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Nieuwsbrief 01          januari 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,  

Laat ik beginnen met eenieder veel plezier, vreugde en een goed bijenjaar in 2020 te wensen! 

Ik neem aan dat jullie allemaal inmiddels al heel veel goede adviezen van jullie mentoren en 

bijenvereniging hebben gehad want ook dit jaar zijn we gestart met een heel zacht winterweer en zijn de 

bijenvolkeren alweer vroeg begonnen zich te ontwikkelen. En ook de planten zijn al aan het uitlopen, ik zag 

van de week al madeliefjes in m’n grasveld bloeien. Kortom nog even en het is alweer lente. Daarom in het 

komende BBC-Café zullen we weer wat plannen voor het nieuwe jaar bekend gaan maken en hopen we op 

een groot aantal belangstellenden die met ons meedenken over natuur en biodiversiteit. 

Hoop veel van jullie aanstaande maandag te zien en te spreken. 

 

Duurzaamheidsfestival in De Nieuwe Veste met bijdrage van BBC 

 

Op zondag 1 december was er om het duurzaamheidsjaar 2019 af te sluiten een 

groot festival georganiseerd in de verbouwde Nieuwe Veste in Breda, waar tal 

van sprekers een presentatie gaven over hun ideeën over duurzaamheid en de 

uitwerking daarvan in het afgelopen jaar.  

Heel inspirerend was dat om te horen. Ook werden er prijsvragen en quizzen 

georganiseerd met mooie prijzen te verdienen.  

Door het meer open karakter van de achterkant van het gebouw was er een 

goed uitzicht op de vernieuwde binnentuin met de prachtige moerbeiboom 

die daar al sinds een eeuwigheid groeit en nog steeds vruchten geeft. Echt 

een schitterend voorbeeld van duurzaamheid en behoud van natuur. 

Ook BBC was er met een standje aanwezig en hebben we veel voorlichting 

kunnen geven over onze activiteiten, duurzaamheidsinzet en mogelijkheden 

voor biodiversiteit in de eigen omgeving van de bezoekers. 

Wel viel het aantal bezoekers wat tegen, maar misschien was het weer daar 

debet aan. 
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Activiteiten komende maanden 

Activiteit: BBC-Café en opening nieuwe jaar 
Waar:  Aardrijk 21a, 4824 BS BREDA 

Wanneer:  13 januari 2020, 19:30 – 21:00 

Vrijwilligers: Iedereen is welkom. 

 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

Waar:  Natuurmuseum Brabant te Tilburg 

Wanneer:  18 Januari 2020, 10:00 – 12:30 

Vrijwilligers: Iedereen is welkom, graag vooraf aanmelden bij Aad van Diemen (gallus12@casema.nl) 

 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

Waar:  BIJ-gebouw Wolfslaar te Breda 

Wanneer:  27 Januari 2020, 19:30 – 22:00 

Vrijwilligers: Iedereen is welkom, graag vooraf aanmelden bij Aad van Diemen (gallus12@casema.nl) 

 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

Waar:  Natuurmuseum Brabant te Tilburg 

Wanneer:  1 Februari 2020, 10:00 – 12:30 

Vrijwilligers: Iedereen is welkom, graag vooraf aanmelden bij Aad van Diemen (gallus12@casema.nl) 

 

HERHALING 

Gezocht: Experts bijenhouderij 

PUM zoekt (gepensioneerde) experts uit de ”bijenhouderij”, die bijenhouders en ondernemers in de 

waardeketen in minder ontwikkelde landen en opkomende markten willen helpen hun bedrijvigheid op 

een hoger niveau te brengen. Als vrijwilliger gaat een PUM-expert op missie en kan hij/zij uitgezonden 

worden naar een dertigtal landen wereldwijd. De inzet van PUM-experts richt zich op vaktechnische 

ondersteuning van MKB-bedrijven, maar ook op ondersteuning van en samenwerking met plaatselijke 

overkoepelende brancheorganisaties. 

Wij zoeken experts met gedegen kennis van het imkeren en het oogsten en verwerken van honing en 

bijenwas. 

mailto:gallus12@casema.nl
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Basisvoorwaarden 

Als PUM-expert adviseert u bijenhouders en ondernemers in ontwikkelingslanden en/of opkomende 

markten. Dat is mooi en boeiend werk, maar vraagt ook wat van de experts die wij zoeken: 

 U heeft ruime werkervaring met bijen 

 U vindt het adviseren en het delen van uw kennis en ervaring een uitdaging 

 U heeft de Nederlandse nationaliteit 

 U spreekt en schrijft goed Engels (Frans en/of Spaans is een pré) 

 U bent flexibel en ontmoet graag mensen uit verschillende culturen 

 U beschikt over het nodige improvisatievermogen. 

Voldoet u aan deze basisvoorwaarden en wilt u zich aanmelden? Dan kunt u dat online doen op de PUM-

website www.pum.nl via het kopje 'Word PUM-Expert'. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Rita Joldersma - rita.joldersma@pum.nl - 

sectorcoördinator Bee-keeping. 

 

Nieuws uit de Regio 

Drie gebieden bij Etten-Leur gaan samen als Noordrand 
Midden ‘natte natuurparel’ vormen 

ETTEN-LEUR - In het gebied ten noorden van Prinsenbeek en 
Etten-Leur worden drie aan elkaar grenzende natuurgebieden aan 
elkaar verbonden. Dat gebeurt onder de noemer van 
natuurproject Noordrand Midden.  
Rob Zorn 21-01-19, 07:00 Bron: BN DeStem 

 
Het is de bedoeling dat de gebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en 

Kelsdonk/Zwermlaken samen één natuurnetwerk gaan vormen. Het gebied staat bekend als een van de 
natte natuurparels van Brabant. Het wordt een onderdeel van het landelijke natuurnetwerk, dat deels 
bestaat uit bestaande en deels nieuwe natuurgebieden.  
Verplaatsen 
Die zijn met elkaar verbonden door ecologische verbindingszones, waardoor dieren zich makkelijker tussen 
de verschillende gebieden kunnen verplaatsen. Ook moet de waterhuishouding in het gebied op de schop 
genomen worden. Dat is nodig om de gewenste natuurontwikkeling in het gebied mogelijk te maken.  
Bij de uitvoering van het project werken de provincie, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer 
samen. Er waren in 2010 ook al plannen om Noordrand Midden te vormen maar dat werk werd stilgelegd 
in het najaar van 2011. De reden was dat de rijksbijdrage voor het maken van natuurgebieden toen 

http://www.pum.nl/
mailto:rita.joldersma@pum.nl


 

  Nieuwsbrief regio Breda en omstreken 
 

Pagina 4 van 6 

plotseling stopgezet werd.   Dat het project nu opnieuw opgepakt wordt is mede mogelijk door subsidie 
van het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant.  
Hinder 
Als eerste stap worden nu de benodigde gronden aangekocht - voor zo ver dat al niet is gebeurd toen er in 
2010 voor de eerste keer werk gemaakt werd van de ontwikkeling van het gebied . Hoe lang het verwerven 
van grond gaat duren heeft onder meer te maken met de vraag in hoeverre de huidige eigenaren bereid 
zijn om mee te werken.  
In de tussentijd gaan de partijen die de uitvoering van het natuurproject voor hun rekening nemen gewoon 
door met het uitwerken van de plannen. Na het kiezen van een aannemer kan de uitvoering van de 
plannen beginnen. De verwachting is dat dit hinder kan geven in het gebied. Betrokkenen worden vooraf 
ingelicht over mogelijke overlast.  
Informatieavond 
Over de plannen voor het natuurproject wordt dinsdagavond 29 januari een informatieavond gehouden. 
Dat gebeurt vanaf 19.30 uur in paviljoen De Turfvaart aan het Westpolderpad in Etten-Leur.   Bij die 
bijeenkomst wordt informatie over het project gegeven en ook kunnen belangstellenden er terecht om 
vragen stellen 
 

HERHALING 

Vrijwilligers gezocht 

2e zaterdagen van 10:00 – 14:00 uur in de komende 4 maanden. 

In de komende maanden willen we het BIJ-gebouw op Wolfslaar intensiever gaan gebruiken en onze 

activiteiten in Breda e.o. promoten. Dit door middel van voorlichting en demonstraties.  

Wij zoeken daarvoor 1 of 2 vrijwilligers die op de 2e zaterdag van de maanden Januari en Maart 2020 van 

10 tot 14 uur aanwezig willen zijn en dit organiseren.  

Je hoeft niet elke zaterdag er te zijn, een enkele keer zijn we al heel blij mee!! 

Graag opgeven via info@bredaasbijenhouderscollectief.nl 

 

Woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur maart – oktober 2020. 

Voor deze periode zoeken wij voor het BIJ-gebouw vrijwilligers om met de bijen in het BIJ-gebouw te 

werken, voorlichting te geven en aan bezoekers te demonstreren wat de activiteiten van een imker zijn. 

Ook hiervoor hoef je er niet elke woensdag er te zijn, een enkele keer zijn we al heel blij mee! 

Graag opgeven via info@bredaasbijenhouderscollectief.nl 

  

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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Meet en Greet dag van NBV 

 

Van imkers, voor imkers 

Op zaterdag 1 februari a.s. is er ontmoetingsdag georganiseerd voor nieuwe leden 

van de NBV in het ’t WEB, Zuringsveld 1, 4847 KS te Teteringen. Hier worden alle 

leden van de NBV die nog niet zo lang lid zijn welkom geheten en geeft het NBV-

bestuur uitleg over hun activiteiten. Er is ook een kennismarkt en er worden een 

tweetal lezingen gegeven over de komende activiteiten. 

Op de kennismarkt staat informatie over soorten bijenkasten, bijengezondheid, het 

digitaal kastsysteem BEEP en informatie over honingverwerking, biodiversiteit en er 

zijn imkers aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. Al met al lijkt het een interessante dag te worden en 

we raden iedereen die hierin geïnteresseerd is de dag te gaan 

bezoeken. 

Het programma begint om 10:00 uur en vanaf 14:15 is er een imker 

café. 

Tot ziens op 1 februari a.s. in Teteringen. 

 

Ontwikkelingen BIJ-gebouw 

Ook deze maand hebben we weer de nodige ontwikkelingen meegemaakt rondom het BIJ-gebouw.  

Bestellingen voor materialen zijn gedaan en binnenkort worden aan de binnenkant diverse zaken 

uitgevoerd. Het betreft de inrichting aan de binnenkant van het gebouw en het aanbrengen van educatieve 

elementen. Natuurlijk in afstemming met de Gemeente Breda en HERO en na afronding van de 1e fase van 

het educatieve plan. 

De gebruikersovereenkomst met de Gemeente Breda is op de handtekening na gereed, zodat voor beide 

partijen duidelijk is wie welke verplichtingen heeft. De Gemeente Breda is eigenaar van het BIJ-gebouw en 

de BBC zal trachten het BIJ-gebouw zoveel mogelijk te gebruiken. Wel is er nog een hobbel te nemen, met 

name op het vergunningen traject waar nu de gemeente nadrukkelijk naar aan het kijken is. 

En natuurlijk zijn wij om alle maatregelen uit te kunnen blijven voeren nog steeds op zoek naar sponsoren. 

Mocht je zelf of in je eigen omgeving bedrijven of kennissen hebben, die sponsor willen worden, of het nu 

om kleine of grote bedragen gaat, dan kun je ons dit laten weten via het emailadres: 

info@bredaasbijenhouderscollectief.nl.  

Wanneer je een bijdrage direct wilt overmaken kan dit op ons rekeningnummer: 

NL68 TRIO 0198 0701 95 t.n.v. Bredaas Bijenhouderscollectief. 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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ANBI status 

Het bestuur van het BBC heeft de keuze gemaakt om 

zich aan te melden voor de ANBI-status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).  

Het grootste voordeel van het hebben van een 

dergelijke status is, dat de donateur van een gift de 

mogelijkheid heeft om deze gift in aftrek te nemen bij 

het doen van de belastingaangifte. Inmiddels is onze 

ANBI-status door de Belastingdienst erkend en 

toegewezen, hiernaast ziet u deze gegevens.  

 


