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Ab Kuypers
'Over promotie, wewing, sponsoring en actief
besturen gesproken', zo ongeveer zou het bijschrift
voor dit artikel kunnen zijn. Promotie van d e
bijenteelt gebeurt o p uiteenlopende manieren. Het
succes van zulke acties is niet alleen afhankelijk van
d e inzet van hen die ze bedenken enlof uitvoeren.
Behalve dat het verhaal goed moet zijn, spreekt
ook het uiterlijk van d e gebruikte materialen een
woordje mee. Over bijna Professionele Bevordering
van de Bijenteelt in Nederland, gebruik makend van
sponsorgelden gaat d i t overzichtje uit d e regio.
Tevens enkele tips ter activering van plaatselijke
besturen, verenigingen enlof hun leden.
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Brochure
De subvereniging Heerde van de VBBN heeft deze
zomer een nieuwe brochure uitgegeven; 'Bijenhouden, een hobby ook voor U!'. Deze brochure ziet
er zowel wat betreft de inhoud als vanwege het uiterlijk professioneel uit. O p zeven pagina's tekst, verschillende artikelen bevattend, worden diverse onderwerpen uit de imkerij verteld. Hoe leuk en nuttig het
bijenhouden als hobby kan zijn, bijvoorbeeld. De
heide in het algemeen (Jan Speelziek), die in Heerde
in het bijzonder, maar ook de regionale fruitteelt
worden als belangrijke drachten kort, duidelijk en zeer
leesbaar voor het voetlicht gebracht. Natuurlijk ontbreekt een wervende tekst, waarin het voordeel van
een imkersvereniging (en die van Heerde in het bijzonder) wordt uitgelegd, niet. Kortom, een brochure
die de gebruikelijke drieslag strooifolder in alles
voorbijstreeft. Ofwel, waarin een kleine vereniging
groot kan zijn.
Door het opnemen van twee advertenties in de brochure, het werven daarvan is een activiteit van voorzitter Adrie Hottinga, beschikt 'Heerde' over een
schitterende brochure die er wezen mag. Het verschijnen hiewan is tevens het begin van een nieuwe campagne. Onder andere in de plaatselijke bibliotheek zal
deze worden verspreid. Men heeft overigens al eerder
een dergelijke folder uitgegeven, even fraai van
uiterlijk en even zeer 'gesponsord'.
Ook door subsidie mogelijk gemaakt is de bijenstal
van deze vereniging van waaruit regelmatig jeugdigen
met het imkeren in contact worden gebracht.
Overigens is tegen een geringe vergoeding een
exemplaar van de brochure te verkrijgen bij de
secretaris, de heer F.A. van Beek, 0578-695028.
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Honderd jaar
Dit najaar, om precies te zijn zaterdag 10 oktober,
vierden de Bennekomse imkers het honderdjarig
bestaan van hun vereniging. Tijdens de feestelijke
receptie lag er voor de leden een exemplaar van een
fraai uitgevoerd herdenkingsboekje. Ook hier weer
een geval om in 'sponsor1- superlatieven uit te
barsten. Een flink aantal auteurs zorgde voor een
boeiende verhalen over uiteenlopende onderwerpen
uit de imkerij. In Bijen december 1998, pag. 342 vindt
u en boekbespreking Dat ik het boekje hier toch
noem is om nog maar eens duidelijk te maken en mijn
waardering daarover uit t e spreken, dat er heel wat
mogelijk is wanneer (ook) regionale bestuurders actief
zijn in het werven van fondsen. Zonder sponsoring van
wie dan ook, zou een uitgave als die van de
subvereniging Bennekom nooit mogelijk zijn geweest.
Tot zover gesponsorde wervende activiteiten. Nog
enkele wenken o m besturen mogelijk te activeren.

Darrenraatmethode
Het is ook in 1999 weer mogelijk om een cursus
'Darrenraatmethode', u weet wet het alternatief voor
de gebruikelijke varroabestrijding, t e volgen. Wanneer
zich in een regio voldoende deelnemers (I 5 minimaal)
aanmelden wordt er zo'n cursus georganiseerd.
'Lokale besturen, zet u in,' zou ik bijna zeggen. Hetzij
vanuit de eigen leden alleen, of in samenwerking met
buur-verenigingen, probeer eens een cursus vol te
krijgen. O p deze wijze worden alweer enkele jaren
achtereen, door een plaatselijke vereniging
georganiseerd, zulke cursussen met succes verzorgd.
Praktijk en theorie gaan hierbij hand in hand. Voor
meer informatie even belen met de Ambrosiushoeve,
013-5425888.

Amerikaans vuilbroed
De mogelijkheid om via onderzoek in honingmonsters
verspreiding van Amerikaans vuilbroed een beetje
voor te blijven is al voldoende gepubliceerd in dit
maandblad. In Rotterdam (onder andere?) heeft men
een goed initiatief genomen. O m de drempel te
verlagen heeft men in het depot van 'Ambrosius,
Rotterdan e.0.' zelf een flink aantal monstermaterialen
via ID-DLO, Lelystad, aangelegd. Zo hoopt men nog
meer eigen imkers aan t e zetten aan dit onderzoek
deel te nemen.
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