Imkervereniging Regio Venray 75 jaar
J.H. Kamps [voorzitter)
Imkervereniging Venray viert dit jaar haar 75-jarig
bestaan. Behalve dit heugelijke feit is zij ook trots
o p de totstandkoming van een bijenstal in Zoo Parc
Overloon.
Op 21 april jl. opende Zoo Parc Overloon haar
deuren. Het park, elf hectaren groot, bestaat uit een
dierenpark en uit de botanische tuin: 'D'n Hof'. Het
dierenpark heeft als thema 'Azië' en de meeste dieren
die men er kan bekijken, komen dan ook uit dit
werelddeel. Direct na binnenkomst zitten, tussen het
216 bamboe, kleine panda's. In de Maidan (= grote
grazige vlakte) leven pelikanen, axisherten, Indische
antilopen, kraanvogels en muntjaks. Daarnaast vindt u
er o.a.: dwergklauwotters, ringstaartmaki's en
sikaherten.
Aan de kinderen is ook gedacht. Zij kunnen genieten
van aapjes, was- en neusberen, stokstaartjes,
prairiehonden, lama's, kangoeroes en papegaaien. In
de kinderboerderij lopen schapen, geiten en kippen.
Daarnaast is er voor hen, vlak bij het paviljoen met
terras, een speeltuin ingericht.
Het zijn vooral bedreigde diersoorten, die in dit park
te zien zijn. 'Zoo Parc Overloon' werkt nauw samen
met andere dierentuinen. Daarbij worden dieren en
kennis uitgewisseld. Naast voortplanting wordt ook
herintroductie in de natuur gestimuleerd. Veel dieren
zijn dan ook in een speciaal fokprogramma geplaatst.
In de botanische tuin 'D'n Hof' kunt u in een
parkachtige omgeving genieten van allerlei
(dracht)planten. Zo is er een rododendronvallei, een
lelietuin, een heide- en kruidentuin, een rotsheuvel en
een acacia- en cactuscollectie. In dit deel van het park
hebben wij als vereniging, in samenwerking met Zoo
Parc Overloon en dankzij enkele hardwerkende
imkers, een bijenstal gerealiseerd. In de bijenstal kan
men op allerlei manieren kennis nemen van het
bijenleven. Het leven van de honingbij wordt door
middel van vele foto's met tekst duidelijk uitgelegd.
Kinderen vanaf 8 a 9 jaar kunnen de tekst lezen. Er
staat een prachtige showkast, een tv-videocombinatie
met bijenfilms, een vitrinekast met imkermateriaal en
binnenkort komt er ook nog een computer te staan
met de cd-rom 'De wondere wereld van de honingbij'.
Daarnaast komen ook thema's als 'dracht' en 'solitaire
bijen' aan bod. Op dit moment worden de
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voorbereidingen getroffen voor de bouw van een
wand met nestgelegenheid voor solitaire bijen.
Het thema 'Azië' komt ook in de bijenstal terug.
Dankzij Vincent Mulder uit Hengelo, die een tijd lang
in Vietnam is geweest, konden we over materiaal over
het houden van bijen in dat land beschikken.
Daardoor zijn er 2 fotovitrines over het imkeren met
de Aziatische honingbij (Apis Cerana) en met de
Aziatische reuzenbij (Apis Dorsata) te bewonderen. De
thema's zullen de komende jaren af en toe wisselen.
Zo staan hommels, wespen, bestuiving van de
honingbij in de land- en tuinbouw en
honingverwerking nog op het programma.
Van april tot en met oktober staan op zon- en
feestdagen van 13.30 tot 16.00 uur twee leden van de
vereniging in de bijenstal klaar om vragen van groot
en klein te beantwoorden. Daarnaast zullen er van tijd
tot tijd allerlei demonstraties worden gegeven. We
denken daarbij aan: koninginnen merken (waarbij we
oefenen met darren), kunstraat inzetten en
honingslingeren.
Als vereniging zijn wij vooral blij met een plek in dit
park, omdat wij er een groot en breed publiek kunnen
bereiken. We hopen met onze activiteiten meer
mensen voor de imkerij te interesseren. De toekomst,
daar gaan we voor, zal het leren.
Zoo Parc Overloon kunt U bereiken via de A73 (afslag
Overloon). Stevensbeekseweg 19-21, 5825 JB te
Overloon. Telefoon: 0478-640046.

Op vertoon van deze bon krijgt u op de entree een korting
van f 2.50 per persoon (max. 4 personen).
Normale entree: volwassenen
kinderen van 3 tot l l jaar
iet in combinatie met andere acties).

f 12,00

