Over tradities en gewoonten
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Ab Kuypers
Het is begin januari wanneer deze regels worden
geschreven. Geen tijd van veel activiteiten voor de
imker. Hoewel er altijd we1 iets t e doen is. De
agenda, in Bijen 'Bijenkalender' genaamd, bevat
ook maar weinig lezingen of andere bijeenkomsten.
Vanuit de regio dus weinig t o t geen acties, al zal er
voorafgaande aan de ledenvergaderingen van de
landelijke bonden in vele afdelingen een jaarvergadering worden georganiseerd. Waarom o p dit
moment dan toch een pagina 'regio berichten'?
Daarom, ach leest u zelf maar.
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Tradities
De imkerij, vooral die in voorbije tijden, kent vele
tradities. Zoals echter overal verdwijnen deze ook hier.
Nog maar een enkele keer bemerk je dat mensen bij
bepaalde gelegenheden nog een bepaald 'ouderwets'
ritueel uitvoeren. Maar eigenlijk kan in het algemeen
gesteld worden, dat imkertradities nog slechts en
vooral in de geschiedenisboeken voorkomen. Toch
kennen wij bij bepaalde gelegenheden gewoontes,
bepaalde vaste voo~allen,die dan weliswaar geen
traditie genoemd mogen worden maar die je we1 zou
missen als ze er niet meer waren. Eentje daarvan, die
boven het gebruikelijke 'de beste wensen' uitstijgt,
hoort voor mij bij de eerste redactievergadering van
het jaar.

Ambrosiusviering
Gelukkig kan ik ook nu weer melden dat men in
Boekel en omstreken ook vorig jaar de patroondag
van Ambrosius niet is vergeten. Mevr. V.d. Linden stelt
elk jaar deze bijeenkomst op schrift. Elk jaar krijg ik
van Marga Canters dan oak haar verslag 'om er iets
mee voor Bijen te doen'. Dus u begrijpt, het was een
hele geruststelling, ook in januari 1999 te mogen
lezen dat in Boekel op 8 december weer een flink aantal leden van de gelijknamige bijenhoudersvereniging
bijeenkwam voor het feest.
Behalve jubilarissen kon de voorzitter ook nieuwe
leden verwelkomen. Een goed begin van het jaar, zo'n
bericht. Een zestigjarig jubileum als imker beleefde
Martien Cornelissen. Een legpenning is hem ter
herinnering uitgereikt. De ambrosiusviering biedt
tevens de gelegenheid de uitslag van de bedrijfswedstrijd bekend te maken. Van de 18 deelnemende
leden werd Mies Manders de winnaar. Na deze en
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andere mededelingen was het tijd voor de pret. E q :;
.
drankje, een hapje, een optreden en een loterij
,.
zorgden voor een gezellig samenzijn. En hiermee k o q i
ik terug op het begin van deze notitie: de traditie.
I
Soms hoor je nog we1 eens, dat er iets van is blijven ,
bestaan. In Boekel weten ze in ieder geval wat
Ambrosius betekent en dat willen ze weten ook.
'Traditiegetrouw', begint het verslag. Volhouden.
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Jaarvergaderingen
Wanneer deze regioberichten het licht o p mijn
.computer zien, zitten we midden in de tijd van de
uitnodigingen voor het bijwonen van de jaarlijkse
ledenvergadering, of hoe uw club deze ook mag
noemen. Want ook uw club doet daar aan mee.
Terugblikken en vooruitzien is het parool. Voordat de
bijen ontwaken moet het verleden echt tot het
verleden behoren en de toekomst van o w e verenigingp,
zijn vastgelegd. Hoe saai de jaarverslagen ook rnogen:?
,&

lijken, ik mag ze graag nalezen. Ze hebben veel t e
vertellen. Kijk, als je het jaa~erslagmag afsluiten als iImkersvereniging 'Mijnstmk' dat kon doen, dan heb f,
je een leuk cluppie: 'Als je zo'n jaw nog eens de revuQ
laat passeren, mogen we toch constateren dat we eertj
actief verenigingsleven hebben en dat de leden zich
'thuis' voelen. Je merkt het aan de ongedwongen .-! '
sfeer tijdens de avonden.' Over hun verenigingsI
'
orgaan 'Infoflits': 'Ondanks de kosten is het toch
allemaal de 'lijm' die ons bindt. Ook het 'thuisblijvers:
front' maakt op deze manier kennis met onze
7 ,
activiteiten.' En zo is het.
Wat ik me tijdens het n e e ~ r i j v e tvan
l deze woordenrealiseer, is dat er zoveel mensen, En zoveel afdelingen ._
actief zijn. Niet alleen met hun clubblad, maar ook
voor andere activiteiten. Bezigheden, die zich nieb 4
van seizoenen aantrekken. En zo kom ik terug waar ik .
dit bericht begon. 'Januari, geen tijd voor activiteiten'l .
Vraag daar maar eens naar aan al die bestuursleden . .
en andere activisten. 'Genoeg te doen', zal hun
antwoord zijn. En dat allemaal om voor u en mij tan 7
leuke vereniging draaiende t e houden. I
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