Jaarverslag over het jaar 2015 Imkersvereniging Blaricum en Omstreken / SBBO.
In Januari gaat de basiscursus van start met 15 deelnemers en is er overleg tussen bestuursleden van
de imkersvereniging, vertegenwoordigers van de Stichting Kinderboerderij Huizen en Frans Elbers,
namens de Gemeente Huizen vanwege de schans BIJ-de-Warande.
In februari is er de jaarlijkse studiedag van de ABTB en vond op de 28e de jaarvergadering van
onze eigen vereniging plaats is het Meenthuis.
In maart ging de basiscursus verder met de theorie en op 21 maart met een bezoek aan het Bijenhuis
in Wageningen. Op 7 maart waren onze voorzitter en secretaris aanwezig op de landelijke
ledenvergadering van de ABTB in Wehl.
Onze penningmeester ontving eind maart heugelijk bericht van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Holland vanwege de maximale bijdrage van € 5.000,- voor het project Wachtend Land.
De bomen die in december 2014 geplant waren moesten een zware voorjaarsstorm doorstaan, helaas
gingen er een aantal om, maar konden weer rechtop gezet worden.
In maart heeft onze voorzitter een gesprek gehad met wethouder Lüken van Blaricum i.v.m. de
overdracht van de bijenschans Steegland aan de ASB en de eventuele verlenging van het
bruikleencontract. De heer Lüken bleek tevens bestuurslid van de ASB en heeft toegezegd dat hij
e.e.a. in behandeling zou nemen. Zelfs na een schriftelijk rappel in november is tot onze
teleurstelling niets meer vernomen.
Op 10 April in de middag was de eerste echte praktijkles met de bijen, het was in Nederland
gemiddeld 11 graden. Op 30 april werd vlak Bij-de-Warande een ooievaarsnest geplaats en toen
bijna iedereen weer naar huis was cirkelde er 2 ooievaars hoog boven in de lucht, net of ze alvast
een kijkje kwamen nemen.
Mei was aan de koude kant, de ontwikkeling van de volken liep wat achter.
Deze periode gingen ook enkele imkers met hun volken naar “het fruit”, het leverde mooie
fruithoning op.
Kees Bakker heeft ook weer 2 akkers aan het zandpad ingezaaid met een prachtig mengsel en het
was een lust voor het oog en een snoeptuin voor de bijen.
Bart Hilhorst en onze voorzitter hebben in de loop van het jaar meerdere gesprekken gevoerd met
wethouder Zoetman en het hoofd groenvoorziening in Eemnes over de bouw van de overdekte
schans in Eemnes. Het laatste bericht is dat er nu gesproken wordt met een aannemer in Eemnes.
We hebben goede hoop dat de schans er in het voorjaar van 2016 staat.
Op 6 juni werd de bijenschans BIJ-de-Warande feestelijk geopend door Wethouder Gerrit Pas met
hupl van onze voorzitter Piet Broeksteeg werd de naam onthult van deze bijenschans. Met de hulp
van welpen van Scoutinggroep Flevo uit Huizen en Scoutinggroep Tymen de Sayer uit Blaricum
werden 100 boekweitplantjes, welke liefdevol door Kees Bakker waren opgekweekt, bij de bijen
gepland. Op 27 juni was de Open Dag op de Volkstuin aan de Friese Wal, de volkstuinvereniging
bestaat 40 jaar en het was een zeer geslaagde dag. Op zondagmiddag 28 juni was de eerste
openmiddag op de bijenschans BIJ-de-Warande.
In juli werden er bij de schansen op de Friese Wal en Bij-de-Warande picnictafels geplaatst en
Harry Kal maakte een prachtig insectenhotel die een mooie plek heeft gekregen. Inmiddels
verblijven er wilde bijen in, die hopelijk in het voorjaar 2016 uit zullen komen.
Ook de bijenweide BIJ-de-Warande heeft prachtig gebloeid, met zonnebloemen, phacelia,
koolzaad, cosmea en bladramanas. Ook het ingezaaide boekweit heeft mooi gebloeid. Eind van de
maand was de mierezuurbehandeling, maar helaas is dat bij een aantal volken niet goed afgelopen.
De bijen op de Friese Wal hebben een enorme zwermlust laten zien, wel 5 of meer keer moest
onzen schanscoördinator met hulp zwermen scheppen. Helaas veroorzaakte dat wat onrust bij de
volkstuinders, zodat met de imkers van de Friese wal is afgesproken dat we komend seizoen aan
zwermbeheersing moeten gaan doen.
In augustus gingen de bijen op reis naar de Springbalsemien en werden o.l.v Jan Goedkoop ook
1000 zakjes met korenbloemzaad handmatig gevuld.
Van het Activiteitenfonds Blaricum (v/h het Gemeenschapsfonds in Blaricum) mochten we een
cheque van 250 euro in ontvangst nemen. Op 29 augustus was daar weer de traditionele BBQ met
Joost de Vos en Marcel Borgstein.
September was een mooie nazomermaand, hoewel het tijd is om de bijen in te gaan winteren werd

er nog volop gevlogen en was er nog ruim broed aanwezig. De reis naar de Biesbosch was geen
succes, er werd nauwelijks honing gehaald en de bijen moeten dan ook bij terugkomst goed
gecontroleerd worden op hun wintervoorraad.
Op zaterdag 3 oktober werd het Wachtend Land feestelijk geopend en op 6 september werd de
penningmeester blij verrast met een donatie van 500 euro van de Stichting Energiebesparing
Huizen/Kringloopwinkel Huizen.
In oktober werd het examen afgenomen bij 11 cursisten en allen zijn geslaagd. Op 28 oktober
werden tijdens een feestelijke avond in het Meenthuis de dipoma's uitgereikt in aanwezigheid van
Gerard Hollander van het hoofdbestuur van de ABTB. Helaas was dit de laatste keer dat wij in het
Meenthuis bijeen waren, noodgedwongen sloot deze 21 december haar deuren.
De Gemeente Huizen plant in het najaar vele bio-bloembollen, o.a bij de bijenschans BIJ-deWarande.
November en december zijn veel te warm voor de tijd van het jaar en de bijen blijven vliegen, ze
komen zelfs op 1e kerstdag nog met stuifmeel binnen. De jaarlijkse behandeling met oxaalzuur
wordt verschoven naar 2 januari 2016, het is gewoon te warm, de bijen zitten niet op de wintertros.
Het oliebollenfeest valt net in het nieuwe jaar op 3 januari 2016

