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Nieuwsbrief 01         november 2019 

Van de voorzitter. 

Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC, 

 

Deze maand zijn we een nieuw initiatief gestart, we zullen jullie met grote regelmaat informeren over het 

wel en wee van het BBC, nieuwsfeiten en ontwikkelingen op het bijenfront en andere 

wetenswaardigheden. We realiseren ons dat er van onze kant de afgelopen jaren niet altijd even vaak 

informatie naar alle vrijwilligers ging, maar nu we versterking in het bestuur hebben gevonden zal dat in de 

toekomst beter gaan. 

De laatste maanden zijn we met zijn allen druk geweest om de bouw en formaliteiten rond het BIJ-gebouw 

af te ronden, dat zal nog wel even doorlopen, maar het einde is daarvan in zicht. Hieronder meer over het 

BIJ-gebouw.  

 

Even voorstellen... 

In deze nieuwsbrief nemen we de gelegenheid ons als bestuur even voor te stellen. Een aantal kennen 

jullie natuurlijk al omdat ze al langer meedraaien, maar er zijn ook een aantal nieuwe bestuursleden. Het 

huidige bestuur bestaat uit 5 leden, een oneven aantal omdat de statuten dat vereist. 

 

Voorzitter Aat Rietveld 

Aat draait al heel wat jaren mee en is een van de initiatiefnemers van het BBC. 

Naast het voorzitterschap is hij ook heel actief in de NBV en deelnemer in vele 

overleg gremia die de biodiversiteit en bijen in het bijzonder een warm hart 

toedragen. Hij geeft ook al vele jaren les aan aankomende imkers en hij oefent 

deze hobby ook alweer zo’n 40 jaar uit. 

 

Penningmeester Raymond van der Zalm 

Raymond houdt zich nu alweer een aantal jaren bezig met het houden van bijen en het 

verdiepen in solitaire bijen, samen met zijn vrouw Natascha. Na het afronden van de 

beginnerscursus heeft hij altijd de ambitie gehad om met slechts een aantal volken 

bijen te houden om zo de nodige tijd over te houden voor solitaire bijen en een andere 

hobby; wereldreiziger en fotograaf (www.salmoncreations.com) zijn. In het dagelijks 

leven is hij Finance Manager bij een groothandel welke zich bezighoudt met het leveren 

van goederen aan de petrochemische industrie.  

http://www.salmoncreations.com/
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Secretaris  

Deze functie is op dit moment vacant 

 

Stalmeester Martin Josee   

Martin is activiteiten coach bij Breda zoemt, het bijenproject van SMO Breda e.o. waar 

hij deelnemers begeleid in het verzorgen van de honingbij. Ook is er aandacht voor de 

solitaire bij, o.a. door fabricage van bijen hotels. Na een pauze van enkele jaren heeft hij 

het imkeren weer opgepakt. 

 

Lid Piet Thomassen 

Piet is een van de nieuwe bestuursleden die net pas de imkercursus van NBV heeft 

afgerond. Hij heeft daarmee een nieuwe wereld ontdekt die hij niet eerder had 

ontmoet en dit heeft hem dermate geïnspireerd dat hij zich spontaan als bestuurslid 

voor het BBC heeft aangemeld. Tot nu toe heeft hij zich beziggehouden met de 

juridische aspecten rond een aantal overeenkomsten en de communicatie naar de 

achterban van BBC. 

 

Wolfslaar bestond 50 jaar 

Op 29 september jl. hebben we het 

50-jarige bestaan van Boerderij 

Wolfslaar gevierd met een grote 

presentatie van alle samenwerkende 

partijen en hun activiteiten in de 

Boerderij. Zo’n beetje iedereen had 

wel een standje, er werden 

etenswaren bereid, producten 

getoond, foto’s gemaakt en kennis 

gedeeld met de bezoekers groot en 

klein. Ondanks het slechte weer 

waren die toch in groten getale aanwezig. Ook het BBC was op deze dag natuurlijk aanwezig met een stand 

en een aantal vrijwilligers in het BIJ-gebouw, waar meer dan 75 kinderen konden ervaren hoe je van 

bijenwas een kaars kunt rollen, voorlichting werd ook gegeven over biodiversiteit en het houden van bijen.  
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Een bezichtiging van de bijenstal was mogelijk, zo konden de bezoekers “proeven aan het houden van 

bijen”. De vrijwilligers merkten dat de belangstelling voor bijen en bijenhouden onverminderd groot is en 

dat dit zeer tot de verbeelding spreekt. 

 

Activiteiten komende maanden 

Wanneer:  1 November 2019, 09:30 – 12:15 

Waar:  Basisschool De Spoorzoeker te Breda 

Activiteit: Diverse activiteiten verdeeld over 7 groepen leerlingen.  

Vrijwilligers: In principe zijn er voldoende aanmeldingen.  

 

Wanneer:  1 November 2019, 19:30 – 21:45 

Waar:  De Bijenboerderij te Strijbeek 

Activiteit: Najaar activiteit Groep de Baronie, lezing wilde bijen.  

Vrijwilligers: N.v.t. 

 

Wanneer:  4 November 2019, 19:30 – 22:00 

Waar:  BIJ-gebouw Wolfslaar te Breda 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

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

Wanneer:  1 December 2019, tijdstip n.t.b. 

Waar:  Centrum voor de Kunsten De Nieuwe Veste Breda 

Activiteit: Informatie volgt.  

Vrijwilligers: We zijn nog op zoek naar een aantal vrijwilligers  

 

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

Waar:  Natuurmuseum Brabant te Tilburg 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

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

 

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

Waar:  BIJ-gebouw Wolfslaar te Breda 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

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

 

mailto:gallus12@casema.nl
mailto:gallus12@casema.nl
mailto:gallus12@casema.nl
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Wanneer:  1 Februari 2020, 10:00 – 12:30 

Waar:  Natuurmuseum Brabant te Tilburg 

Activiteit: Determineren cursus Bijen-in-Breda  

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

 

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 November en December 2019 en 

Januari en Maart 2020 van 10 tot 14 uur aanwezig willen zijn en dit organiseren.  

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. 

Graag opgeven via info@bredaasbijenhouderscollectief.nl 

 

Deelname aan Studiedagen NBV 

Van imkers, voor imkers 

Tijdens de studiedagen in november 2018 kwam overduidelijk de wens 

naar voren dat er behoefte is aan informatie over de imkerpraktijk van 

alle dag. Daarom is de NBV-commissie Studiedagen voor de 2019- editie 

op zoek gegaan naar bijenhouders die hun ervaringen willen delen. 

Tijdens de studiedagen gaat een ervaren imker in gesprek met een 

imker die nog niet zo lang bijen houdt. 

Ochtendprogramma 

Jos Römgens en Christian Klander bijten het spits af. Jos Römgens is leraar bijenteelt en actief in de 

Carnica Vereniging. Zijn interesse gaat uit naar het vergroten van inzicht in de ontwikkeling en de 

verschillen van bijenvolken en hoe de imker daarop kan anticiperen. 

Christian Klander imkert sinds 2016, met Carnica en Buckfast. Hij concentreert zich voornamelijk op 

koninginnenteelt. Honing is voor Christian minder interessant, maar bestuiving des te meer. 

 

 

mailto:gallus12@casema.nl
mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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Middagprogramma 

Ook in het middagprogramma staat de praktijk centraal. Op alle locaties kan men kiezen uit de volgende 

workshops: 

• Was winnen en kunstraat maken 

• Oogsten en verwerken honing 

• Koninginnenteelt 

• Teeltprogramma Beebreed 

• Soorten Bijenkasten w.o. de Golzkast (Reserve)  

Opgeven via: https://www.bijenhouders.nl/studiedagen-november#formulier 

 

Najaar activiteit Groep de Baronie 

Op 1 November 2019 wordt de najaar activiteit door Groep de Baronie georganiseerd in de Bijenboerderij 

te Strijbeek door middel van diverse lezingen rondom wilde bijen. Deze activiteit is bedoeld voor imkers die 

via hun vereniging zijn aangesloten bij Groep de Baronie. Het programma van deze avond zal verzorgd 

worden door Merlijn Hoftijzer, adviseur ecologie bij de Gemeente Breda en Pieter van Breugel, specialist, 

fotograaf en auteur op het gebied van wilde bijen. Merlijn vertelt over de wilde bijen die in en rond Breda 

voorkomen. De Gemeente Breda heeft enige tijd geleden een onderzoek laten doen naar het voor komen 

van wilde bijen in en om Breda. Merlijn zal de resultaten van dit onderzoek presenteren en uitleggen op 

wat voor manier het groenbeleid van de Gemeente Breda de leefomgeving van de bijen ondersteunt en 

versterkt. Pieter schreef onder meer de boeken “gasten van bijenhotels” en “Basisgids Wilde bijen” die 

verscheen in Augustus 2019. Hij zal de resultaten die gevonden zijn in Breda en omgeving verder 

toelichten: hoe leven wilde bijen, hoe foerageren ze, welke vondsten zijn speciaal en wat zijn de verschillen 

en overeenkomsten tussen honingbijen en wilde bijen.  

 

Onze voorzitter wordt geëerd 
Op maandagmiddag 25 november 2019 ontvangt onze voorzitter Aat Rietveld samen met nog twee 

genomineerden t.w. Charlotte Landsheer en Wilfried van der Kloet, in het Provinciehuis van het Prins 

Bernard Cultuurfonds, de Brabant Bokaal. Deze zal worden uitgereikt door Wim van de Donk, commissaris 

van de Koning en voorzitter van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant. 

Aat ontvangt deze Bokaal voor zijn grote bijdrage aan natuurbehoud in het algemeen en de leefomgeving 

van de bij in het bijzonder. Zijn inspanningen voor bijen, imkers en bijenhouderij zijn van grote betekenis 

voor onze provincie en ver daarbuiten. 

 

https://www.bijenhouders.nl/studiedagen-november#formulier
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De Brabant Bokaal is een onderscheiding van het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant die jaarlijks 

wordt toegekend aan maximaal drie personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze 

inzetten voor Brabantse cultuur en natuur. 

De laureaten van de Brabantse Bokaal hebben zich verenigd in Stichting Brabantse Hoeders. De Hoeders 

kiezen jaarlijks in samenspraak met het Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant een nieuw cultureel 

project. Ook onze stichting spreek hier de waardering uit voor de voortdurende inzet van onze voorzitter. 

Een aantal deelnemers van het BBC hebben een bijdrage gehad in het aandragen van Aat als kandidaat 

voor de Brabant Bokaal, waarvoor dank.   

 

Ontwikkelingen BIJ-gebouw 

De afgelopen maanden hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden rondom het BIJ-gebouw. Het 

gaat dan niet zozeer om de activiteiten die hier plaatsvinden, maar ook de verdere uitbreiding. Samen met 

de Gemeente Breda en HERO zijn wij bezig om een educatief plan te maken, waarbij de komende maanden 

educatieve elementen zullen worden aangebracht. Daarnaast staat het BBC op het punt om een 

gebruikersovereenkomst met de Gemeente Breda af te sluiten, zodat voor beide partijen duidelijk is wie 

welke verplichtingen heeft. Immers, de Gemeente Breda zal eigenaar van het BIJ-gebouw worden en het 

BBC tracht het BIJ-gebouw zoveel mogelijk te gebruiken. Om alle educatieve elementen uit te kunnen 

voeren is het BBC nog op zoek naar sponsoren. Mocht je zelf of in je eigen omgeving bedrijven of kennissen 

hebben, welke 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. 

 

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. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de terugkoppeling van de Belastingdienst, 

alhoewel wij ervan uitgaan dat dit een positieve uitkomst geeft. 

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl

