Jaarverslag 2019
Imkervereniging Eendracht, Beilen en omstreken
Algemeen
2019 was een jaar met veel verdriet en vreugde.
Verdriet om het overlijden van ons oudste erelid Bouwke Mulder op 21 september j.l.
Ook moesten twee van onze leden, Wiebe Oldenkamp en Agnes de Bruin, dit jaar
afscheid nemen van hun dierbare partners.
Wij wensen de families heel veel sterkte met dit grote verlies.
De klimaatsverandering zette dit jaar door. 2019 werd weer een heel warm, en droog
jaar. Desalniettemin was de najaarsoogst overweldigend. Dankzij toch een beetje
regen in het najaar een overvloedige heidehoningoogst bij velen.
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, in oktober opgevolgd door
M. Siebelink
Er waren 3 bestuursvergaderingen en 2 ledenvergaderingen.
Op de laatste ledenvergadering in het najaar vertelde Marion over de wereld van
orgaandonatie en –transplantatie.
Ledenontwikkeling
In 2019 hebben er 9 nieuwe leden zich aangemeld. Hiervan slechts één iemand via
de basiscursus bijenhouden. Omdat er ook 9 leden uitgeschreven werden, blijft het
aantal leden per 1-1 2020 op 59. De meeste leden die hun lidmaatschap opzegden,
waren gestopt met imkeren.
Activiteiten
Nieuwjaarsvisite
De nieuwjaarsvisite stond dit jaar gepland op 25 januari, maar ijzel gooide op het
allerlaatste moment roet in het eten. Heel vervelend, want sommige leden waren al
(bijna) op weg naar Lhee. Uiteindelijk ging de beloofde avond door op 5 april, voor
ongeveer 15 leden een gezellige avond met lekkere drankjes en moeilijke vragen.
De Bospub leende zich uitstekend voor een pubquiz.
Soos
Ook dit jaar weer elke tweede zaterdagochtend van de maand om half elf. Soms na
het vegen van wat blaadjes, snoeien van bomen, of in een opgeknapte kantine.

De soos wordt door gemiddeld 10 leden maandelijks bezocht.
Open imkerdag
Deze vond dit jaar plaats op zaterdag 13 juli. De hele dag een gezellige aanloop op
de Hijkerweg.
De traditionele BBQ na afloop werd afgeblazen, omdat slechts twee leden zich
hiervoor hadden aangemeld. Achteraf had het bestuur spijt van deze beslissing, we
hadden het beter bij één van ons thuis door kunnen laten gaan.
.
Rijwielvierdaagse
Op 18 juli: prachtig weer en een fantastische standplaats. We kwamen dan ook koffie
tekort! Ondanks de voorraadthermoskannen konden de koffieapparaten het niet
bijbenen. Volgend jaar zorgen we voor een nog grotere capaciteit.
Markten
Matig bezochte markten, maar wel zeer geïnteresseerd publiek! En daar doen we het
voor! Leden: hou een paar donderdag avonden vrij in de zomer van 2020!
Stalcommissie
Huig Bongers:
In het voorjaar van 2019 is het dak van de kantine bij de bijenstal vernieuwd.Oude
platen er af gehaald weer hellend gemaakt en geïsoleerd en dakpanplaten er op, met
dank aantal vrijwilligers.
In de zomer zijn er, door twee actieve leden, nieuwe platen aangebracht in de
binnenkant van de kantine.
In de zomer zijn er bevruchtingskastjes op het terrein van de stal geplaatst. Onkruid
gewied en gras gemaaid. Bramen gesnoeid,en een aantal vogelhuisjes opgehangen.
Er is ook een nieuwe elektrische grasmaaier gekocht .En een ander toegangshek
geplaatst.
In de stal staan de bijen van 3 imkers.
In december is er voor de soos begon nog blad geruimd door 5 personen.
Kascommissie
Johan Comello en Piet Bloema vormen dit jaar de kascommissie, met als reservelid
Linus Bos. Zij zullen in 2020 huize Nijhoff in Zwiggelte bezoeken.
Drachtcommissie
Lute vd Bult:
Er was afgelopen jaar geen koolzaad bij boer Bos in Groningen.
In de buurt van Witteveen was echter koolzaad.
Hier hebben Wim Speckman en L.v.d.Bult. met een aantal kasten gestaan.
Opbrengst was redelijk tot goed.
De zomerdracht, hoofdzakelijk Linde dracht was redelijk.
De heide dracht leek eerst niets te worden, maar na een paar fikse regenbuien, was
het voor de bijen een eldorado.
De opbrengst was bijzonder goed.
Al met al was 2019 een goed honingjaar.
Gezondheidscommissie
Voor zover bekend in onze regio geen noemenswaardige problemen met de
gezondheid van de bijen.
PR commissie
PR aktiviteiten Eendracht, over 2019

27 -02 Zeegse
13, 20, 27 mrt. Snuffelcursus
30 -03 vruchtbomen geplant Schapendrift i.s.m. buurtvereniging.
26-04 praktijk snuffelcursus
16 -05 Beatrix school bij lesstal
18- 05 Stichting dierenweide.
29 -05 Groep fietsers GGZ. Bij lesstal.
13-06 School Eshorst bij lesstal.
15-06 Dierenweide buitenles.
19 -06 stand bij zwemvierdaagse
29 -06 Roeffeldag bij lesstal.
06-07 Stand op buurtmarkt Hoogersmilde.
11-07 Stand bij Stroomdal in Beilen
19-07 Stand bij kwekerij de Hunne tijdens Rijw.4 daagse.
20 -07 Dierenweide.
24-08 Honingslingeren dierenweide.
28-08 Honing in potten Dierenweide.
03-09 Landsch. Beh.Drenthe bij lesstal.
12-09 Nassaucollege.
20-09 Voorl. De Ridderschool groep 3
24-09 Nassaucollege bij lesstal.
09-11 Nassaucollege.
13-11 Lezing bijen voor Kerngroep Landsch. Beh.Drenthe.
16-11 Dierenweide
17-12 Vruchtbomen planten. 10 st. i.s.m. Rondje Beilen en Landsc.beh.Drenthe.
28-12 dia lezing dierenweide

