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Nieuwsbrief 02         december 2019 

 

Van de voorzitter. 
Beste vrijwilligers en geïnteresseerden in het BBC,  

De maand november was weer een drukke maand, o.a. met de bijenles op de Spoorzoeker in Breda, de 

lezing over biodiversiteit op de Bijenboerderij in Strijbeek en ook nog de NBV-studiedag in de Prinsentuin 

in Breda. Allemaal evenementen die de moeite waard waren en door een grote groep van vrijwilligers met 

veel passie zijn georganiseerd en vormgegeven. Hulde daarvoor en dank allen voor jullie inspanning. 

De komende maand is het wat rustiger op het BBC-front, ook al omdat de feestdagen eraan komen en 

iedereen z’n handen vol heeft aan cadeaus kopen, voorbereidingen treffen en al die maaltijden en lekkere 

dingen van de decembermaand verwerken. 

Daarom en misschien ben ik wat vroeg, wens ik iedereen  

Alvast hele fijne feestdagen en veel plezier en vreugde in het nieuwe jaar 2020. 

 

Bijenles KBS de Spoorzoeker door BBC 

Groep 3 van KBS De Spoorzoeker kreeg afgelopen 

vrijdag 1 november bijenles van het BBC ter 

gelegenheid van de opening van hun nieuwe bij 

vriendelijke schoolplein. Alle kinderen van groep 3 

(5 – 6 jaar) kregen in kleinere groepjes informatie 

over de solitaire bij en over de praktijk van alle dag bij honing bij. Allemaal 

mochten ze oefenen in het maken van een bijenhotel en konden ze 

proeven van de honing en stuifmeel die bijen zo al als voedsel verzamelen. 

Natuurlijk ging het gepaard met heel veel enthousiasme en interesse in de 

natuur, maar ook verbazing over het doen en laten van dit stuk natuur dat 

ruim aanwezig is in Breda e.o. 

Mochten er andere scholen en kinderen in deze activiteit van BBC 

geïnteresseerd zijn, dan kunnen zij contact opnemen met ons algemene 

email adres: info@bredaasbijenhouderscollectief.nl 
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Activiteiten komende maanden 

Activiteit: Duurzaamheidsfestival 
Waar:  Centrum voor de Kunsten De Nieuwe Veste Breda 

Wanneer:  1 December 2019, 12:00 – 17:00 

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) 

 

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. 

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: 

mailto:gallus12@casema.nl
mailto:gallus12@casema.nl
mailto:gallus12@casema.nl
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• 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 
Moerdijk is volgens Nederland Zoemt de bij-vriendelijkste gemeente van Nederland. 
© Nederland Zoemt! 

De bij is geen bijzaak in 
Moerdijk: gemeente is ‘bij-
vriendelijkste’ van 
Nederland 
 
 
 

Ad Goddrie en Annelies Vlaanderen 01-11-19, 09:00 Bron: BN DeStem 

ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Moerdijk is door Nederland Zoemt verkozen tot bij-vriendelijkste gemeente 
van ons land. Dat is vrijdagmorgen bekendgemaakt. Wethouder Désirée Brummans ontvangt de prijs 
morgen tijdens de Natuurwerkdag in Klundert. 
Vijftien gemeenten waren in de race voor de titel. Nederland Zoemt over de uitverkiezing van Moerdijk: ‘Er 
is het afgelopen jaar tienduizenden vierkante meter leefgebied voor wilde bijen aangelegd: vaste planten, 
inheemse kruidenmengsels, verwilderende bloembollen, bij-vriendelijke bomen en bloemrijke bermen. 
Bewoners zijn hierbij betrokken en geïnformeerd over wat ze zelf kunnen doen.’ 

‘Een terechte winnaar’ 

http://www.pum.nl/
mailto:rita.joldersma@pum.nl
https://www.bndestem.nl/moerdijk/de-bij-is-geen-bijzaak-in-moerdijk-gemeente-is-bijvriendelijkste-van-nederland-br~a0b7278b/120081303/
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‘Ook is de jury erg te spreken over het scholenproject dat de gemeente met IVN Etten-Leur, Stichting BEI, 
lokale imkers en Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk startte. Al meer dan 1000 kinderen zijn via dit 
project warm gemaakt voor bijen en bij-vriendelijk beheer. Kortom: een terechte winnaar!’ 

Lacherig 
“Ik ben hier superblij mee”, reageert Brummans. Als raadslid maakte ik me al sterk voor bijenlinten. Daar 
werd in die tijd een beetje lacherig over gedaan. Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat van de 850 
bijensoorten de helft met uitsterven wordt bedreigd. Ik zie dit als een kroon op ons werk. Ambtenaren 
hebben zich er vol verve mee bezighouden. Aangepast bermbeheer, de bollen, de kruiden, vanaf het 
voorjaar gaat er weer van alles opkomen. Best spannend, zo’n tweede seizoen.” 

Ik zie dit als een kroon op ons werk. Ambtenaren hebben zich er vol verve mee bezig 
gehouden 
Désirée Brummans, wethouder Moerdijk 

Brummans neemt de prijs morgen om 10.00 uur in ontvangst bij de in te zaaien idylle aan de Niervaartweg 
(bij het hertenkamp) in Klundert. De gemeente krijgt onder meer een insectenhotel, bloembollen en bij-
vriendelijke planten cadeau. De bollen en planten gaan meteen de grond in: betrokkenen, buurtbewoners 
en vrijwilligers gaan direct na de uitreiking aan de slag. 

 

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 

 

 

  

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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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 zeer 

drukbezochte NBV-studiedagen in de Prinsentuin Breda op 9 november, gingen 

ervaren imkers in gesprek met imkers die nog niet zo lang bijen houden. En was er een ochtendprogramma 

met Jos Römgens en Christian Klander die het spits afbeten, Jos als leraar bijenteelt en actief in de Carnica 

Vereniging. Christian als zelfmade imker sinds 2016, met Carnica en Buckfast. Hij houdt zich voornamelijk 

bezig met het vergroten van inzicht in de ontwikkeling en de verschillen van bijenvolken en hoe de imker 

daarop kan anticiperen. Beide concentreren zich voornamelijk op koninginnenteelt en deelden hun passie 

met het publiek. 

Tijdens het middagprogramma waren er workshops waar driftig gebruik van werd gemaakt  

De praktijk stond ook hier centraal en heel veel onderwerpen kwamen aan bod. Op alle locaties kan men 

kiezen uit de volgende workshops: o.a.  

• Was winnen en kunstraat maken; 

• Oogsten en verwerken honing en honingkeuring met als toppunt een 10 voor uitmuntende kwaliteit; 

• Koninginnenteelt en teeltprogramma Beebreed voor bestrijding van de varoa mijt; 

 

Dit alles onder de bezielende leiding van Aat Rietveld en met speciale dank aan Wim, de conciërge van 

Prinsentuin en Martin van BBC. 
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Najaar activiteit Groep de Baronie 
Op 1 November 

2019 werd de 

najaar activiteit 

door Groep de 

Baronie 

georganiseerd in 

de Bijenboerderij 

te Strijbeek met 

diverse lezingen 

rondom wilde 

bijen. Deze activiteit was bedoeld voor imkers die via hun 

vereniging zijn aangesloten bij Groep de Baronie. 

Het programma werd verzorgd door Merlijn Hoftijzer, adviseur 

ecologie bij de Gemeente Breda en Pieter van Breugel, specialist, 

fotograaf en auteur op het gebied van Wilde bijen. Merlijn 

vertelde over de wilde bijen die in en rond Breda voorkomen. En 

Merlijn heeft de resultaten van dit onderzoek in Breda en 

omgeving toegelicht: hoe leven wilde bijen, hoe foerageren ze, 

welke vondsten zijn speciaal en wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen honingbijen en wilde 

bijen. Al met al was het een inspirerende avond en is er veel interessant nieuws aan de orde gekomen. 

Voor geïnteresseerden zijn de presentaties op aanvraag beschikbaar op: 

info@bredaasbijenhouderscollectief.nl 

 

  

mailto:info@bredaasbijenhouderscollectief.nl
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Onze voorzitter ontving de Brabant Bokaal voor z’n bijdrage aan de biodiversiteit in 

Brabant 

Op maandagmiddag 25 november 2019 ontving 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 werd 

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. 

 

Ontwikkelingen BIJ-gebouw 

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

Er zijn weer een aantal stappen genomen en binnenkort komen diverse zaken in uitvoering. Het gaat dan 

met name om wat inrichting aan de binnenkant van het gebouw en het aanbrengen van educatieve 

elementen. Dit alles na overeenstemming 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. En natuurlijk zijn wij om alle maatregelen 

uit te kunnen 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.  

 


