Jaarverslag 2017
Imkervereniging Eendracht, Beilen en omstreken
Algemeen
Het landelijk gemiddelde sterftepercentage 2016-2017 onder de bijen lag met 14%
hoger dan het voorgaande jaar. Bij Eendracht was de wintersterfte per imker zeer
wisselend.
Sommige imkers waren bijna alle volken kwijt, en sommige geen enkel volk.
Ook de honingopbrengsten wisselden nogal, zowel op het koolzaad als op de heide.
Opvallend was dit jaar dat de lindebomen nauwelijks dracht hadden, te wijten aan het
extreem droge voorjaar.
Ondanks een bijzonder koude en gure aprilmaand werden eind april de eerste
zwermen gesignaleerd.
Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit:
L. v.d. Bult
voorzitter
H. Nijhoff
penningmeester
M.J. Blans
secretaris
H. Bongers
bestuurslid
H. Kleine
bestuurslid
Mw. M.J. Blans werd tijdens de ALV op 2 maart 2017 gekozen tot secretaris, na deze
functie vanaf eind 2016 ad interim te hebben vervuld.
Het bestuur kwam dit jaar 5 keer in vergadering bij elkaar.
Er werden twee ledenvergaderingen uitgeschreven: de ALV op 2 maart 2017 en de
ledenvergadering op 16 november 2017. In aansluiting op de najaarsvergadering
hebben we een lezing georganiseerd door Marleen Boerjan over de wilde bij. Voor
deze lezing hebben we ook Groep Drenthe uitgenodigd. 22 belangstellenden uit
Drenthe zijn hier naartoe gekomen.
Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2018 bestond de vereniging uit 63 leden.
Er hebben zich 11 nieuwe leden aangemeld, de meesten daarvan hebben de cursus
Bijenhouden gevolgd en voor Beilen als afdeling gekozen.
Helaas hebben we in het voorjaar afscheid moeten nemen van ons zeer
gewaardeerd lid Bertus de Vries. Hij overleed op 27 februari 2017.
5 leden hebben gedurende het afgelopen jaar hun lidmaatschap opgezegd.

Activiteiten
Nieuwjaarsvisite
De nieuwjaarsvisite bij Café-Restaurant Hofsteenge in Grolloo werd met 21 personen
goed bezocht en was als vanouds heel gezellig. Er werd gekegeld, gevolgd door een
binnen-barbecue.
Soos
Er werd wederom elke tweede zaterdag van de maand een koffiemorgen
georganiseerd in de bijenstal aan de Hijkerweg. Altijd goed bezocht, en ook de
nieuwe leden weten de weg goed te vinden. Gezellig en informatief.
Nieuwe buren
Op 25 maart werd de B&B van de buren op de Hijkerweg officieel geopend met een
markt. Ook Eendracht werd hiervoor uitgenodigd. Het werd een stralende dag met
veel belangstelling… en twee nieuwe leden.
Nieuwe bijenstal
Op 20 mei konden we eindelijk de nieuwe bijenstal aan het natuurwandelpad op de
Schapendrift openen: de Iemenschoel. Er was de afgelopen jaren hard aan gewerkt,
o.a. door onze mannelijke bestuursleden en Wim Speckmann. De gemeente Midden
Drenthe adopteerde een bijenvolkje, waarvoor we ook een speciale kast met
gemeentelogo neer hebben gezet. De feestelijke opening geschiedde door een lange
stoet genodigden die genoten van de wandeltocht langs diverse hoogtepunten in de
zon, o.a. het wilde bijenhotel. Het aantal kinderen dat op deze opening afkwam, viel
een beetje tegen, zeker gezien het feit dat op alle basisscholen in Beilen was
geflyerd en persoonlijk met directie en leerkrachten was gesproken. Waarschijnlijk is
er al teveel te doen voor kinderen op zaterdagmorgen.
Open imkerdag
Op zaterdag 8 juli deed Eendracht mee aan de open imkerdagen van de NBV.
We hebben dit jaar meer aan de PR gedaan dan vorige jaren (publicatie op de site
van de NBV, op onze eigen website, spandoeken aan de hoofdweg en wegwijzers)
maar wederom niet zo heel veel belangstellenden getrokken. De barbecue na afloop
werd wel heel goed bezocht en door iedereen heel geslaagd gevonden.
Roefeldag
Ook op 8 juli organiseerde Beilen een Roefeldag. Lute was aanwezig in onze nieuwe
bijenstal om 4 groepen kinderen en begeleiders een en ander over bijen en imkeren
te vertellen. Er was veel belangstelling voor en iedereen reageerde heel enthousiast.
Rijwielvierdaagse
Op 26 juli stond Eendracht met koffie en honingkoek in een grote tent met terrasje bij
het Brunstinger heideveld. Groot succes! De koffie was bijna niet aan te slepen en de
koek ging schoon op!
Markten
Ook dit jaar hebben we met het kraampje op de zomermarkten van Westerbork
gestaan. De locatie was dit jaar verplaatst naar een terreintje wat achteraf, en er
waren weinig omlijstende activiteiten zoals muziek, eetgelegenheden etc. Ondanks
het gebrek aan sfeer hebben we toch nog aardig omzet gemaakt.

Scholen
Het persoonlijke rondje langs de scholen in Beilen leverde toch nog een reactie op.
Vlak voor de schoolvakantie hebben Lute en Marie José een gastles verzorgd op de
Eshorst in Beilen voor groep 1 en 2.
De kinderen kwamen een week later op bezoek bij de nieuwe bijenstal en het
bijenhotel aan de Schapendrift.
Cursussen
Door alle activiteiten lukte het Lute niet meer een snuffelcursus door te laten gaan in
2017.
De beginnerscursus Bijenhouden in Beilen en Pesse zat echter overvol en heeft ons
ook een achttal zeer enthousiaste nieuwe leden gebracht.
Stalcommissie
Doordat enkele leden helaas om gezondheidsredenen met imkeren moesten
stoppen, kwamen er in de bijenstal aan de Hijkerweg plaatsen vrij.
Huig Bongers bleef als enige van de stalcommissie over.
Hij heeft het afgelopen jaar regelmatig met hulp van enige leden blad geblazen en
opgeruimd, en de klimop gesnoeid. Door bomenkap is er meer licht gekomen aan de
voorkant van de stal.
P.R. commissie
Alhoewel Wim Joosten zijn lidmaatschap van Eendracht heeft opgezegd, heeft hij
zich wel bereid verklaard nog enige tijd webmaster te willen zijn. Marie José heeft
toegezegd een tijdje met Wim samen de website te beheren, en het t.z.t. over te
nemen. De website is het afgelopen jaar regelmatig up to date gemaakt.
Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Wiebe Oldenkamp en Wim Speckmann.
Reservelid was Linus Bos.

