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AGENDA (RFH)
Omdat we niet weten wanneer er weer openbare
BIJeenkomsten mogelijk zijn, hebben we nu
hiervoor geen gegevens beschikbaar.
LET OP, als er een linkje weergegeven wordt & je
wil die volgen, houd dan de COTROL knop
ingedrukt en terwijl je op de link staat met je
cursor, klik je met je LINKER muisknop.

Mededelingen Bestuur (HvdR)
Voor u ligt de 4e editie van BIJ-kletsen 2020 en wordt
de wereld nog steeds overschaduwd door de Corona
pandemie. Namens het bestuur van onze
imkersvereniging spreek ik de hoop uit dat het u allen
en uw naasten nog steeds goed gaat. Het einde van
het bijenseizoen 2020 komt in beeld en u bent wellicht
nog bezig om alle volken in te winteren. Ik ben
eigenlijk best nieuwsgierig naar uw bevindingen van
het afgelopen seizoen, mede omdat de
honingopbrengst mij is tegengevallen. Daar waar twee
jaar geleden drie (!) keer kon worden geslingerd en
geen (invert)suiker behoefde te worden gegeven, is er
dit jaar op sommige locaties sprake van een duidelijk
tekort aan dracht.
Om die reden konden we dit seizoen helaas nog geen
invulling geven aan de “verenigingshoning” terwijl
daar op Schouwen-Duiveland veel belangstelling voor
is. Wel is er op de Pontes een zogenaamd
kunstproject gestart, waarbij leerlingen monumenten
en andere bezienswaardigheden van SchouwenDuiveland tekenen, en waarvan de mooiste gebruikt
kunnen worden als dekselsticker op de potten
verenigingshoning. Hopelijk kunnen we deze “kunst”
in 2021 gebruiken en onze verenigingshoning als
streekproduct neerzetten.
Naast dit kunstproject zijn er ondanks de Corona
pandemie toch een hoop activiteiten binnen onze
imkersvereniging doorgegaan. In de vorige editie van
BIJ-kletsen werd al melding gemaakt van
voorlichtingsactiviteiten in ons BIJenhuisje, bij Landal
Green Parks in Brouwershaven en Museumboerderij
Goemanszorg. Hier hebben vele leden van onze
vereniging zich voor ingezet en daar wil het bestuur
hen heel hartelijk voor bedanken.
Ook is een samenwerking gestart met de Stichting
Natuur Milieu en Educatie (NME), Het Gors,
Goemanszorg en OBASE/RADAR voor de introductie
van de “Routekaart Biodiversiteit”.
Leerlingen van de basisscholen worden van groep 1
t/m groep 8, ieder op hun eigen niveau in contact
gebracht met het begrip “biodiversiteit”. De honingbij
is hierbij een gemakkelijke ingang en we zijn de
samenwerking op basisschool De Klimop in Dreischor

begonnen. In een later stadium zullen we u hierover
meer vertellen.
In het Ambachtshuis te Renesse gaan we een
samenwerking aan met NIREAS, een organisatie die
mensen met een autistisch spectrum aan een
dagbesteding helpt en zo mogelijk op weg naar een
(betaalde) baan. Afhankelijk van de situatie volgend
jaar is het de bedoeling om een ochtend- of
middagprogramma aan te bieden met onder meer een
lezing over bijen en biodiversiteit, een bezoek aan het
bijenhuisje en een workshop kaarsen of zalf maken.
Samen met de gemeente, de Rotary afdeling
Zierikzee en Stichting Landschapsbeheer Zeeland zijn
we gestart met het project “Ieder dorp zijn eigen
hoogstamdorpsboomgaard”. Op de site van SLZ is
onder de link
https://landschapsbeheerzeeland.nl/sites/default/files/
2017-12/ieder_dorp_zijn_hoogstamboomgaard.pdf
verdere informatie over dit leuke project te vinden.
Het is de bedoeling om binnen twee jaar in alle
dorpen op Schouwen-Duiveland een dergelijke
dorpsboomgaard te hebben gerealiseerd.
Uitgangspunt is hierbij dorpsraden en burgers actief te
betrekken bij de zorg voor hun eigen omgeving.
Partijen hopen bovendien met dit project een
voorbeeld te geven van een succesvolle
samenwerking.
De gemeente Schouwen-Duiveland is in de persoon
van Cockie de Wilde sterk bij de activiteiten van de
vereniging betrokken. Zij heeft mede op grond van
onze activiteiten en positionering op Schouwen
Duiveland recent aangegeven dat we, evenals in 2019
ook in 2020 een financiële bijdrage mogen ontvangen.
U zult begrijpen dat we daarmee erg in onze nopjes
zijn. Het biedt onze vereniging de nodige financiële
armslag om de (voorlichtings-)activiteiten op een
goede manier uit te (blijven) voeren.
Naast bovenstaande activiteiten wil ik in deze editie
van BIJ-kletsen u ook wat verder informeren over
onze zoektocht naar een eigen verenigingsruimte. U
heeft als leden van de vereniging tijdens de laatste
fysieke najaarsvergadering van 2019 uw interesse
hiervoor aangegeven en het bestuur is hiermee aan
de slag gegaan. Zoals vermeld in de vorige BIJkletsen zijn we via Henk Verhage terecht gekomen bij
de dorpsraad van Ouwerkerk. Zij zijn op verzoek van
de gemeente al een aantal jaar bezig met de invulling
van het sportterrein en voetbalkantine. Vóór de
zomervakantie hebben we gesproken met de
dorpsraad en eerste ideeën uitgewisseld over een
mogelijke invulling. De gemeente is dit ter ore
gekomen en heeft ons gevraagd of de vereniging
serieuze interesse heeft in het gebouw. Daarop is
positief geantwoord en is het collegebesluit gevallen
om niet tot sloop van het betreffende gebouw over te
gaan en in gesprek te gaan met onder meer de
imkersvereniging.
Tijdens de zomervakantie hebben Rob Vroom en
Helle van der Roest namens het bestuur samen met
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twee van onze nieuwe leden Adriaan van den Berge
en Ron van Jeveren nagedacht over een conceptuele
invulling van het gebouw (220 m2) en het voetbalveld
(circa 1 ha). Dit concept is gebaseerd op twee zeer
actuele thema’s te weten biodiversiteit en
energietransitie. Op 17 september j.l. hebben we dit
concept aan de dorpsraad van Ouwerkerk
gepresenteerd. Na beraad heeft de dorpsraad
besloten hierin mee te gaan en is bij hen ook
enthousiasme ontstaan om hieraan bij te dragen.
Inmiddels is het plan ook intern bij de gemeente
gepresenteerd en is ook daar interesse getoond.
Tijdens een kennismakingsgesprek met de nieuwe
burgemeester Jack van der Hoek is het plan ook ter
sprake gekomen en is ons gevraagd e.e.a. ook voor
het college van burgemeester en wethouders te
presenteren.
Omdat het lastig is u op papier te vertellen wat het
conceptueel plan inhoudt en hoe we daar als
imkersvereniging bij betrokken kunnen en willen zijn,
heeft het bestuur recent besloten om u via een
videoboodschap hierover verder te informeren. Zodra
de gemeente haar standpunt ten aanzien van het plan
heeft vastgesteld, zullen wij u deze videoboodschap
doen toekomen. Het bestuur vindt het namelijk van
groot belangrijk dat u volledig op de hoogte wordt
gebracht en wellicht nog belangrijker, dat u de
betrokken (bestuurs-)leden steunt om met dit plan
verder te gaan. Daarvoor moet u niet alleen inzicht
hebben in het plan maar ook de consequenties
duidelijk voor ogen krijgen. Voor het bestuur is het
goed om te weten welke leden zich actief willen
inzetten voor een eigen verenigingsgebouw.
Vanzelfsprekend kunnen de genoemde vier personen
dat niet alleen en moeten zij kunnen rekenen op de
inzet van andere leden. Gezien de goede ervaringen
die we daarmee de afgelopen jaren hebben
opgedaan, bestaat daarover geen twijfel.
Tenslotte nog een bericht over Groep BIJdeSchelde,
het samenwerkingsverband van de zes
imkersverenigingen in Zeeland en West Brabant.
Mede door de Corona pandemie staan de activiteiten
van deze Groep al maanden op een laag pitje. Eric
Mahieu, voorzitter van de imkersverenigingen
Walcheren en De Bevelanden, Marcel Sevenstern,
bijengezondheidscoördinator, Rob Vroom en Helle
van der Roest hebben recent nagedacht over een
aantal activiteiten die meerwaarde hebben voor de
imkers die de Groep vertegenwoordigt. Zij hebben het
bestuur van de Groep voorgesteld om nog in dit
najaar te starten met een Kwartaalkrant waarin de
specifiek provinciaalse onderwerpen aan bod komen.
Door onder meer de presentatie van de diverse
verenigingen en hun activiteiten kunnen we
zorgdragen voor de noodzakelijke verbindingen en
een betere kennisoverdracht. Deze kennisoverdracht
willen we ook bereiken met een tweede activiteit, te
weten een korte cursus biodiversiteit. In een twee of
drietal bijeenkomsten willen we alle imkers die
daarvoor belangstelling hebben, de gelegenheid
geven om meer te weten te komen van dit zo
belangrijke onderwerp. In ons midden hebben we
reeds twee “volleerde” ambassadeurs biodiversiteit
(Rob Vroom en Marcel Sevenstern) die de inhoud van

de korte cursus gaan invullen. Het bestuur beveelt
deze cursus van harte aan en u kunt uw
belangstelling vanzelfsprekend kenbaar maken. De
officiële uitnodiging volgt in een later stadium. Als de
cursus bij onze imkers heeft plaats gevonden en
ervaringen zijn geëvalueerd, is het de bedoeling om
een “korte inleiding in biodiversiteit” voor het grote
publiek te gaan verzorgen.
Het bestuur hoopt met deze BIJ-kletsen u weer op de
hoogte te hebben gebracht van enkele belangrijke
onderwerpen. Het wordt op prijs gesteld als u naar
aanleiding hiervan eventuele opmerkingen richting
bestuur zou willen uiten. Het bestuur wenst u een
gezonde winterperiode toe en hoopt dat we elkaar
spoedig kunnen ontmoeten. Blijf gezond en zorg goed
voor elkaar!
Helle van der Roest

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/groups/365152490730740/
Moet je wel toestemming vragen aan Winnie om
toegelaten te worden.

BIJenhuisje (vervolg) (WB)
Om deze tijd vragen de mensen nogal eens of de
bijen al in winterslaap zijn.
Als het goed weer is vliegen ze nog volop, ook in het
bijenhuisje want er is best nog wel wat te grazen.
Samen met Mijnie heb ik nog een zwerm geschept die
dichtbij in een boom hing en die zeker uit het
bijenhuisje afkomstig was. Ik denk dat er wel twee of
drie keer gezwermd is want het was opeens helemaal
zo druk niet meer in de vitrinekast. Daar is het nu toch
wel rustig natuurlijk maar ze houden de zaak goed
proper want toen ik vorige week even naar binnen
keek, zag ik dat ze goed aan het opruimen waren en
er werd volop gevlogen.
De observatiekast was weer een groot succes met
een leggende koningin die zo vruchtbaar was dat er
bijna geen ruimte meer was om eitjes te leggen.
Daarom hebben we 19 augustus gewisseld voor een
nieuw volkje met weer een leggende koningin.
Blijkbaar vond ze na enige tijd het voedselaanbod niet
meer voldoende want we zagen helemaal geen eitjes
en larfjes meer. We waren bang dat ze ‘verdwenen’
was. Daarom hebben Rob en ik op 7 september de
observatiekast op een zesramer gezet en gevoerd in
de hoop dat de koningin, als ze er nog was,
meegekomen was.
Gelukkig zat de koningin er nog in want na een paar
dagen goed gevoerd te hebben zat er weer volop jong
broed in.
Het was een goed seizoen voor het bijenhuisje met
veel mooi weer en veel belangstelling.
Omdat er door corona maar drie mensen tegelijk naar
binnen mochten, werden ze buiten opgevangen, om
te laten zien hoe bijen gehuisvest zijn en werd er
vooral gewezen op de omgeving waarin het
bijenhuisje staat.
Ook deze zomer stond het weer ruim in de bloemen
en planten waardoor de biodiversiteit mooi naar voren
kwam die zo belangrijk is voor de insecten in het
algemeen en voor de bijen in het bijzonder.
Onderhoud is ook nodig natuurlijk; en nu bleek dat het
goed zou zijn dat er nieuwe waterborden gemonteerd
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zouden worden. Bij nadere inspectie bleek dat er
linksachter bij de goot een rotte plek zit. Omdat ik
geen bouwvakker ben, hebben we de hulp ingeroepen
van aannemer Quant die we bereid hebben gevonden
dit te repareren. Hij heeft ook het hele bijenhuisje
nagezien en gezegd dat de algemene staat dank zij
regelmatig een lik verf, nog goed is.
Op naar het volgende seizoen
Wordt vervolgd.

Door alle onzekerheden is de invulling van deze
cursus nog niet te geven.
Wel zouden we graag in contact komen met
imkers, die t.m. drie jaar ervaring hebben met een
aantal volken en het leuk zouden vinden om
cursisten in de praktijk te begeleiden. Heeft u
interesse laat het ons weten.

Uit de ledenraad (RV)

In het blad Deutsches Bienen Journal stuitte ik op een
artikel over een Nederlandse Imker die alleen maar
met korven imkert op de Lünenburger (heide)
methode. Zie zijn site via deze Link. Hij heeft er ook
een aantal filmpjes op gezet. Mocht je geïnteresseerd
zijn in het hele (Duitstalige) artikel stuur me dan even
een e-mail. info@imkersvereniging-s-d.nl .

Op 9 september 2020 is de ledenraad bijeen geweest
in Ede.
Er is vergaderd in een opstelling, waarbij de RIVM
regels werden toegepast.
Door de voorzitter werd een korte inleiding gehouden,
hierin kwam vooral naar voren, dat door de pandemie
er heel veel geplande evenementen geen doorgang
kunnen vinden.
Voor deze bijeenkomst waren er twee hoofdzaken te
bespreken.
Er blijken namelijk heel veel vragen te zijn hoe het
verder moet met de cursussen van de NBV, die op dit
moment allemaal gestopt zijn.
Verder zijn er ook vragen binnen gekomen over het
standpunt van het bestuur waar het de biodiversiteit
betreft.
Een aantal leden heeft een korte presentatie gegeven
hoe zij denken in het volgend jaar een basiscursus te
kunnen geven.
Uit de discussie bleek dat het pijnpunt niet bij de
theorie ligt, maar voornamelijk bij de praktijklessen.
Voor de theorie zijn er mogelijkheden in grotere
ruimten en ook digitaal kunnen deze lessen gegeven
worden.
Gesproken werd om voor de praktijklessen meer met
mentoren te gaan werken.
Na een korte discussie heeft het bestuur laten weten
om in overleg met de commissie onderwijs met een
voorstel te komen, betreffende het voortzetten van
cursussen in 2021.
Na de pauze was de aandacht voor het tweede punt
het standpunt van het bestuur inzake biodiversiteit.
Eén van de leden hield een korte presentatie over een
kleinschalig project op de Veluwe.
Het bestuur liet weten dat het grote waarde hecht om
als NBV aandacht te hebben voor biodiversiteit.
Dit komt tot uiting door het verzorgen van een cursus
ambassadeur biodiversiteit en verder is er vorig jaar
ook een commissie biodiversiteit in het leven
geroepen.
Het doel van deze commissie: opzetten, bijsturen,
ondersteunen van cursus Ambassadeur biodiversiteit
en hulp bij uitdragen standpunt van NBV (bestuur) en
biodiversiteit.
Tot zover het nieuws uit de ledenraad.

Basiscursus Bijenhouden + oproep
beschikbaarheid als Mentor van cursisten
(RV)

Onlangs heeft het bestuur van de IVSD gesproken
over de basiscursus voor volgend jaar.
De intentie is om op kleine schaal toch een nieuwe
cursus te organiseren, naast de cursus van dit jaar,
die door de RIVM maatregelen gestopt moest worden.

Korfimkerij (RF-H)

AZIATISCHE hoornaar (RF-H)

Medio september komt er een melding bij de
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA)
binnen dat er een Aziatische Hoornaar is aangetroffen
even te zuid-westen van Bruinisse. Er is daarop een
aantal bijenstands en andere plekken waar die
hoornaar zich zou kunnen ophouden door
medewerkers van Eis kenniscentrum bezocht. Er is
jammer genoeg geen nest gevonden. We weten nu
niet of er nu, dus volgend jaar, nieuwe nesten op
Schouwen-Duiveland te verwachten zijn.
Deze invasieve hoornaar soort zou een ramp kunnen
zijn voor onze bijenstand.
Nadere info is terug te vinden op mijn website
www.BIJ-verdienste.nl, volg deze link voor meer
informatie,
Kopij , vraag en aanbod graag inleveren bij de
redactie rudolf.m.fontein@planet.nl Of
info@imkersvereniging-s-d.nl
Tot zover deze berichtgeving met een BIJdrage van
Wim Bil
BIJ-zondere groet,
Rob Vroom (RV),
Helle van der Roest (HvdR) &
Rudolf Fontein-Hubregtse (RF-H).
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