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Nieuwsbrief 03              maart 2020 

 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,  

Het is alweer maart en de start van het seizoen staat voor de deur, als het maar wat beter weer werd…. 

Over een paar weken start de lente en zou je verwachten dat we aan de voorjaarsinspectie kunnen 

beginnen, maar tot nu toe valt dat eigenlijk wat tegen. Dus hopen we maar dat het er in de komende 

weken van gaat komen, alle collega’s kijken er naar uit en ikzelf sta alweer te popelen. 

Verder hebben we de afgelopen week ons jaarplan 2020 afgerond. Dit jaarplan is aan jullie allemaal 

toegestuurd en we hopen op een grote respons van jullie. Want dat is onze doelstelling, samen de kennis 

en ervaring met bijen zowel solitaire- alsook honingbijen te verspreiden en verder de biodiversiteit in de 

regio Breda te ondersteunen en promoten. Dus beste geïnteresseerden van het BBC, kom in 

actie! 

 

Meet & Greet NBV op 1 februari in Teteringen 

Op zaterdag 1 februari j.l. hield de NBV voor “jonge imkers” (korter dan 3 jr imker) een ontmoetingsdag in 

buurtcentrum ’t Weg in Teteringen. Het was druk met net voldoende plaatsen voor alle aanwezigen en dat 

was een succes. 

De dag werd geopend door Marleen 

Boerjan, secretaresse van NBV en ook 

enthousiast imker en Bert Berghoef, 

voorzitter van de NBV. 

De 1e geplande lezing ging niet door omdat 

de presentator niet kwam opdagen en dit 

werd opgevuld door Bert met een 

uitgebreide weergave van de belangrijkste 

doelstellingen van NBV: 

 Bijengezondheid; 

 Kennisbank en samenwerking met andere 

instituten; 

 Onderwijs en onderzoek; 

 Belangenbehartiging 

Dit alles natuurlijk vanuit het uitgangspunt bijen en biodiversiteit. 

Een tweetal sites werd nog genoemd als hulpbron voor beginnende imkers: imkerpedia en imkerforum. 
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Hierna kwam er tijd vrij om uitgebreid vragen aan NBV te stellen wat in groten getale werd gedaan. O.a. 

kwamen er onderwerpen aan de orde als de registratie van bijenkasten waar de NBV over meepraat; het 

EU honinggeld dat nu uitsluitend aan de WUR wordt toebedeeld; honingkeurmerk door NVWA; bijen in je 

achtertuin en denk aan de APV in je woonplaats; onderzoek naar vermeende verdringing van solitaire 

bijen; en samen imkeren onder leiding van WUR. 

Na de lunch werd er een lezing gegeven door Monique Jankowski van het natuurmuseum Terra Maris en 

de dag werd afgesloten met een klein imkercafé. 

Al met al een geslaagde ontmoeting met de NBV en hun mogelijkheden. 

 

Lezing over wilde bijen op 2 maart in Wolfslaar 
Op maandag 2 maart gaf Aad van Diemen, conservator 

van het Brabants Natuurmuseum een lezing over wilden 

bijen in de regio Breda 

ondersteund door een 

Powerpointpresentatie 

en een film van John 

Vegt in de Kapeltuin. 

Dit alles als voorbereiding op de Nationale bijenteldagen 

waarbij Breda zich weer goed wil presenteren en het 

aantal wilde bijen in kaart wil brengen net als de afgelopen jaren. Ondanks wat kleine technische 

problemen was het toch een onderhoudende avond en werd er stevig gediscussieerd over de spreiding en 

achteruitgang van deze noodzakelijke bestuivers in onze natuur. 

 

Activiteiten komende maanden  

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! 

 

https://betrokkenondernemersbreda.us16.list-manage.com/track/click?u=33a1c63ea592602021ecc5f6f&id=303471e101&e=ededed03af
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Activiteit: Nationale bijen-teldagen 

WAAR:  Wolfslaar Breda 

Wanneer: 18 en 19 april 

Vrijwilligers:  aanmelden bij BBC bestuur  

 

Activiteit: Lezing Wilde Bijen door A. Rietveld 

WAAR:  Vogelopvang in Zundert 

Wanneer: 27 april 

Vrijwilligers:  aanmelden bij BBC bestuur  

 

Activiteit: Bloemenzondag en inzaaien Stadswei 

WAAR:  Centrum van Breda, o.a. Oude Vest 

Wanneer: 3 mei 

Vrijwilligers:  Aanmelden bij BBC bestuur  

 

 

20 mei 
Wereld-Bijendag 

De Verenigde Naties riep enkele jaren 

geleden, op nadrukkelijk verzoek van 

Slovenië, de 20e mei tot wereldwijde 

bijen dag uit.  

De NBV wil met een leuke actie de 

aandacht vestigen op de honingbij. Ook 

NBV-afdelingen kunnen met een lokaal 

gebeuren de bijen in het zonnetje zetten. 
 

 

 

11 en 12 juli 
Landelijke Open Imkerij dag  

 

Op het hoogtepunt van de zomer vindt al 

10 jaar lang de Landelijke Open Imkerij 

dag plaats. Dit jaar de 11e editie met 

hopelijk evenveel deelnemers als de circa 

350 afgelopen jaar. Bespreek het nu al in 

de afdelingsbijeenkomsten of denk als 

individuele imker vast na over de 

deelname en aanpak. 
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Activiteit: Lezing Insectenvriendelijk tuinieren 

WAAR:  Ruilbieb Ulvenhout / Pekhoeve 

Wanneer: 14 mei 

Vrijwilligers:  Aat Rietveld en Erik van der Hoeven 

 

Nieuws uit de Regio 

Bijenmarkt in Dordrecht 

Op zondag 18 april a.s. is er van 10 uur tot 16:00 uur in Dordrecht een bijenmarkt. De nieuwe locatie van 

de markt is dit jaar definitief het Beverwijcksplein in Dordrecht. 

Naast de verkoop van honing, bijenvolken en imkerartikelen zullen verschillende natuurorganisaties zich 
presenteren. Daarnaast zijn er diverse aanbieders van natuurproducten. 
Door de nieuwe locatie is de markt groter dan voorheen en centraal gelegen dicht bij het treinstation 
Dordrecht. 
Leo van der Heijden 
Secretaris Bijenvereniging Dordrecht e.o.. Zie ook: www.facebook.com/NBVDordrecht/ 

 

HERHALING 

Vrijwilligers gezocht 

2e 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 in 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 showkastjes en blokkenpuzzels 

aan de binnenkant en het memoryspel. E.e.a. is gebeurd in goed 

overleg met gemeente en HERO. Met Wolfslaar hebben we de 

gezamenlijke activiteiten afgestemd.  

En natuurlijk zijn wij, om alle ideeën uit te kunnen blijven 

voeren, nog steeds op zoek naar sponsoren. 

http://www.facebook.com/NBVDordrecht/
mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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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. 

 

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.  

 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl

