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Van de voorzitter

Kerst 2021

Boosterprik
Ik wil het woord boosterprik proberen uit te leggen met de
Kerstgedachte. Met een beetje fantasie kun je het ontleden in drie
woordjes: boos – (s)ter – prik.
Persoonlijk ga ik voor de boosterprik, maar wat ik constateer is dat veel
mensen een mening hebben voor of tegen de coronavaccinatie. Zowel
in het gevaccineerde kamp (de voorstanders) als in het
ongevaccineerde kamp (de tegenstanders) is boosheid een reactie.
Evenals er in beide kampen een ster (allures) gedachte is. Voor de
gevaccineerden: ‘’Mij kan niets meer overkomen’’ en voor de nietgevaccineerden: ‘’Ik heb niets met andere mensen of de maatschappij
te maken’’. Ik vind men mag elkaar best prikkelen, maar mijn wens is:
Heb respect voor elkaars mening en ga vredig met elkaar om in deze
Kerstperiode.
Op 4 september hebben we de ALV gehad met als bijzonderheid de
uitreiking van de Koninklijke erepenning door de burgemeesters van
onze gemeenten Oldebroek en Hattem. In oktober en november
hebben we Soosavonden gehad en daarna gooiden de
coronamaatregelen weer roet in het eten. Dus voorlopig geen
activiteiten op de Schans. Wij kunnen weer in grote getale bij elkaar
komen zo gauw de coronamaatregelen dat weer toelaten. Dit betekent
ook dat we deze keer géén nieuwjaarsreceptie kunnen houden.
Wanneer de volgende activiteit weer plaats mag vinden, weten we nog
niet maar we houden u op de hoogte door middel van een nieuwsbrief.

Werkzaamheden op de Schans die nog wel doorgaan, in kleine
groepjes, zijn de activiteiten van de boekencommissie en die van de
bouw- en de tuinploeg.
De gemeente Oldebroek heeft ons nieuwe gebouw goedgekeurd met
als opmerking dat er alleen nog een brandmelder geplaatst moet
worden. Omdat er één bijenstal nog in gebruik was tijdens de bouw
van de nieuwe stal moet deze nu worden afgebroken (voor 1 april
2022). Er komt daarna op deze lege plek een nieuw stuk tuin. Wij zijn al
begonnen met het aanvoeren van zwarte grond. Verder zijn we nog in
gesprek met de gemeente Oldebroek over het bosplan achter het
visgebouw. Zo gauw hierover iets bekend wordt, krijgt u van ons meer
informatie.
Rest mij nog u allen nog goede feestdagen toe te wensen en goede
gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Jan Willem Spronk

Cursussen 2022.
Zoals iedereen wel weet zijn de cursussen in 2021 door Corona niet
doorgegaan. Er waren twee cursussen gepland: Voortgezet Imkeren en
Basiscursus Imkeren.
Cursus Voortgezet Imkeren.
We hebben besloten deze cursus die al in 2019 gestart is maar na 4
lessen door de Coronapandemie werd beëindigd, helemaal opnieuw te
beginnen. De deelnemers hebben bijna allemaal aangegeven dat ze de
cursus graag willen blijven volgen. Afgelopen jaar hebben we contact
met de deelnemers gehouden en zijn samen met hen naar de Wezepse
Heide geweest waar we onder leiding van onze leraar Wilfred Muis een
aantal bijenkasten hebben geïnspecteerd. De deelnemers hebben ook
onze prachtige nieuwbouw bewonderd en stonden te popelen om
weer met de cursus te beginnen.
Nu de nieuwbouw klaar is hebben we wat meer ruimte gekregen en
daardoor is er nog plaats voor 2 nieuwe deelnemers. Aanmelden kan
via de site Bijenhouders.nl.
Basiscursus Imkeren 2022.
Voor deze cursus hebben zich veel cursisten aangemeld. Deelnemers
komen uit de wijde omgeving. Door het grote aantal deelnemers zijn
we genoodzaakt de cursus te splitsen in twee groepen, een
Woensdaggroep en een Donderdaggroep. Vroege aanmelders hebben
al een snuffelstage bij diverse leden van onze vereniging gedaan.
Nieuwe aanmelders komen in de wachtrij. Onze leraar Rob van Hernen
krijgt het er druk mee, maar heeft er zin in. Zoveel deelnemers vraagt
natuurlijk heel veel materiaal (bijenvolken), maar ook veel begeleiding.

Gelukkig hebben een aantal leden van onze vereniging, ervaren imkers,
hun medewerking toegezegd zodat we de cursus goed kunnen
uitvoeren. Nu maar hopen dat de corona-maatregelen niet weer roet
in het eten gooien.
Wij blijven optimistisch.
Jan Eppinga en Jan Mulder.

Bijen in het buitenland
Onderstaand stuk is gestuurd door ons lid Hein van de Worp. Hij was als
vrijwilliger (adviseur) betrokken bij een pluimveeproject via de PUM. De PUM
doet in het buitenland ook projecten met bijen. Hiervoor zoeken ze soms nog
vrijwilligers om voor een paar weken uitgezonden te worden. Regelmatig
krijgen ze aanvragen, maar ze hebben vaak te weinig vrijwilligers.
Internationaal
De NBV werd nogal eens vanuit het buitenland benaderd voor samenwerking
en/of assistentie. Meestal is dat uit tropische- of subtropische landen. Om
daar iets mee te kunnen doen is in 2008 de NBV Werkgroep Internationaal
ingesteld.
Omdat bijenteelt in de tropen op veel punten fundamenteel verschilt van wat
we hier onder bijenteelt verstaan is samenwerking gezocht met het
Netherlands Expertise Centre for Tropical Apicultural Resources (NECTAR).
Deze vereniging van deskundigen in de tropische bijenteelt zal onze
werkgroep bijstaan met hun kennis en kunde wanneer dat nodig is.

De commissie Internationale Contacten van de NBV reageert op vragen van
imkerorganisaties uit het buitenland. Zij heeft geen budget en ondersteunt
buitenlandse projecten met kennis en ervaring van de leden.
Samenwerking met PUM
In het najaar van 2014 zijn NBV en NECTAR nauwere samenwerking met PUM
aangegaan. Het doel is om elkaar wederzijds te informeren en door
samenwerking de buitenlandse imkerorganisaties op effectieve wijze en met
specialistische kennis van zaken zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.
PUM adviseert op alle denkbare terreinen. Van logistiek tot lastechniek, van
horeca tot houtbewerking. De aanpak is zakelijk en richt zich zo objectief
mogelijk op verbetering van de bedrijfsvoering. In toenemende mate worden
jaarlijks bijenhouders onder de vlag van PUM uitgezonden. PUM is actief in
Afrika, Azie, Latijns-Amerika en Europa. Financiering geschiedt door het
Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

Honingverbena Natuurlijke Zoetstof
Nederlandse naam: Dushi- buttons
Latijnse naam: Lippia dulcis
Smaak: Een heel zoete, wat mint-achtige smaak en heerlijk
honingaroma.
Gebruik: Honingverbena heeft twee officiële namen: Lippia dulcis en
Phyla dulcis. Alle leden van de geneeskrachtige kruiden-familie Lippia
of Verbena zijn echte ‘Uitblinkers’, in smaak en aroma. Honing-verbena
of het ‘Zoet Aztekenkruid’ wordt van oudsher in Midden-Amerika
gebruikt als natuurlijke zoetstof.
Honing-verbena bevat de natuurlijke, intense zoetstof ‘Hernandulcine’,
wat 1000 tot 1500 maal zoeter is dan gewone suiker. Deze zoetstof is
vernoemd naar Francisco Hernández, die in 1577 honingverbena naar
Europa heeft gebracht. Honingverbena-blaadjes en de bijzondere,
witte bloemetjes verspreiden een onovertroffen heerlijke honinggeur.

Honingverbena-thee is een echte ‘Topper’, suiker toevoegen is
overbodig.
De witte, lieftallige en bolvormige bloemetjes worden, door het
wereldwijd culinair-welbekende bedrijf Coppert Cress, verhandeld
onder de beschermde, toepasselijke naam: ‘Dushi Buttons’. De
letterlijke vertaling van ‘Dushi’ is: ‘Schatje’, ze zijn lief, zacht, zoet,
lekker en mooi! En ‘Buttons’ wijst erop dat de bloemen -grotendeelsnog in de ‘knop’ zijn. Eén zo’n bolletje, als eetbaar snoepje, op een
dessert geeft al een verrassend effect. Mooi én lekker bij fruit,
(bos)vruchten, chocolade en ijs, maar ook bij kaas en vlees. Bovendien
laten Dushi Buttons zich ook ‘verkruimelen’ tot ‘strooi’-bloemetjes!
Honingverbena is het zoetste zusje van citroenverbena (Lippia
citrodora), beter bekend als Verveine, die de meest frisse
citroenbeleving geeft. Anijsverbena (Lippia alba) heeft een subliem en
complex anijsaroma. Argentijnse muntverbena (Lippia polystacha)
overtreft met haar smaak en geur zelfs echte munt!
Het is een niet-winterharde tropische plant die binnenshuis moet
overwinterd worden.
Om deze reden is het een goed idee deze in pot te houden, waarvoor
de plant uiterst geschikt is.
DH

Enquête 2021
In november heb ik jullie een enquête toegestuurd, waar ik veel respons op
heb gekregen. Maar liefst 53 leden van in totaal 112 leden hebben
gereageerd, dat is bijna 50%!
Hieronder volgt een samenvatting van de uitwerking van de enquête:

1. Hoe lang ben je al imker?

32 mensen zijn minder dan 10 jaar imker, 11 mensen tussen de 11 en 30 jaar
en 8 leden zijn langer dan 31 jaar imker. Eén lid is al 45 jaar imker.

2. Hoeveel kasten/korven had je in het jaar 2021?

De meeste imkers (49) hebben minder dan 15 kasten/korven, de grootste
groep (12) heeft
2 kasten/korven. Er hebben 4 grote imkers meegedaan met de enquête, die
23, 24, 30 en één zelfs 150 kasten/korven heeft.
(Rara, wie is de imker met 150 kasten/korven? Uitslag op de volgende
bladzijde…)

3. Heb je de bijen thuis staan of op een andere plek?

De meeste imkers hebben de bijen gezellig thuis staan (31), 3 imkers hebben
de bijen o.a. bij het clubgebouw staan en er is één imker die zijn bijen op 30
verschillende plekken heeft staan. (Rara, wie is dat?)

4. Hoe heb je het imkersvak geleerd? Van een familielid of heb je
een cursus gevolgd?

41 imkers geven aan dat ze het vak via een cursus hebben geleerd, 9 imkers
hebben het van een familielid geleerd en 7 imkers hebben het via een kennis
of mentor geleerd. Eén imker is autodidact.

5. Hoe houd je je kennis over de bijen op peil?

De meeste imkers geven aan dat ze via een combinatie van tijdschriften,
internet en andere imkers hun kennis op peil houden. Google en YouTube
bieden veel informatie en filmpjes aan. Er is een whatsappgroep die elkaar
scherp houdt en de naam Ben Som de Cerff (docent bijenteelt met een eigen
YouTube kanaal genaamd het NBV Bijen Blog) wordt veel genoemd. Ook de
site en het tijdschrift van de NBV wordt genoemd, net als de tijdschriften

Apiacta en Journal of Apicultural Research. Ook de Deutsche Berufsimkerbund is informatief.

6. Wat doe je aan Varroabestrijding?

Zoveel imkers, zoveel manieren zijn er om die gemene mijten van onze bijtjes
weg te houden! Het NBV raadt het zogenaamde 3 gangen menu aan:
darrenraat wegsnijden in het voorjaar, mierenzuur, Thymol of Varromed in
de zomer en oxaalzuur in de winter.
Enkele imkers noemen het 3 gangenmenu, maar de meeste imkers noemen
slechts één of twee gangen van de drie. 4 imkers doen helemaal niets en 7
imkers zeggen dat ze weinig doen. Eén imker wil het eens met beestjes
proberen, zogenaamde roofmijten.
Verderop in deze Spleut schrijft Rob van Hernen nog een bevlogen stuk over
Varroabestrijding.

7. Reis je met de bijen?

32 imkers geven aan dat ze niet met de bijen reizen en 21 imkers reizen dus
wel met de bijen (respect! Ik vind het een enorm gedoe!). 18 imkers gaan
naar de heide, 9 imkers gaan ook naar een fruitbedrijf, 8 imkers gaan ook
naar koolzaad en 2 imkers gaan in het vroege voorjaar ook nog naar een plek
met veel wilgen.
Vraag 8 t/m 16 waren vragen die over de imkersvereniging gingen en waren
bedoeld om het bestuur wat input te geven over wat er zoal leeft onder de
leden.
We zullen de uitslagen zorgvuldig doornemen en met eventuele
verbeterpunten aan de slag gaan.
Op de vraag of jij als lid nog suggesties hebt voor het bestuur, kwamen goede
punten naar voren, zoals:

-

vaker borrelen (als corona het toelaat)
onderzoek doen
advies geven over honingprijs
via de website meer inzicht in de reglementen en verkoop
bijenproducten
zomers elkaar bezoeken
meer betrokkenheid van alle leden
niet teveel kasten op de heide plaatsen, bijv. max. 5 kasten p.p.

We gaan hiermee aan de slag, bedankt voor het invullen.
Jolanda Drewes

WIST U..?
Er was een tijd dat bijna alle families op het platteland die bijen hielden een
vreemde traditie volgden: Telkens wanneer er een sterfgeval in de familie
was, moest iemand naar de bijenkorven gaan en de bijen vertellen welk
verschrikkelijk verlies er was toegeslagen.
Als dat niet lukte, resulteerde dit vaak in verdere verliezen: de bijen verlieten
de korf, produceerden niet genoeg honing of stierven zelfs.
Traditioneel werden bijen niet alleen op de hoogte gehouden van
sterfgevallen, maar ook van alle belangrijke familiezaken: geboorten,
huwelijken en langdurige afwezigheid wegens reizen. Als de bijen niet op de
hoogte waren, dacht men dat er allerlei calamiteiten zouden gebeuren.
Dit specifieke gebruik staat bekend als de "aankondiging aan de bijen".
Deze praktijk vindt zijn oorsprong in de Keltische mythologie, volgens welke
bijen de schakel vormden tussen onze wereld en de geestenwereld.
Dus als je een bericht wilde overbrengen aan een overleden persoon, hoefde
je het gewoon aan de bijen te vertellen en zij zouden het doorgeven.
De typische manier om het te doen was dat het hoofd van het gezin, of de
'goede echtgenote van het huis', naar de bijenkorven ging, zachtjes klopte
om de aandacht van de bijen te trekken en vervolgens het plechtige nieuws
zachtjes en droevig fluisterde.
Door de eeuwen heen zijn er, afhankelijk van de regio, eigenaardigheden
ontstaan. Bijv. in de East Midlands zongen de vrouwen van de doden zachtjes
voor de korf: "De meester is dood, maar ga niet; je meesteres zal goed voor
jullie zorgen." In Duitsland luidde een soortgelijk vers: "Bijtje, onze meester is
dood, laat me niet in mijn nood achter". En in Thiérache, bond men een zwart
lint aan de bijenkorven als teken van rouw.
Eind 20e eeuw. Niet zo lang geleden…
Huub Verberk

Rara, welke imker heeft 150 korven op wel 30 verschillende plekken?
Dat is natuurlijk onze bijenfluisteraar Rob van Hernen!

Varroamijt bestrijden in de winter ja of nee?
Of vraag anders gesteld? Weet jij hoeveel varroamijten er nog in jouw
volk zitten? Nee, dat weet jij niet. Je denkt misschien: “ik heb er dit jaar
niet zoveel gezien, dus valt het misschien mee.”
Prima, laten we dat laatste hopen. Maar ook als het meevalt, moet je
ervoor zorgen dat het mee blijft vallen. En ja, bijen hebben last van
Varroabestrijding, van alle vormen van Varroabestrijding. En ja, soms
vermenigvuldigen de varroamijten zich nog sterker na dat we ze
bestreden hebben. En ja, bijenvolken kunnen weerstand ontwikkelen
tegen varroamijten en zonder enige bestrijding leven.
Mensen kunnen ook zonder enige vorm van vaccinatie tegen welke
ziekte dan ook. Als “soort ”overleven “we “wel, maar je wilt toch niet
bij degene zijn die in het selectieproces verloren gaan? Nu is het niet
geheel vergelijkbaar, maar toch.
Jouw bijenvolken vallen onder jouw verantwoording en als je meent
dat de bijen niet verzorgt hoeven te worden, dan klopt dat en dus
hebben jouw bijen geen imker meer nodig, dus dan stop jij als imker.
Dus als je niet weet hoeveel Varroa er in jouw volken zit, dan laat je als
imker het niet aan de natuur over en ga je de Varroamijt bestrijden. En
in deze maand hebben we het voordeel dat er geen of vrijwel geen
broed in de volken is. Onderzoeken hebben overigens aangetoond, dat
ook als er wel broed in de volken is in deze tijd, het nog steeds zinvol is
om de Varroa te bestrijden op de bijen. Dit doen we bij voorkeur met

oxaalzuurdihydraat opgelost in suikerwater (één deel suiker op één
deel water). We moeten uitkomen op een gehalte van 3,5 procent
oxaalzuur in de oplossing. Je kunt om op zeker te gaan de oplossing ook
kant en klaar in de bijenhandel kopen, maar zelf bereiden kan
evengoed. Als ik één liter water neem en er één kilo suiker aan
toevoeg, dan moet ik er nog 72 gram oxaalzuurdihydraat doormengen.
Daarmee kan ik heel veel volken behandelen, want er wordt van
bovenaf op de bijen, per straat maximaal 5 ml van de oplossing
gedruppeld. Er wordt ook wel gezegd, 30 ml voor een klein volk tot
maximaal 50 ml voor een groot volk.
Het tijdstip van toepassen is onbelangrijk, maar wel graag nog deze
maand, eventueel nog als nieuwjaarsgroet aan jouw bijen, dus wacht
niet te lang want de bijen beginnen met het lengen van de dagen soms
al te broeden en dan wordt het effect van de bestrijding minder.
De temperatuur tijdens de behandeling liever niet boven de 5 graden,
want dan zitten de bijen losser op de tros, de tros is dus groter, en dan
raak je met je oplossing naar verhouding meer raat en minder de bijen.
Het mag zelfs vriezen.
Soms doe ik dit in het donker, omdat ik gemerkt heb dat de bijen dan
rustiger blijven. Met een moderne zaklamp eventueel op je hoofd, gaat
dat heel goed en anders samen met twee personen werken.
Het is prettig om over een goed doseerapparaat te beschikken. Een
grote spuit van de dierenarts zonder de naald erop kan goed daarvoor
dienen. Zelf heb ik een aantal doseerflessen(knijpflessen) aangeschaft,
die oudere imkers onder ons nog wel kennen van de Perizine, dat een
zeer goed middel tegen de Varroamijt was maar waar de Varroamijt
inmiddels resistentie tegen ontwikkeld hebben en wat niet meer in de
handel is. Het lukt het ook wel met simpele plastic flessen, met een
gaatje in het dekseltje geboord, maar ik zou dat niet doen zonder daar
eerst goed mee te oefenen.
Oxaalzuur verdampen is ook een bekende methode, en daarbij is het
juist wel prettig dat het gebeurt op een zachte winterdag. Het mooiste
is als de bijen dan net niet vliegen, ongeveer 10 graden. De damp moet

immers alle bijen bereiken en als het bijvoorbeeld vriest, dan zit de tros
zo compact, dat de damp niet in het midden komt. Bij het druppelen
werkt het anders, doordat het oxaalzuur verpakt zit in het kleverige
suikerwater, besmeuren de bijen elkaar ermee als ze van plaats
verwisselen in de tros. Het is dan dus een voordeel dat ze dicht op
elkaar zijn/zitten.
Bekend nadeel van verdampen is het gevaar dat je zelf damp inademt.
De longen kunnen daardoor ernstig beschadigd worden. Daarom ga ik
hier nu verder niet op het verdampen van oxaalzuur in.
Het druppelen van oxaalzuur is uiteindelijk het gemakkelijkst en voor
de gebruiker ook het veiligst. Alle andere biochemische methoden zijn
in de winter ongeschikt. Met biochemisch wordt bedoeld, eenvoudige
stoffen uit de natuur (die in de chemische industrie nagemaakt
worden) en voor onze producten en daarmee onze klanten
onschadelijke middelen (niet persé voor onze bijen of voor ons zelf).
Zelf hou ik altijd gebruiksklare oplossing over. Die wordt meestal
opgemaakt door collega’s, die dan voor één of twee volken zelf geen
oplossing hoeven te maken. Dat kun je ook doen, even overleggen met
collega-imkers om samen te bestrijden of om samen een oplossing te
maken of aan te schaffen. Als je de oplossing maakt met gedestilleerd
water, dan blijft de oplossing ook langer houdbaar. Maar ook zonder
dat blijft de zelfgemaakte oplossing wel een week of twee goed.
Nou succes, goede kerstdagen gewenst en als je je doucht (voor de
kerst toch wel een keer, denk ik?), denk er dan aan ook de bijen een
keer te douchen.
Rob van Hernen
p.s., als je in september met Hive Clean of de opvolger daarvan een
zogenaamde blokbehandeling gedaan hebt, dan weet ik niet of het nog
verstandig is om de bijen nu nog een keer te douchen (druppelen met
oxaalzuuroplossing) Eerlijk, ik weet het niet. Niet of het nog nodig is
tegen de Varroa, maar ook omdat de bijen zelf zo wel heel vaak

gedoucht worden, met als gevolg het oplossen van hun chitinepantser,
wat in feite hun skelet is. Met de huidige kennis, en ook wat er de
afgelopen jaren is gepubliceerd over Hive Clean is het denk ik beter om
dit middel niet meer te gebruiken, of in ieder geval niet meer zo
intensief als sommigen van ons dat gedaan hebben de laatste jaren.

Bezige bij
Mag ik mij eerst even voorstellen, mijn naam is Jenny van de Weg en
sinds 2019 houd ik bijen en ben ik lid van onze imkervereniging.
In het tuinseizoen werk ik op woensdagochtend mee met het
tuinonderhoud op de Schans, een aanrader voor iedere (beginnende)
imker. Je werkt gezellig samen en leert ontzettend veel van de andere
ervaren imkers! Uiteraard doe ik, net als jullie, meer dan bijenhouden.
Met onze ANBI stichting TuINN is Caring & Sharing (TICS) willen mijn
man Willem en ik in Rehoboth Namibië bij zo’n 20 noodlijdende
gezinnen een eenvoudig, maar duurzaam en functioneel aquaponics
systeem opzetten. Bij
aquaponics wordt in een
bak gevuld met water
voedsel geproduceerd.
Onder in de bak komen
vissen en bovenop staan
de planten met de
wortels in het water. Het
is een gesloten systeem
waarbij de uitwerpselen
van de vissen als voedsel
dienen voor de planten. Het is een heel oud landbouwsysteem; in de
tijd van de Azteken werd het al gebruikt. Aquaponics is uitermate
geschikt voor droge gebieden omdat de waterbehoefte zo’n 10% is van
gewone voedselproductie en er ook geen ruimte/grond nodig is (bijv.
woestijnen, rotsachtige grond, woonwijken, etc.). Ook is het heel
geschikt voor een kleinschalige opzet.
De planning was om in december 2021 naar Zuid-Afrika en Namibie te
gaan om daadwerkelijk met het project te gaan starten. Helaas heeft
de nieuwe coronavariant Omikron een paar dagen voor vertrek roet in
het eten gegooid. We hopen nu dat we begin 2021 voor drie weken
kunnen vertrekken.
Op onze website www.tuinn.info vind je meer informatie over
aquaponics en de activiteiten van onze stichting, waaronder voor de

komende maanden de ‘Winterwandeling aan de Winterdijk’.
Wie weet tot ziens wanneer je voor het goede doel op winterpad wil
gaan.

Onderstaande opmerking stond op 25-11 op onze scheurkalender en
daarop bedacht ik: ik heb zomers heel regelmatig last van yuputka.
Wat is yuputka? Deze uitdrukking wordt in delen van Nicaragua en
Honduras gebruikt, als je bijvoorbeeld ’s nachts door een verlaten bos
loopt en het opeens lijkt of er een beestje op je arm rondscharrelt. Of
je gaat zo op in een horrorfilm dat je kleine spinnenkaken in je nek
voelt, terwijl die er niet zijn. Deze rilling of dit kriebelige gevoel wordt
daar yuputka genoemd. Heeft u daar ook wel eens last van nadat u
met de bijen hebt gewerkt?
JD

Van de Bestuurstafel
Het project Groenstrook fase 2, wat wij gezamenlijk met de Milieu- en
Natuurvereniging hebben opgestart, is vanwege het vertrek van Johan
Fidder bij de Gemeente Oldebroek enorm vertraagd.
Dit project had voor 1 december jl. gerealiseerd moeten zijn. Conform
de subsidie aanvraag.
In het voorjaar van 2021 waren we al begonnen met het omzagen en
wegslepen van veel bijna dode essen, die allemaal aangetast waren
door de essentaksterfte. Deze werkzaamheden moesten toen tijdelijk
gestaakt worden vanwege overvloedige regenval.
Het terrein, gelegen naast ons bijenpark, verandert bij langdurige
regen deels in een moerasgebiedje en werken met shovel en
kettingzagen was daarom niet meer verantwoord. Na de zomer
zouden we hier mee doorgaan. Door het vertrek van Fidder stonden de
gemaakte afspraken met de Gemeente Oldebroek op losse schroeven
totdat er een opvolger voor hem benoemd zou zijn.
Deze is gevonden in de persoon van Ron Bos. Op vrijdagmiddag 10
december hebben we een bijeenkomst op de Schans en hopelijk wordt
de samenwerking met hem net zo geweldig als we die met Johan
Fidder hadden. Helaas moet de subsidie aanvraag bij de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland wel weer opnieuw worden
aangevraagd. Of die gehonoreerd wordt moeten we altijd maar weer
afwachten.
DH

Wist u dat:

- onze voorzitter voor de derde keer opa is geworden en dat hij Jelle heet.
- Jelle ons jongste lid van de vereniging wordt in 2022.
- de gezellige soosavonden voorlopig weer niet door mogen gaan.
- Jenny v. d. Weg flink last heeft gehad van een bijensteek in haar hals.
- ze voortaan een epi-pen bij zich moet hebben.
- ze samen met haar man Willem veel vrijwilligerswerk in Afrika doet.
- Lammert van Olst ook vrijwilligerswerk regelmatig daar doet.
- de stoelen van ons clubgebouw opnieuw en nu mooi geel zijn gestoffeerd.
- de educatie c.q. slingerruimte goed is ingewijd door Rob en Teunie.
- het schoonmaken van deze ruimte nog wel een dingetje was.
- alle toegezegde sponsorgelden door de penningmeester ontvangen zijn.
- de Sponsorcommissie voor de bouw, educatie en tuin in totaal ruim
€ 30.000, - heeft opgehaald.
-we van het sponsorgeld van de Rabobank voor de nieuwe bijenstal een
handige kolbmachine hebben aangeschaft en een beamer en nog
tuingereedschap. Heel vriendelijke bedankt, Rabobank!
- Ron Bos voor ons de nieuwe gemeentelijke contactpersoon wordt.
- hierdoor de 2de fase Groenstrook Voskuilerdijk nu hopelijk weer door kan
gaan.
- de subsidieaanvraag bij St. Landschapsbeheer wel weer opnieuw
aangevraagd moet worden.
- Diederik Specken een koninklijke kroon voor ons sponsorbord heeft
gemaakt.
- het oude bijenstalletje van Rob voor 1 april a.s. van gemeente wege
afgebroken moet worden.
- daarvoor al 5 kuub zwarte grond gehaald is.
- de tuinochtenden meer contactochtenden zijn geworden dan
werkochtenden.
- dit, als het weer beter wordt, wel weer verandert in een tuinwerkgroep.
-we dit jaar met 16 imkers meegedaan hebben aan de Natuurwerkdag.
-die samen misschien wel 8000 dennetjes uit de hei hebben getrokken.
- er veel leden de enquête hebben ingevuld. Uitslag zie elders in de Spleut.
- ook de Nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar helaas niet gehouden kan worden.
- het bestuur iedereen gezellige, maar voornamelijk veilige feestdagen
toewenst.

Wij wensen u heil en zegen
En voorspoed op uw wegen
In ’t jaar dat komen gaat
En zit het soms wat tegen
En is niet alles zegen
Wees dan niet desolaat
Werk en bemin
Jaar uit, jaar in
Als ’t even kan in vrede
Wij groeten u en leven mede.

Illustratie de Bijenstichting

