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2013  begon koud en nat.Ook de zomer kwam maar aarzelend op gang, maar maakte weer 
veel goed  toen we een mooie lindebloesemoogst konden oogsten.  
Met veel genoegen begroetten we een vernieuwde versie van onze eigen clubblad.Verschijnt 4 
x per jaar.Kopij werd door velen geleverd en we hopen dat dit zo blijft.  
 
Er weren een flink aantal bijeenkomsten georganiseerd in het clubhuis van ET(Eigen Tuin). 
Er staan daar 2 bijenkasten in de Natuurtuin.Beheerd door Rigarda en Tanja. 
We zijn Elja van der Have dankbaar voor de vele leuke lezingen die zij organiseerde. 
Zoals Drachtplanten (Sint Jan Tiesma en PietereDhont; Carnicateelt(Jelle van Kampen) 
Top Bar beehives (Albert Knol);Leskisten voor scholen (Sylvia van Beest ) . Verder 
terugkomavonden voor de nieuwe imkers en nog een tweetal zondagochtenden . Dat laatste 
bleek minder handig i.v.m. jonge gezinnen. Gelukkig dat we zoveel jonge imkers er bij 
hebben gekregen.Er waren dit jaar 18 cursisten, die allemaal geslaagd zijn. Leuke diploma 
uitreiking; nu bij Stay Okay. Rieks kwam aanzetten met honderden bollen in zakjes die voor 
kleine prijsjes werden verkocht t.b.v. de clubkas. 
 
Landelijk gezien zijn er volgens de gegevens van de NBV 1000 imkers bij gekomen in 2013 .   
Wij hebben nu 41 leden en 17 donateurs/begunstigers. 
Ook Pim Lemmers droeg weer zijn steentje (kast) bij door het plaatsen van volken op daken 
van overheidsgebouwen.Spreekt met ministers en ministerpresident en deelt zakjes met 
bijenbloemenzaad uit aan leden 2e kamer en maakt zo het bijenleven tot een bespreekbaar 
onderwerp en zorg voor iedereen. 
Jelly Poort die de scepter zwaait in de bijenstal bij Ter Kleef heeft het afgelopen jaar 2013 
niet zo veel schoolkinderen mogen ontvangen als andere jaren.Haar werktijden zijn veranderd 
en  de afspraken bleken niet eenvoudig inpasbaar.  Dit jaar 2014 hebben  zich weer een aantal  
scholen gemeld.  

We kunnen met voldoening op het afgelopen jaar terugkijken. 
Onze eigen voorzitter docent bijenteelt. 
Ervaren imkers assisteerden bij de praktijklessen bij het tuinencomplex Nooit Rust. 
Leuke enthousiast ploegen cursisten en weer 21 aanmeldingen voor de cursus in 2014. 
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