De infoflits
Jaargang: 2016

In het kort
In de Algemene Ledenvergadering
van 2 februari jl. werd een nieuw
Bestuur gekozen. Als Voorzitter
staat Stephan Gross aan het roer.
Eckhard Sambeth blijft als
bestuurslid verbonden aan de
vereniging. Arjo van der Padt
krijgt nu de mooie taak als
Secretaris. Een nieuwe
penningmeester, Rob Muller, gaat
de schatkist beheren. In de
vergadering is ook als Bestuurslid
gekozen Ronny Houben. Zij zal
hand en spandiensten verrichten
als assistent aan de Secretaris.

Ook dit jaar zijn weer de Open
Dagen in Schutters- park en wel
op 9 en 10 juli !

Voor de Ambrosius avond is een
commissie samengesteld
bestaande uit: Piet Mertens, Chrit
Dols en Marianne.

Op 16 juli gaan we op bezoek bij
Clara en Volkert in Nonke Buusjke.
http://www.nonkebuusjke.nl

Bestuur start project door koop
van 10 bijenkasten en zoekt
hiervoor pleeg-ouders. Interesse?
Meld je aan bij Bestuur.
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Woord van de Voorzitter:
Voor de komende drie jaar mag ik me voorzitter noemen van deze mooie vereniging
met veel leden en enthousiaste bestuursleden. We zijn nog maar net begonnen en
je ziet na enkele jaren van weg geweest, de nieuwe Infoflits in een nieuwjasje, met
dank aan Ronny Houben. Zo streven we als bestuur naar nieuwe ideeën voor onze
vereniging of te wel voor jullie als leden. Zelf ga ik komend jaar op zoek naar de
mogelijkheden voor een imkerhome voor onze vereniging. Een home waar wij ons
verder kunnen ontplooien met meer faciliteiten voor onze leden. Of het haalbaar is,
moet uit de zoektocht blijken. Binnenkort vindt er al een eerste oriënterend
gesprek plaats met een bestaande vereniging en mogelijk zullen er nog meerdere
volgen. Als iemand nog een vereniging kent die passend is bij onze vereniging
(bijvoorbeeld I.V.N.) en over een lokaal beschikt, laat het me weten. Vaker hoor ik
de opmerking dat er een lage opkomst is bij onze stammtisch en de
jaarvergaderingen. De opkomst kan zeker beter, maar als ik naar de meeste
verenigingen kijk in ons land, gaat het bij ons nog helemaal niet zo slecht. Zou
natuurlijk mooi zijn als de opkomst van de stammtisch evenredig stijgt met het
groeiend aantal leden. Wij als bestuur proberen er in ieder geval alles aan te doen,
om de stammtisch zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarbij zijn ideeën van jullie
van harte welkom. Tot 3 mei op onze laatste stammtisch voor de grote vakantie.

De wintermaanden komen aan hun eind…..
De wintermaanden hebben zich van een zachte kant laten zien. Resultaat dat de
bijen meer actief zijn geweest dan in koudere maanden. Inmiddels heb je de
bijenkast al schoongemaakt en staan ook de bijtjes in de startblokken het mooie
voorjaar te verwelkomen. Gedurende de dag is het al boven de 10 graden maar in
de nacht is het nog aan de frisse kant. Veel bomen, heesters en struiken gaan
ontluiken en lokken de bijen naar hun stuifmeel en nectar.
Als imker sta je in diezelfde startblokken en ben je wellicht al volop bezig met het
maken van nieuwe waswafels, raampjes en heb je de honingbak al gereed staan
voor gebruik . . .

Stammtisch 5 april………
Natuurdeskundige Cyriel Lendfers was te gast op de stammtisch. Een spreker waar
je als imker nog van kunt leren. Hij heeft wederom zijn visie én kennis aan ons
imkers meegegeven omtrent “hoe bijenvriendelijk is jouw tuin” en hoe kun je jouw
omgeving meer laten geven voor jouw bijen.
Meer weten over bomen, heesters, planten kijk dan op :
http://www.cruydthoeck.nl/
Verder kun je ook op de site van de Nederlandse Bijenhouders informatie vinden.
Wil je even weten of je niet iets vergeten bent? Raadpleeg dan:
http://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/wat-te-doen-in-welke-periode/bijenwerk2016-februari-maart
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Info van het Bestuur:
* Beheer percelen aan de buitenring Parkstad
Bestuur (Arjo en Eckhard) zijn nog steeds in gesprek met de Provincie. Meer informatie is wellicht te vernemen
tijdens de volgende stammtisch .
* Pleegvolken
Eerder hebben wij al geïnformeerd over de start van het project pleegvolken. Tijdens de volgende stammtisch (op
3 mei) kun je meer informatie verwachten.
* Nieuwe leden
Ook dit jaar zijn er weer imkers in opleiding aan onze vereniging verbonden. Binnenkort is het moment deze
leden van hun eigen volk te voorzien. 25 Afleggers zijn nodig. Wie heeft een aflegger ?
* Open Dagen Schutterspark
Op 9 en 10 juli zijn weer de Open Dagen in het Schutterspark. Wil je meehelpen? Super! Kun je niet maar heb je
wel een leuk idee voor deze dagen? Bestuur hoort graag jouw mening !

Laatste stammtisch voor de zomer: 3 mei
Wees erbij !

Ons kent ons
100 imkers geeft ‘99’ visies op bijen houden, want je komt maar zelden iemand tegen die de visie deelt
met jou. Gelukkig…..want van elkaar kunnen we veel leren.
Een moment om jouw kennis te delen is er tijdens de stammtisch avonden. Als beginnend imker kijk je
vooral op tegen de masters in het bijenhouden. Direct vragen stellen dat ligt dan al gevoeliger ‘want
wat zal die imker nu van mij als beginner denken’ als ik een vraag stel?
We weten allemaal wel dat domme vragen niet bestaan, maar de drempel is soms toch wat hoog, als
de ‘masters’ in de ruimte staan. Daarom trekt Arjo de kar van de stammtisch voor beginners. Deze
stammtisch staat in het teken van delen. Het delen van kennis, praten met elkaar, leren met elkaar. Op
dit moment merk je dat het voorjaar op komst is. De imkers zijn druk druk druk…zo ook de imkers van
de lichting 2015. Dit merken we aan de opkomst op de ‘beginners stammtisch’. Besloten is dat
voorlopig ook hier een periode van vakantie is en zien we alle nieuwe imkers (2014/2015/2016) graag
op dinsdag 13 september weer !

Heb jij iets dat je graag met de overige leden wilt delen dan kun je dit altijd kenbaar maken bij
het Bestuur. Vraag sprekerstijd aan voor tijdens de stammtisch. Heb je helaas geen tijd om
tijdens een stammtisch jouw verhaal te doen dan heb je nú de mogelijkheid het te delen via
deze nieuwsbrief. Schrijf je verhaal (dit mag met foto’s) en stuur het in. Laten we deze
nieuwsbrief vooral maken van de leden voor de leden.
(Redactie: volgende Infoflits komt ná de stammtisch van 3 mei. Hierin zal het contract “Pleegvolk” worden opgenomen.)
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