alle regelgeving rondom Covid-19. Maar 

Den Hâneker zou Den Hâneker niet zijn als we niet 

zouden denken in mogelijkheden en oplossingen. Het 

kan je haast niet ontgaan zijn maar het is “Bezoek 

Gerrit” wat de klok slaat! En we stomen door want om 

onze slogan “samen sterk voor de streek” in optima 

forma te kunnen blijven uitdragen richten we ons vizier 

alweer op nieuwe kansen. Denk daarbij aan het verder 

uitwerken van de verbinding tussen de ondernemers 

die zijn aangesloten bij “Bezoek Gerrit” tot het 

onderzoeken van de mogelijkheden van de Food & Agri 

Campus. We blijven in beweging want rust roest. 

De focus bij grote projecten ligt niet alleen op de 

ontwikkeling en de uitvoering maar ook op een 

heldere en correcte financiële vastlegging. De 

beschikbare gelden dienen op verantwoorde wijze 

besteed te worden. Open en transparant zijn daarin 

onze sleutelwoorden. Sinds een klein jaar mag ik mij 

penningmeester van Den Hâneker noemen. Het is een 

boeiende vereniging waarin ik mij helemaal thuis voel. 

Ik hoop jullie snel allemaal te mogen ontmoeten; ik 

ben benieuwd naar de verhalen van onze leden. Wat 

hen beweegt om lid te zijn en de samenwerking op te 

zoeken. Ik wens je een mooie lente en 

zomer toe!  

Marieke van der Veen

AFSCHEID  
ANNEKE  
VERHEIJ

Anneke Verheij was jaren- 

lang actief binnen Den 

Hâneker bij oa. de werkgroep 

Recreatie en Toerisme als 

geweldige secretaresse en actief 

betrokken bij het inrichten van de website, 

het mede organiseren van de Fokveedag 

en Streekparade en de kinderactiviteiten 

van het Ooievaarsdorp. Na het plotseling 

overlijden van Jan van Oosterom nam zij 

meerdere taken van hem over. Tevens was 

zij redactielid van Poldernieuws, waarvoor 

zij de interviews voor ‘Bedrijf in Beeld’ deed 

bij onze leden. Dit leverde keer op keer een 

mooi artikel op.

Al met al een duizendpoot, waarvoor wij 

haar nogmaals hartelijk dank zeggen. 

Anneke, het ga je goed ! 

WillyStrube

VIERDAAGSE ALBLASSERWAARD 2022

De eerstvolgende editie van de Vierdaagse Alblasserwaard zal van 25 mei t/m 28 
mei 2022 plaatsvinden (incl. Streekparade op zaterdag). De editie in 2022 gaat 
op voorhand een bijzondere editie worden. Naast de vertrouwde wandel- en 
fietsafstanden is het namelijk ook mogelijk om deel te nemen aan ‘De 80 van de 
Oude Hollandse Waterlinie’ (Kennedymars).

 
Je gids door de Alblasserwaard   en Vijfheerenlanden.

Foto van links naar rechts: Willy Strube, Sander Roos, Desiree Aantjes,  

Annemiek den Hartogh en Jelmer den Hartog.



SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2020

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).

OVERLIJDEN BESTUURSLID

Op 12 december 2020 overleed ons zeer gewaardeerde bestuurslid Coert 

van Ee. In de 8 jaar die Coert aan het bestuur deelnam heeft hij er mede toe 

bijgedragen dat Den Hâneker als vereniging voor de toekomst geborgd is. 

VASTE MEDEWERKERS & VRIJWILLIGER

Op maandagen zijn Margriet de Jong en Desiree Aantjes op kantoor 

aanwezig en andere dagen telefonisch bereikbaar. I.v.m. Covid-19 hebben 

zij regelmatig vanuit huis gewerkt. Roel Wigman is, als zijn gezondheid het 

toelaat, ook op maandagen op kantoor aanwezig als vrijwilliger.

BESTUURSVERGADERINGEN

Het bestuur is in 2020 tien keer in vergadering bijeen geweest. Waarvan, 

i.v.m. Covid-19, 5x op een Corona proof locatie, 1x digitaal en 4x in ons 

kantoor te Groot-Ammers. 

LEDENVERGADERING

De geplande ledenvergadering op 31 maart 2020 in het Bezoekerscentrum 

Kinderdijk kon vanwege de pandemie geen doorgang vinden. Deze werd 

doorgeschoven naar medio september 2020, maar helaas ook toen speelde 

de pandemie ons parten.

BESTUURSZAKEN

Het bestuur heeft ondanks de door de overheid opgelegde beperkingen in 

2020 aandacht en/of uitvoering gegeven aan:

- Het bijwonen van diverse bijeenkomsten op lokaal, regionaal en  

 provinciaal niveau. Dit gebeurde vaak digitaal maar ook fysiek.

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

 nieuws.

- De cursus Agrarisch Natuurbeheer, gepland op 9 en 16 april 2020, een  

 nieuwe activiteit, kon helaas ook niet doorgaan.

- Polderleven 2020 was de laatste brochure i.s.m. de VVV-ZHZ. 

- De geplande Vierdaagse Alblasserwaard van 20 t/m 23 mei 2020 met  

 als thema 75 jaar Vrijheid kon vanwege Covid-19 geen doorgang vinden.  

 Ook de hieraan gekoppelde Streekparade moest worden gecanceld.

 

- Op 6 juli 2020 hebben we na ruim 10 jaar afscheid genomen van  

 penningmeester André van der Ham. Daar er geen ledenvergadering  

 kon worden gehouden heeft het bestuur de leden schriftelijk in kennis  

 gesteld van de aanstelling van Marieke van der Veen.

- Net na de zomer is de nieuwe website www.denhaneker.nl opgeleverd,  

 evenals een nieuwe corpurate brochure.

- Het project Bezoek Gerrit heeft in 2020 een enorme groei doorgemaakt.  

 Mariëlle de Bruijn en Kees Commijs hebben met projectleider Desiree  

 Aantjes en externen veel werk verzet om dit alles in het volgende jaar te  

 kunnen laten starten.

ACTIVITEITEN VOOR EN DOOR LEDEN 

Vanwege Covid-19 zijn nagenoeg alle activiteiten in 2020 gecanceld:

25.01 -Snoeicursus bij Familie Rietveld te Langerak 

23.03 -Startavond werkgroep Recreatie & Toerisme. Locatie 

    Nationaal Baggermuseum te Sliedrecht. Gecanceld.

31.03 - ALV in Bezoekerscentrum Kinderdijk. Gecanceld.

09 & 16.04 - Cursus Agrarisch natuurbeheer. Gecanceld.

20 t/m 23.04 - Vierdaagse Alblasserwaard met Streekparade. Gecanceld. 

03.10 - Fokveedag, met stands van Den Hâneker. Gecanceld.

LIEF EN LEED 

Helaas moeten wij melden, zonder namen te noemen, dat er in 2020 leden 

zijn overleden. Daarbij zijn leden van het eerste uur.

WERKGROEPEN

De diverse werkgroepen zijn met diverse bestaande en nieuwe initiatieven 

actief geweest. Daarbij werden zij bij de uitvoering ook regelmatig 

gehinderd door de maatregelen rondom Covid-19.

TENSLOTTE

Het bestuur dankt de medewerkers,  

vrijwilligers, leden, sponsoren, kortom  

iedereen die in natura of financieel hebben  

bijgedragen hartelijk. Mogen wij ook in  

2021 weer op u rekenen? Ons motto voor  

2020 en ook voor het komend jaar is:  

SAMEN STERK VOOR DE STREEK

     

- Alida Ambachtsheer, secretaris

www.denhaneker.nl
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JAARVERSLAG BESTUUR 
JAARVERSLAG 2020

Ons zeer gewaardeerd bestuurslid Coert van Ee is op 12 december 

2020 overleden. Op zijn rouwkaart stonden een aantal kernwoorden 

die betrekking hadden op Coert. Zoals: Markant, Kleurrijk, Innemend, 

Verbindend, Goedlachs, Trots, Humoristisch.  

Coert was trots op Den Hâneker en had sinds 2012 zitting in ons 

bestuur. Zijn kennis en ervaring op bestuurlijk gebied was een 

nadrukkelijke aanwinst voor ons bestuur. Als verbinder tussen de leden, 

personeel, externen en bestuur heeft hij zijn rol met verve vervuld. 

Als wij binnen het bestuur vonden dat we een bepaald onderwerp goed 

hadden besproken en er een klap op konden geven was het vaak Coert 

die toch nog ons de andere kant van de medaille liet zien zodat een 

besluit nog met meer zekerheid kon worden genomen. Ondanks zijn ziekte en het ernstige auto ongeluk bleef Coert 

optimistisch. Hij was gedreven in zijn werk en vrijwilligerswerk. Toen 

in 2017 de koers van onze vereniging moest veranderen om deze te 

borgen voor de toekomst heeft Coert daar met veel enthousiasme een 

onmisbare bijdrage aan geleverd. Zijn humor en positieve karakter was 

voor ons allen zeer inspirerend. 

Het is voor ons nog steeds onwerkelijk dat hij er niet meer is. Naast zijn 

kundigheid missen we zijn humor, medeleven en gulle lach. Coert was 

een ‘mensenmens’.

Namens het bestuur Alida Ambachtsheer, secretaris. 

IN MEMORIAM  

COERT VAN EE

KLIMAATWERKPLAATS  
LANDSCHAP EN RECREATIE

Klimaatproblemen treffen een 

ieder van ons, denk hierbij aan 

droogte, wateroverlast, hittestress, 

bodemdaling, verlies biodiversiteit , verlies 

levenskwaliteit etc. Bewustwording dat iedere 

inwoner van de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden hierin een rol speelt 

is ook een van de prioriteiten. Immers ieder van ons is eigenaar van het 

probleem, dus ook eigenaar van de oplossing! 

Elke dag kunnen we als burger keuzes maken over bijvoorbeeld 

vermindering van CO2 uitstoot, aankoop van duurzame (regionale)

producten, verbeteren van de biodiversiteit rondom het huis, minder 

afval produceren c.q. het scheiden van afval, planten van bomen en 

opvangen van regenwater. Ook hier geldt: alleen door samenwerking 

met alle betrokken partijen met een gemeenschappelijk doel kunnen 

wij de problemen oplossen.

Gert Baars en Willy Strube van de werkgroep Recreatie & Toerisme 

van Den  Haneker hebben de 4 online zoomsessies o.l.v. Lidwien Reyn 

van december 2020 t/m maart 2021 gevolgd, evenals  het Blauwzaam 

Symposium op 4 maart. Binnen dit Symposium heeft de werkgroep R&T 

een adviserende en verbindende rol gespeeld. 

 

In juni gaan de uitkomsten van alle werkgroepen(ca.100 personen) 

in boekvorm naar de gemeentebesturen. In september gaan de 

uitkomsten naar de gemeenteraden. Tenslotte wordt de RAS* 

vastgesteld door de provincies. In september hopen wij fysiek met alle 

deelnemers van de klimaatwerkplaats bij elkaar te kunnen komen voor 

evaluatie, waarvan wij je op de hoogte zullen houden.

Willy Strube

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

WERKGROEP  
EDUCATIE WOORDZOEKER 
Meedoen en kans maken op een mooie plantenwaaier? Mail je oplossing voor 1 juli 

2021 naar info@denhaneker.nl. Vergeet niet je naam en telefoonnummer in de mail te 

vermelden, zodat we contact met je kunnen opnemen als je een van de winnaars bent 

(over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd).

www.denhaneker.nl

VERSTERKING
GEZOCHT!

Heb jij affiniteit met het boerenleven en 

de natuur en lijkt het je dit leuk om over te 

brengen aan kinderen/jongeren?! Dan zijn wij 

als educatie team van Den Hâneker op zoek 

naar jou!

Wil je meer weten of ben je al enthousiast 

geworden? Stuur een mail naar: margriet@

denhaneker.nl

*  RAS (Regionale Adaptie Strategie) is van en voor de regio. Deze strategie zal aan  
 de bestuurders en raden worden aangeboden. De 7 gemeenten, 2 provincies en  
 het waterschap dragen daar - net als alle deelnemende organisaties en bedrijven -  
 verantwoordelijkheid voor.

Na de leerzame theorie-avonden ‘Korte 

snoeicursus fruitbomen’ van Den Hâneker 

onder leiding van Gijsbert Pellikaan in februari, 

is alle opgedane kennis inmiddels in praktijk 

gebracht op enkele zaterdagen in maart.

Dank aan de gastvrouwen/gastheren c.q. 

eigenaren van de boomgaarden en uiteraard 

aan Gijsbert.

De deelnemers hebben het als zeer leerzaam 

ervaren en vonden de praktijkdagen erg 

informatief. Door elkaar te ontmoeten in 

de buitenlucht onstonden interessante 

gesprekken die, gezien het voornamelijk 

online karakter van alle bijeenkomsten heden 

ten dagen, zeer welkom waren!

KORTE 
SNOEICURSUS
FRUITBOMEN

HONDSDRAF

Ben je gestoken door een brandnetel? Wrijf dan het groene blaadje 

van de hondsdraf over de blaasjes en de stekende pijn gaat weg. 

KOOLZAAD

Van zaden van koolzaad kan 

biodiesel worden gemaakt, 

brandstof voor de auto. 

WITTE DOVENETEL

Haal eens een bloem van de 

stengel en zuig aan de achterkant. 

Als er net geen bij langs is geweest, 

is de honing voor jou. Lekker zoet. 

Meer weten over deze planten- 

waaiers met ‘Weetjes van Joost’? 

Neem dan contact op met de werk- 

groep educatie (mail naar  

info@denhaneker.nl)

Weetjes van Joost


