
Jaarverslag van Imkers vereniging EENDRACHT te Beilen over 2014.
Het jaar 2014 kenmerkte zich met een zeer vroeg en heftig voorjaar.De bloei van bloemen, heesters en struiken was zeer vroeg.Het koolzaad had al bloei in de tweede week van April.
Bij de eerste inspektie zagen de meeste volken er al zeer goed uit.
De vereniging hield op 31 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.De locatie was de Cerk in Beilen.Jan  Germs,  bekend  van het  Huus  van de  Taol,  heeft  de  avond opgeluisterd  met  Drentseverhalen.In maart gestart met een snuffelcursus. Deze is bezocht door zes deelnemers.
Het bestuur is meerdere keren bij elkaar in vergadering geweest.4 April is de jaarvergadering gehouden.Deze  avond  werd  opgeluisterd  door  Wankja  Ferguson,  met  een  inleiding  over  de  wilde,solitaire, bij. Een bijzonder leerzaam onderwerp.
In juni meegedaan, als vereniging, met de Lanijto met een versierde wagen.De wagen had als onderwerp: de Bij hoort erbij. Resultaat, 9e van de 20 wagens.Deze wagen is door een aantal leden gebouwd en gereden tijdens de optocht.Tevens met een kraampje de groenmarkt te Beilen bezocht.. Dit was op 14 juni.
2014 was een jaar van vele zwermen.Verscheidene keren is de vereniging benaderd voor het verwijderen van een bijenzwerm.
De jaarlijkse markten in Westerbork bezocht. Zes keer.21 Juni In Ees bij de lagere school gestaan met een stand.De jaarlijkse barbecue was op 8 augustus en werd door 26 mensen bezocht.Elke 2e zaterdag van de maand de soos. Deze werden redelijk tot goed bezocht.
Op 27 november, met twee afgevaardigden van de vereniging, een bijzonder goed gesprekgehad met wethouder Loohuis.Onderwerp  van  gesprek  was  de  bijen  in  het  algemeen,  maar  het  belangrijkste  was  deherinrichting van het gebied rond de Schapendrift.Een voorstel van ons, voor het oprichten van een lesstal, in betreffend gebied werd door dewethouder op prijs gesteld. Hiervoor zijn de nodige contakten met de gemeente gaande.
Er zijn contakten met WMD. Over het tijdelijk plaatsebn van bijen op hun terrein.
2014 was een goed honing jaar. Vooral van de Linde is veel honing geoogst.
In alle opzichten was 2014 een goed bijenjaar, zowel voor de bijen als voor de imker.


