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Nieuwsbrief 02          februari 2020 

 
Van de voorzitter. 
Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,  
Ondank dat het winter hoort te zijn is ons bijenjaar al een beetje begonnen… We hebben ze allemaal al wel 
zien vliegen en velen van ons hebben al de kast open gehad en misschien al fondant gegeven om maar het 
risico uit te sluiten van versterving door voedseltekort of te lange voederlijnen door af en toe 
vorstperiodes. En dat is goed, we moeten een goede herder zijn van onze volkeren… 
Als laatste nog een opmerking over het BIJgebouw op Wolfslaar. Afgelopen weekend is door het bestuur 
verder aan de inrichting en buitenkant gewerkt en dat ziet er fantastisch uit! We stonden er allemaal een 
beetje beduusd bij, zo leuk is het aan het worden. Een ware bijdrage aan het imago van het BBC in 
samenwerking met HERO en Wolfslaar!! 
 
BBC-Café en opening nieuwe jaar 
De 1e bijeenkomst in het nieuwe jaar was een feit. Een drukke opkomst zorgde veel gezelligheid in Aardrijk. 
Tijdens de bijeenkomst zijn onder andere het jaarplan voor 2020 doorgesproken en is er nog kort 
teruggekeken naar het jaar 2019. Daarnaast is de financiële 
verslaglegging over het boekjaar 2019 door onze penningmeester  
besproken. De stukken hiervan zullen de komende weken 
beschikbaar worden gesteld op onze website. 
Aan het einde van de avond hebben we er een klein feestje van 
gemaakt met een drankje en een hapje. Alles was zeer goed 
verzorgd door onze gastvrouw Patricia, die ons zelfs moest manen 
op tijd naar huis te gaan.  
VRAAG: We zullen het op prijs stellen als tijdens de volgende bijeenkomst iemand het op zich wil nemen 
een onderwerp te bespreken of een discussiepunt wil inbrengen. Dat maakt het geheel wat interactiever 
en zorgt voor een grotere inbreng van de betrokkenen.  
Het volgende BBC-Café is op 6 april a.s. van 19:30 tot 21:30. De locatie volgt nog. 
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Bijenroute Haagse Beemden 
Enkele wijkbewoners van de Haagse Beemden, ook wel bekend als de Koplopers, hebben voorgesteld voor 
om met overgebleven gelden een educatieve bijenroute aan te leggen in de Haagse Beemden om het 

belang van wilde bijen en biodiversiteit in de wijk 
onder de aandacht te brengen. Dit voorstel sloot 
goed aan bij de plannen van de gemeente Breda. 
In de Landgoederenzone zouden dan enkele 
veldjes speciaal hiervoor ingericht kunnen 
worden. Bijen-minnende wijkbewoners en 
deelnemers van het Bredaas 
Bijenhouderscollectief ontwikkelden hiervoor de 
afgelopen maanden een plan dat waarschijnlijk 
dit jaar al deels uitgevoerd zal worden.  
De educatieve bijenroute zal leiden langs vier 
veldjes die allemaal een apart ‘bijenthema’ 
hebben: Waarom zijn bijen belangrijk? Waar 
wonen bijen? Wat eten bijen? Wat is de 
levenscyclus van bijen? Algemene deler bij de 
vier veldjes is: Wat kun je zelf doen voor de 

bijen? Het is de bedoeling dat ‘bijenambassadeurs’ regelmatig themawandelingen zullen houden langs de 
veldjes en dat ze gebruikt worden voor natuureducatie, bijvoorbeeld door scholen in wijk.  
Hoe een en ander precies wordt vormgegeven is nog niet bekend, dus: wordt vervolgd…. 
Marian Hulshof 

 
Activiteiten komende maanden  
 
Activiteit: Powerpoint + film klimopbij (verzorgd door Aad van Diemen) 
WAAR:  Wolfslaar Breda 
Wanneer: 2 maart van 19:30 tot 21:30 
Vrijwilligers: Er is maximaal plaats voor 20 personen. Bij interesse aanmelden bij Aad van Diemen 
(gallus12@casema.nl)  
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Activiteit: NL DOET 
WAAR:  Wolfslaar Breda 
Wanneer: 13 en 14 maart 
Vrijwilligers: Aanmelden op de NLdoet website 
 
Activiteit: BBC-Café 
WAAR:  Volgt 
Wanneer: 6 april vanaf 19:30 inlopen 
Vrijwilligers: Iedereen is welkom! 
 
Activiteit: Nationale bijen-teldagen 
WAAR:  Wolfslaar Breda 
Wanneer: 18 en 19 april 
Vrijwilligers:  aanmelden bij BBC bestuur (?) 
 
Nieuws uit de Regio 
 
Wandelen in de buurt van Strijbeek is altijd genieten! 

Op het kaartje zie je een wandeltocht van zo’n 8 km die je 
voert over de Strijbeekse heide, wat bossen en vennen. 
Een ware lust voor iedere natuurliefhebber. Zelfs kom je 
langs wat moerassig gebied, het Zwarte Goor en je vindt er 
een rijk gebied voor vogels en flora. Op de Strijbeekse 
heide zijn volop zeldzame planten aanwezig die hun 
betekenis hebben voor de insecten en zowel solitaire- 
alsook honingbijen. Kortom een rijkdom aan natuur waar 
we blij mee mogen zijn, zo dicht in de buurt van Breda. 
Er is zelfs een aparte 4-vennenroute hiervan te vinden op 
de app route.nl, een aanrader voor eenieder! 
Als laatste wil ik nog opmerken dat er historische 
achtergronden aan deze route zijn te vinden, o.a. door de 
Slag bij Strijbeek op 2 januari 1814 en later heeft Vincent 
van Gogh hier nog rondgezworven.  

Bron: De Stem 9 januari 2020 “Buiten en route” 
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NL Doet… en U? 

 
NL Doet, op 13 en 14 maart is het weer zover. Iedereen in actie 
voor het goede doel! 

Kan je hulp gebruiken voor een klus of activiteit voor jouw 
stichting, vereniging, zorginstelling, school of 
natuurorganisatie? 
Geef jouw organisatie dan op voor NLdoet 2020 op vrijdag 
13 en/of zaterdag 14 maart. Niet alleen wordt de klus geklaard 
of heb je hulp bij jouw activiteit. Ook promoot je jouw 
organisatie en is een kans om nieuwe vrijwilligers te werven. 
Aanmelden gaat via de NLdoet website. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 
 
Ontwikkelingen BIJ-gebouw 
Ook deze maand hebben we weer de nodige ontwikkelingen 
meegemaakt rondom het BIJ-gebouw.  
De bestelde materialen zijn nu ook daadwerkelijk 
aangebracht en gemonteerd, waaronder de posters aan de 
buitenkant en aan de binnenkant de blokkenpuzzel en het 
memoryspel. Ook deze keer is er weer stevig overleg gevoerd 
met o.a. de Gemeente Breda en HERO. Samen met Wolfslaar 
hebben we de gezamenlijke activiteiten afgestemd. De 
gebruikersovereenkomst met de Gemeente Breda is gereed, 
ondertekening vindt plaats zodra alle officiële vergunningen binnen zijn. 
En natuurlijk zijn wij, om alle ideeën uit te kunnen blijven voeren, nog steeds op zoek naar sponsoren. 
Mocht je zelf sponsor willen worden of ken in je eigen omgeving bedrijven of die willen 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. 
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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.  
 


