Nieuwe hoofdredacteur Bijen
Dick Vunderink

In de voorjaarsvergadering van de redactie van Bijen
met de voorzitters van de vier organisaties die Bijen
uitgeven, stonden we uiteraard stil bij het overlijden
van de hoofdredacteur Joop Beetsma. Ook de vraag
van zijn opvolging was aan de orde.
Van de redactie kwam het unanieme voorstel Marleen
Boerjan tot hoofdredacteur te benoemen. Toen bleek
dat Marleen zich beschikbaar stelde, hebben de
organisaties dit voorstel gaarne overgenomen en is zij
in het volste vertrouwen benoemd.
Wij hebben weer een competente hoofdredacteur van
Bijen. Vanaf de benoeming van Joop Beetsma tot
150 hoofdredacteur van 'het Groentje' is zij redactielid
geweest en tevens 'maatje' van Joop. Steeds samen
opgetrokken ook met de inzet voor het gezamenlijke
blad Bijen. Zij is zonodig voor Joop ingevallen in de
eindredactie en heeft dus veel e ~ a r i n g .
Marleen is ontwikkelingsbioloog en werkt bij ID-DL0
in Lelystad waar zij de vroeg embryonale ontwikkeling
van landbouwhuisdieren bestudeert. Maar zij is ook
imker en is voonitter geweest van de VBBN sub-

vereniging Wageningen. Tijdens haar studie is zij
bezig geweest met onderzoek naar bijenvirussen en
als imker is haar grote interesse bijenziekten en de
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biologie van het bijenvolk.
Marleen, we wensen je toe dat je de functie met voldoening en resultaat voor de bijenhouderij zult
vervullen.
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Programma

's Morgens: Overlamen van diverse
Buckfastlijnen en een carnicalijn.
's Middags: Openbare verkoping van diverse
imkermaterialen en curiosa 0.l.v. pander Jan
Tissing en 'notaris' Jan Mansier.

Verder diverse stands met 0.a.: tweedehands
boeken, bijenfilatelie, verkoop van
drachtplanten, knoestkunst, pottenbakker
kunstraat en waskaarsen maken, demonstratie
nieuwe wassmelter, pollen-analyse enz.
Gratis entree Bijenteeltmuseum : 'De Bankerf'
Gratis koffie

Diverse aanbiedingen, 0.a. Trim '0' Bee voor f 26,-, inclusief honingernrner
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