Jaarverslag 2021
Imkervereniging Eendracht, Beilen en omstreken
Algemeen
Een tweede jaar in het teken van de Corona-pandemie. Een jaar waarin iedereen
probeerde binnen de maatregelen en voorschriften toch een zo “normaal” mogelijk
leven te leiden.
Dit jaar hebben we tot ons grote verdriet afscheid moeten nemen van drie dierbare
verenigingsleden. Jan Darwinkel, Ronald Hetem en ons erelid Wiebe Oldenkamp
overleden alle drie vrij plotseling.
Voor het eerst weer een jaar waarin het kouder en natter werd. Dit had ook zijn
weerslag op de honingoogst.
Bestuur
Het bestuur bestond dit jaar uit:
M.J. Blans
voorzitter
M. Siebelink
secretaris
H. Nijhoff
penningmeester
L. v.d. Bult
functionaris PR en Educatie
J. v.d. Leur
bestuurslid
Het bestuur kon tgv de Corona-crisis slechts tweemaal vergaderen, waarvan
éénmaal online via Teams.
De Algemene Ledenvergadering heeft geen doorgang gevonden.
Ledenontwikkeling
In 2021 overleden 3 leden, en waren er twee opzeggingen. Er waren 8 nieuwe
aanmeldingen van leden. Een lichte groei van de vereniging dus.
Activiteiten
Nieuwjaarsvisite
Helaas dit jaar geen nieuwjaarsvisite.
Soos
Na een lange lockdown tgv van de pandemie, durfden we in juni de soos weer buiten
plaats te laten vinden. In de herfst konden we tweemaal uitwijken naar zaal Muller,
maar de oplopende besmettingscijfers, en de geringe opkomst deden ons besluiten
vanaf december de soos voorlopig niet te laten plaatsvinden.
Open imkerdag
Het was lange tijd onduidelijk of de Landelijke Open Imkerdagen door zouden
kunnen gaan. Ze werden op het laatste moment afgeblazen, maar in plaats daarvan
werd op 10 juli een Open Informatiedag gehouden bij de lesstal aan de Schapendrift.
Er waren weinig aanmeldingen voor de traditionele BBQ achteraf, zodat we die met
een klein gezelschap bij de familie Nijhoff in Zwiggelte organiseerden.

Koninginnenteelt
Als gezamenlijke activiteit voor de imkers konden we dit jaar wel een korte cursus
koninginneteelt aanbieden. Op 5 juni kwam een enthousiast groepje imkers af op de
voorlichting bij en door Linus Bos, en op 18 juni vond het overlarven plaats op het
terrein van Jeroen vd leur, met eitjes van een Roemeense koningin van Jeroen, door
een zeer kundige Marcel Timmerman.
Unaniem was het oordeel: voor herhaling vatbaar!
Rijwielvierdaagse
Deze werd dit jaar weer wel georganiseerd. Dankzij een grotere aggregaat dan
voorgaande jaren kon er continu koffie worden geschonken. Er was een zeer goede
en enthousiaste belangstelling, ook voor de demonstratie bijenkast.
Markten
Dit jaar niet door gegaan.
Groepsapp
Albert Pasterkamp heeft het op zich genomen via WhatsApp een groepsapp op te
richten. Hier wordt enthousiast op gereageerd, en de groep breidt zich nog steeds
uit.
Commissies:
Stalcommissie
Huig Bongers:
Ook dit jaar is Huig nog weer druk bezig geweest met het groen rond de stal te
beteugelen. Er werd blad geblazen, bomen en struiken gesnoeid, klimop ingedamd,
mos verwijderd, en schoongemaakt. Door het overlijden van Wiebe en het vertrek
van Jan, kwamen er steeds minder bijenkasten te staan. Doordat Kasper in 2022
stopte met imkeren kwam de stal in 2022 leeg te staan (er is toen een grootscheepse
opruim- en herstelactie gehouden).
Kascommissie
Linus Bos, Wiebe Oldenkamp en Hessel Robroch bezochten de penningmeester in
het najaar en zetten hun handtekening onder de boekhouding. Het zou de laatste
handtekening van Wiebe worden. Slechts twee weken later overleed hij plotseling.
Drachtcommissie
Lute vd Bult:
door het slechte voorjaar de eerste weken weinig dracht op het koolzaad, wel veel
volkjes die er verdwenen, Wisselende resultaten op de heide. Zeer goed
Lindehoningjaar, verder matige voorjaarshoning opbrengst.
PR commissie
Lute vd Bult:
Weinig activiteiten dit jaar.
De basiscursus Bijenhouden werd dit jaar online gegeven, met slechts een enkele
praktijkles. Er staan veel kandidaten op de wachtlijst, hopelijk kan in 2022 de cursus
op meerdere plekken worden gegeven. Daarvoor zal wel veel ervaren assistentie
nodig zijn.

Ook de snuffelcursus kon alweer geen doorgang vinden. Ook hier staan alweer veel
belangstellenden op de lijst.
In het kader van burendag is wel een bijenhotel gebouwd op het terrein van de
Dierenweide Stroomdal. Er zijn nog plannen voor de bouw van een echte bijenstal.
Het jaarlijkse project van het Nassau College onder begeleiding van Lute dit jaar ook
via Zoom online. Dit was geen succes. De leerlingen waren niet gemotiveerd en
leverden slecht werk af. Zoom kostte veel extra werk en tijd, en het programma
kwam niet goed uit de verf.

