Jaarverslag 2016
Algemeen
Voor de bijen was 2016 een gemiddeld jaar. Het relatief koele voorjaar zorgde ervoor
dat de bijen wat later op gang kwamen. Waar de ene imker een prachtige oogst
haalde uit bijvoorbeeld koolzaad of heide, liep het voor de andere imker uit op een
teleurstelling.
Heel opvallend was dit jaar het verschijnsel van cementhoning of melezitose honing,
waar nogal wat imkers in de periode van de heidedracht mee te maken hadden.
Als vereniging zijn we in gedachten bij onze leden waarvan het jaar overschaduwd
werd door ziekte of overlijden. Wij wensen hen en hun familie heel veel sterkte toe.
Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit:
L. v.d. Bult
voorzitter
H. Nijhoff
penningmeester
W. v.d. Wetering
secretaris
H. Bongers
bestuurslid
H. Kleine
bestuurslid
Mw W. v.d. Wetering heeft haar functie helaas in oktober om gezondheidsredenen
moeten neerleggen.
Het secretariaat ad interim werd overgenomen door mw. M.J. Blans.
Ledenontwikkeling
Per 1 januari 2017 bestaat de vereniging uit 58 leden. Dit is vrij constant ten opzichte
van vorig jaar. De vereniging mocht 6 nieuwe leden verwelkomen; enkelen daarvan
zijn via de beginnerscursus Bijenhouden van de NBV lid geworden.
Activiteiten
Nieuwjaarsvisite
De geplande Syrische Barbecue op 22 januari bij Jan Voortman in Oranje kon pas op
21 mei plaatsvinden omdat eerder alle leidingen waren bevroren. Er hadden zich 31
personen voor opgegeven.
Soos
De soos die elke tweede zaterdag van de maand wordt georganiseerd, werd zeer
goed bezocht en erg goed gewaardeerd. Regelmatig zitten er 10 tot 12 leden rond de
tafel aan de Hijkerweg. Een mooie gelegenheid om bijennieuws uit te wisselen en
afspraken te maken.
Drachtcommissie
Dit jaar werd er gezamenlijk naar de koolzaadvelden en afrikaantjes gereisd.
Vooral de dracht op afrikaantjes is erg interessant. Er zijn heel veel aanwijzingen die
er op duiden dat het vliegen op afrikaantjes een zeer gunstig effect op de varroamijtdruk heeft.
Hier wordt o.a. door L. Bos veel onderzoek naar gedaan.

Excursies
L. v.d. Bult, H. Kleine en W. Joosten zijn op 26 april samen naar Wesuwe gegaan ,
waar een bijeenkomst was over Buckfast en Carnica bijen, georganiseerd door Non
Bijeen. Hier werd wellicht wel inspiratie opgedaan voor de nieuwe lesstal.
Onder leiding van L. Bos is een aantal imkers op 12 november op bezoek geweest
bij bollenkweker Veninga in Hijken. Hier werd een enthousiaste rondleiding verzorgd,
en kregen de imkers alle ruimte om vragen te stellen.
Markten
Dit jaar hebben we op de markten van Appelscha, Ees, Smilde en Westerbork
gestaan. Er was veel belangstelling voor onze bijen, en de opbrengst was groter dan
vorig jaar, ondanks het feit dat één van de markten in Westerbork vanwege het
slechte weer werd afgelast.
Opvallend was de grote vraag naar raathoning op de zomermarkt van Westerbork
waar we natuurlijk geen gehoor aan konden geven.
In Appelscha was de standplaats (met erg veel lawaai en rook) voor onze leden niet
erg gunstig.
Fiets-4-daagse
De activiteit rondom de fiets-4-daagse op 22 juli was uiterst succesvol. Er was een
stand achter het Mantingerveld. Naast het koffie schenken voor de fietsers was er
ook een kinderactiviteit.
Open imkerdagen
Op 9 en 10 juni waren de open imkerdagen. Wij hebben op zaterdag (een soosdag)
bij de stal aan de Hijkerweg gestaan met informatie en koopwaar. De belangstelling
viel enorm tegen, maar met heel veel aanloop van de leden toch een heel gezellige
dag.
Cursussen
Ook in 2016 organiseerde Lute weer een snuffelcursus. Hiervoor waren 7
belangstellenden. De cursus bestond uit drie theorielessen en een praktijkles.
Samen met de groep Drenthe werd weer een beginnerscursus georganiseerd. Er
deden 36 personen aan mee. 5 personen werden op een wachtlijst voor 2017 gezet.
3 mensen werden naar aanleiding van de cursus lid van imkervereniging Eendracht.
Nieuwe lesstal
In 2016 kon een begin worden gemaakt met de bouw van de nieuwe
demonstratiestal aan de Schapendrift. Er werd, onder inspirerende leiding van onze
voorzitter, enthousiast aan gewerkt, vooral door Wim Speckmann en een aantal
bestuursleden. Aan het eind van het jaar stond er al een prachtig gebouw, dat nog
maar weinig afwerking nodig had.
Lute had, o.a. naar aanleiding van de bouw van de stal, veelvuldig contact met de
gemeente, wat altijd zeer prettig en bevredigend verliep.
Stalcommissie
Ook aan de stal aan de Hijkerweg is dit jaar het een en ander gebeurd. De stal is
bijvoorbeeld helemaal schoon gespoten.

De stal aan de Beilervaart staat helemaal vol. Leden geven niet altijd door wanneer
ze er kasten bijzetten, en er ontbreken ook vaak namen c.q. telefoonnummers op de
kasten.
P.R. commissie
Onze website wordt regelmatig kritisch bekeken en aangepast. De webmaster (W.
Joosten) is altijd bereid een en ander te veranderen en houdt de site netjes bij.
Kascommissie
De kas is in januari 2017 gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie
bestond uit de heren H. Robroch en W. Speckmann. De heer Robroch wordt in 2017
vervangen door de heer W. Oldenkamp, die reserve lid was.
Contact NBV
Op 6 april heeft een overleg plaats gevonden tussen Eendracht en NBV in café
Schortinghuis te Spier. Er dreigde dit jaar een faillissement voor de NBV. Men was
bang dat dit faillissement ook de diverse afdelingen zou raken.
Inmiddels heeft de NBV het Bijenhuis afgestoten, en lijkt de rust weergekeerd.
Onderwijs
Lute heeft op 20 juni een gastles verzorgd aan een basisschool in Assen met als
gevolg een heleboel dolenthousiaste kinderen. Hopelijk volgen er ook scholen in
Beilen die excursies kunnen maken naar de nieuwe stal.

