Jaarverslag 2018
Imkervereniging Eendracht, Beilen en omstreken
Algemeen
2018 zal de boeken ingaan als het warmste jaar ooit. Na een aanvankelijk milde
winter werd het eind februari, begin maart toch nog plotseling heel koud. Warme
dagen wisselden af met dagen met extreme vorst, maar vanaf april leek het
plotseling wel zomer , met zeer hoge temperaturen. Eind april toch nog regen, kou en
vorst, maar daarna leek er geen eind meer te komen aan de (droge) zomer.
Wintersterfte minder dan vorig jaar, gemiddeld.
Het jaar eindigt heel zacht: de temperaturen blijven tot december bijzonder hoog, de
bijen vliegen lang door. Zal dit effect hebben op de volken na de winter van
2018/2019? Hebben de bijen genoeg voer, en is het bereikbaar?
Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit:
L. v.d. Bult
voorzitter
H. Nijhoff
penningmeester
M.J. Blans
secretaris
H. Bongers
bestuurslid
D. Prins
bestuurslid
Dick Prins werd tijdens de ALV op 1 maart 2018 gekozen als opvolger van Henk
Kleine.
Tijdens die vergadering werd ook Piet Bloema in het zonnetje gezet vanwege zijn 50jarig lidmaatschap.
Het bestuur kwam dit jaar 5 keer in vergadering bij elkaar.
Er werden twee ledenvergaderingen uitgeschreven: de ALV op 1 maart 2018 en de
ledenvergadering op 29 november 2018.
Na de najaarsvergadering hield Peter Vereijken van Stichting Dierenweide
Stroomland (Beilen) een presentatie, als gevolg van de goede samenwerking van de
Dierenweide en eendracht. Lute gaf een oriëntatie cursus Bijenhouden aan
belangstellenden (jong en oud) van de Dierenweide.
Ledenontwikkeling
Op 1 januari 2018 bestond de vereniging uit 67 leden.
Er hebben zich gedurende het jaar 4 nieuwe leden aangemeld, 2 als gevolg van de
beginnerscursus. Eén aanmelding bleef zonder vervolg, deze is weer van de lijst
afgehaald. Daarnaast ook nog 2 aanmeldingen per 1 januari 2019.
In de loop van 2018 hebben helaas ook 12 mensen hun lidmaatschap opgezegd.
Voor de meeste mensen gold dat ze niet langer bijen hielden, en dus ook geen lid
meer wilden blijven. Het ledenbestand bestaat per 1 januari 2019 dus uit 60 leden.

Activiteiten
Nieuwjaarsvisite
Op 19 januari werd in het Mummelhuis in Klatering de nieuwjaarsvisite gehouden.
Een erg gezellige ambiance, een heerlijk chinees buffet en een onderhoudende quiz
met foto’s en rebussen lokten 28 deelnemers naar deze geslaagde avond.
Soos
Als altijd soos op de tweede zaterdag van de maand in de bijenstal aan de
Hijkerweg, soms met werkzaamheden aan en bij de bijenstal gecombineerd. Meestal
zorgt Huig voor de lekkere koffie en aan praat geen gebrek.
Bijenstal Hijkerweg opgeknapt
Dit jaar was het de beurt aan de bijenstal aan de Hijkerweg om opgeknapt te worden.
Een hele klus: het dak ging eraf, en werd (uiteraard) vernieuwd. Gelukkig waren er
een paar leden, met aanhang, bereid om een handje te helpen.
Open imkerdag
Op 14 juli hebben we weer meegedaan aan de open imkerdagen van de NBV.
Dit jaar besloten we de activiteit bij de stal aan de Schapendrift te houden, in
combinatie met de Roefeldag. Voor de gelegenheid werd ook de soos verplaatst
naar de nieuwe bijenstal. Helaas werkte deze nieuwe formule niet mee om meer
publiek naar de stal te trekken. Was het de schuld van het mooie weer?
’s Avonds werd de gezellige jaarlijkse BBQ wel weer gehouden aan de andere kant.
De tent was de dag ervoor al opgezet aan de Hijkerweg.
.
Rijwielvierdaagse
Prachtig weer ook voor de rijwielvierdaagse. Dit evenement eind juli trekt altijd veel
bezoekers, mede dankzij de enthousiaste begeleiding van Dick Prins. Een nieuwe
stek, aan de zuidkant van Beilen maakte dat de fietsers al vroeg langs kwamen, tijd
genoeg om ’s middags de spullen weer naar de markt te brengen.
Markten
De markten in Westerbork werden weer op de oude plaats gehouden. Een betere
plaats dan vorig jaar, ook het publiek trok weer wat aan. Veel belangstelling voor het
bijenvolkje dat het best warm had in het demonstratiekastje.
Cursussen
De beginnerscursus Bijen Houden heeft ons dit jaar niet zoveel nieuwe leden
opgeleverd. Toch zaten de cursussen helemaal vol.
Een snuffelcursus werd gehouden in het voorjaar, maar ook hier bleef de
belangstelling wat achter. Een aantal mensen die hadden toegezegd naar de cursus
te komen, haakte bij nader inzien af.
Wel zeer goed bezocht en enthousiast ontvangen werd de oriëntatiecursus die Lute
gaf voor de medewerkers (jong en oud) van Dierenweide Stroomdal.
Ook het Nassaucollege is bij de stal aan de Schapendrift langs gekomen, als ook het
IVN met een excursie voor natuurbeheerders.
Stalcommissie
De stalcommissie bestaat uit Huig Bongers en Wiebe Oldenkamp. De stal aan de
Hijkerweg wordt keurig bijgehouden, en beetje bij beetje opgeknapt. Er staat ook een
aantal bijzonder leuke oude voorwerpen uit imkertijd van lang geleden.

P.R. commissie
De vele contacten van Lute v.d. Bult leveren mooie initiatieven en plannen op.
Met name het contact met Dierenweide Stroomdal in Beilen is van veelbelovende en
plezierige aard.
Ook de gemeente, het IVN, Landschapsbeheer Drenthe en het Nassau College
weten de weg naar Eendracht te vinden.
De website van Eendracht is op dit moment in overdracht, en al even niet actueel
gemaakt.
Een mooi voorbeeld van goede PR was ook het optreden van Wiebe Oldenkamp in
het programma Bed & Breakfast van omroep Max.
Kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Wiebe Oldenkamp en Linus Bos.
Reservelid was Piet Bloema. Omdat Linus om gezondheidsredenen moest afhaken,
nam Piet zijn plaats in.
Drachtcommissie
Het bijzondere weer had in het voorjaar nog weinig invloed op de dracht voor de
bijen. De koolzaadoogst werd, na aanvankelijk wat mindere weken, later toch nog
goed. De lindenhoning opbrengst was redelijk. Ook veel zogenaamde “luizenhoning”.
Alleen de hei was dit jaar goeddeels verdroogd.
Gezondheidscommissie
Deze kampte dit jaar zelf met gezondheidsproblemen.
Voor wat de bijen betreft: er waren her en der veel lezingen over een mogelijke
ontwikkeling in varroa resistente bijenvolken.
De proef met de Tachetes is in Wageningen opgepikt, en Linus Bos schreef er een
artikel over in het blad van de NBV. Grote vraag is of Afrikaantjes genoeg dracht
geven voor de bijen.

