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WINNAARS VAN HET DICK VUNDERINKFONDS

Sigis Sparenberg
Voorzitter VBBN subvereniging Deventer
De imkervereniging Deventer is enkele jaren geleden
begonnen met het zoeken van contact met mensen
die belangstelling hebben voor het houden van bijen.
Dit gebeurt door deelname aan diverse manifestaties,
zoals ECO Landbouwdag, Roggemaaiersdag van
staatsbosbeheer, Open monumentendag en het
Oogstfeest Milieu Centrum Deventer.

avonden met twee praktijkochtendenen proberen hen
direct in te schrijven om later contact met hen op te
kunnen nemen.

Naambekendheid en werving

Voor de vierde achtereenvolgende keer geven we in
maartfapril 2004 weer een dergelijke kennismakingscursus.
Op deze manifestaties geven we folders van de lande- De cursus wordt kort voor de start aangekondigd 5n
de regionale krant en in enkele huis-aan-huis bladen.
lijke vereniging en onze eigen informatie over de
imkers vereniging Deventer. Met enthousiasme vertel- We maken posters die door ons worden opgehangen
178 len we over de bijenhouderij en laten de gebruikelijke in de bibliotheek en op andere mogelijk interessamte
plaatsen. Eerder ingeschreven mensen ontvangen een
zaken zien aan het publiek. We gaan in op vragen die
uitnodiging.
mensen hebben met betrekking tot de bijenhouderij
Het milieucentrum vormt een belangrijke schakel bij
en leggen uit wat ze (ooit) hebben waargenomen.
het in contact treden met het publiek. Wij sluiten aan
We bieden de mensen de mogelijkheid aan om deel
bij hun activiteiten en profiteren we van hun status.
te nemen aan een korte cursus van twee theorieBovendien kunnen we beschikken over hun ruimte
voor het geven van cursussen en is onze bijenstal er
gevestigd. Door deze constructie zijn we uit de anonimiteit getreden en profiteren van de naamsbekendheid en faciliteiten van het milieucentrum.

De omslag
De kennismakingscursus in 2000 startte aanvankel*
met acht mensen, dit jaar doen er 19 mensen aan
mee. Het levert steeds een aantal mensen op die
kiezen om te gaan imkeren, maar dat schept verplichtingen. We konden niet langer volstaan om mensen t e
noteren op de ledenlijst m te zorgen dat ze het blad
Bijen in huis kregen. Nee, het moest anders: net als bi
een sportvereniging moet je ook met je nieuwe leden
vaardigheid trainen, een oefenveld hebben en natuurlijk een trainer en teambouwer. Niet met het hebben
van een verenigingsslinger en een kunstraatpers houd
je mensen binnenboord, maar met de energie die je
er insteekt om ze de aardigkmH.en de vadigheid van
het imkrvak te leren.
Vanaf half maart zijn we begonnen matfdubavonbn'
op zondagmiddag die straks echte avonden worden
als je ook in de swnd een k s t kunt openmaken. Be
kersverse imkers werken in hun eigen kast, sprekers
vooraf door waar ze naar willen kijken waarom, en
wat ze zuIiIen doen. [aaarna gaat het gebeuren, de
deelmmeqM&w~met dk~aarnee,aMsslienci met
een col~egazijn w@bwxhikhaa* uoor taaid en daa& en
daarna ~ ~ ~ C W
B Ionze
I bkvingern~
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_ _ __ oop mer de aamligheid en de vaardigheid van I
imkemn. Foto: Hans Lintenbrink
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voor de vereniging Deventer l i k t goed. De formule is
.
.
eenvoudig en kan en mag gekopieerd worden door
andere verenigingen. Op dit moment verjagen we de
oorspronkelijke bewoners van de stal om plaats te
maken voor de nieuwkomers en denken we er aan om
ook een open bijenstand te maken om straks de
iieuwkomers van de lopende kennismakingscursus
een plek te kunnen bieden en onze clubavonden ook
voor hen mogelijk te maken.
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Net op tijd

Interesse wekken bij alle leeftijden. Foto: Ank

...

Ik ben ervan overtuigd dat het werkt, de deelnemers
zijn enthousiast.

Hoe verder
De belangstelling voor de imkerij in Deventer, en de
bekendheid ervan stijgt. We zien dat niet alleen aan
de deelnemers aan onze cursusactiviteiten. Maar ook

Het aantal actievelingen in de vereniging was sterk
aan het afnemen, met een paar mensen laten we zien
dat we wat overhebben voor nieuwelingen. We demonstreren dit door er tijd en energie in te steken. Ik
denk dat dát de voorwaarde is om straks een beroep
te kunnen doen op deze mensen om het bestuur te
versterken dan wel een taak binnen de vereniging op
zich te nemen. Er is weer nieuw leven in de vereniging, dat schept verwachtingen. Let maar op ons.
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Original Buckfast Queens
Alle koninginnen en begeleidende bijen
met gezondheidscertificaat en
vrij van Vuilbroed en Varroa
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