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Jaarverslag 2015 van Bijenhoudersvereniging St Ambrosius Veldhoven 
 

 

Inleiding 

We kunnen als vereniging met tevredenheid terugkijken op 2015. Op 19 april vond de 

opening plaats van onze bijenhal en kreeg de BijenBerkt  in 2015 steeds meer vorm. We 

hebben door de publiciteit en de deelname aan diverse markten en evenementen ook een 

grotere bekendheid gekregen.   

 

Ledenaantal 

Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal leden 48 op 1 januari 2016 bedroeg het aantal 

leden 47. Het aantal leden is iets gedaald. Deze daling kwam met name omdat leden 

verhuisden of hun werkzaamheden niet meer konden combineren met het lidmaatschap 

van de vereniging.  

 

Bestuur 

Voorzitter: Willem van Erk. 

Secretaris: Leo Hendriks. 

Penningmeester: Eric van de Water. 

Webmaster: Mado Dalsem. 

 

Financiën 

Het toegenomen aantal leden op 1 januari 2015 betekende ook een toename van de 

opbrengst aan contributie. De vereniging had naast de contributie inkomsten uit de 

batige saldi van de diverse evenementen en markten. De beginnerscursus bijenhouden 

had ook in 2015 een batig saldo. Omdat de vereniging voor het grootste deel van het 

jaar over een eigen accommodatie, het Raethuis, kon beschikken leverde dat een kosten 

besparing op aan huur.  

Naast deze normale inkomsten en uitgaven van de vereniging hadden we ook de 

inkomsten en uitgaven van de BijenBerkt. In 2015 hebben we een bijdrage gehad in geld 

of goederen van diverse sponsoren. Daarnaast hebben we door de inzet van de leden en 

diverse niet leden de nodige kosten kunnen besparen. Door de bijdrage van de 

sponsoren en de inzet van de leden en niet leden zijn we ook in 2015 binnen de gestelde 

kaders kunnen blijven. 

In 2015 hebben een aantal leden meegedaan met de collecte voor het Oranjefonds. De 

helft van de opbrengst gaat naar de vereniging. 

 

Diefstal Bijenkasten 

In 2015 hebben dieven voor de tweede keer hun slag geslagen bij de bijenhal in het 

Oeienbos. Er werden nu vijf bijenkasten met volken gestolen. Nadat hier aandacht was 

besteed door Omroep Brabant en SBS6 (Hart van Nederland) kwamen er diverse tips 
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binnen. Deze hebben helaas niets opgeleverd. Het bestuur heeft daarom besloten geen 

kasten meer op het Oeienbos te laten staan en de kasten in de nieuwe bijenhal te zetten. 

 

Samenwerking St Ambrosius en zorgboerderij d’n Oerse Haven  

De Oerse Have, biedt dag besteding voor mensen met een niet aangeboren 

hersenafwijking. De deelnemers maken hierbij onder andere zeepjes, vogelkastjes en 

bijenhotels. 

In april is tijdens de braderie in Oerle de samenwerking tussen onze vereniging en d’n 

Oerse haven begonnen. Wij hadden tijdens deze braderie een kraam naast elkaar. Wij 

hebben D’n Oerse haven gevraagd om tijdens de Landelijke Open Imkerijdag met hun 

producten aanwezig te zijn.  

Om ook de solitaire bijen en andere insecten de helpende hand te bieden heeft onze 

vereniging d’n Oerse Haven gevraagd om voor ons een bijenhotel te maken. De 

postcodeloterij heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan de financiering hiervan. In 

de toekomst willen we samen gaan kijken hoe we op nog meer terreinen kunnen 

samenwerken.  

 

 
 

De BijenBerkt 

 
 

Alles wat we in 2014 en 2015 gedaan hebben was niet mogelijk geweest zonder de 

bedrijven en instellingen die ons gesponsord hebben door het ter beschikking stellen van 

geld, goederen en/of diensten. Deze sponsoren zijn (in alfabetische volgorde): 

 Brabants landschap 

 Bouwbedrijf Th van Kasteren 

 Bouwbedrijf van Santvoort 

 Brabants Landschap 

 De Crom 

 Gemeente Veldhoven 

 Groenen groep 
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 Kwekerij Muiderman 

 Nationale Postcode Loterij 

 Plusmarkt 

 Rabobank 

 Schildersbedrijf van de Looy BV 

 Van Berkel 

 24 7 on Webdevelopment 

Daarnaast hebben ook een aantal niet-leden hun bijdrage geleverd: 

 Hanny de Greef 

  

In 2015 kreeg de bijentuin aan de Berkt zijn naam: de BijenBerkt. De Bijenberkt kreeg 

steeds meer vorm en werd langzaam maar zeker door de vereniging in gebruik genomen. 

De bijenkasten staan in de hal, en de praktijklessen worden hier gegeven. De 

contactavonden, de theorielessen, vergaderingen, presentaties en bijeenkomsten vinden 

in het Raethuis plaats. De Roefeldag en de Landelijke Open Imkerijdag waren op de 

BijenBerkt.  

 

Belangrijke mijlpalen in 2015: 

 het plaatsen van het hek om de vijver en de hal; 

 het plaatsen van de wand tussen het Raethuis en de hal; 

 het bestraten van de toegangsweg; 

 het planten van bomen en struiken en de haag; 

 het inzaaien van de tuin; 

 het zetten van de afscheiding rondom de parkeerplaats en het plaatsen van de 

toegangspoort; 

 het plaatsen van de container; 

 het uitgraven van de paden; 

 het plaatsen van de compostbakken; 

 het schilderen van het Raethuis; 

 het plaatsen van de keuken en het sanitair in het Raethuis; 

 het inrichten van het Raethuis. 

Er is veel gedaan, er moet nog veel gebeuren, maar we mogen als vereniging trots zijn 

op wat we tot nu toe bereikt hebben. 

 

 

 
 

Op 19 april opende wethouder Nicole Ramaekers officieel de bijenhal door het onthullen 

van de ramen in de wand tussen de hal en het Raethuis. Hierdoor werden de bijenkasten 
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in de hal zichtbaar. Jan Beekman bood de vereniging verschillende voorwerpen aan uit 

zijn collectie. Deze zullen in het Raethuis tentoongesteld worden. Eric van de Water, Kees 

van Herk en Henk Kemps kregen van de voorzitter een aandenken voor hun inzet. Na de 

opening en de presentatie kregen de genodigden en belangstellende de gelegenheid om 

in de hal, het Raethuis en de tuin rond te kijken. 

  

         
 

Evenementen 

In de loop van 2015 was onze vereniging bij diverse braderieën, markten en 

evenementen aanwezig. Hierbij hebben wij onze vereniging gepromoot, voorlichting 

gegeven over bijen en bijenhouden en de honing van onze leden verkocht. 

Wij waren dit jaar bij: 

 De braderie van de TCO in Oerle, 12 april 

 Groenrijk, 11 en 12 april 

 Oranjemarkt, 26 april 

 Roefeldag 14 juni 

De Roefeldag was voor de eerste keer bij de BijenBerkt.  

 Landelijke Open Imkerijdag 13 juli 

De Landelijke Open Imkerijdag was voor dit jaar voor het eerst bij de BijenBerkt. 

Op deze dag was er ook een kraam van d’n Oerse haven, waar onder andere 

bijenhotels verkocht werden. Ondanks het wisselvallige weer was er veel 

belangstelling. 

 Anjer vereniging, bij het Oude Slot, 30 augustus 

 Health and Sustainability market, Best Medical Systems, 10 september 

 Cult en Tumult, 26 en 27 september 

We hadden net als in 2014 weer een goede plaats recht tegenover de ingang. Er 

was veel belangstelling vooral van kinderen. De honingverkoop liep goed 

 Oerse Dorsdag, 18 oktober 

 Kerstmarkt Wintelre, 29 november 

 Kerst-in  Immanuelkerk, 19 december 

Bij de laatste twee gelegenheden werden er voor het eerst ook kaarsen verkocht. 

 

       
Wij worden steeds vaker (opnieuw) uitgenodigd om op markten en braderieën te komen 

of om een presentatie te verzorgen. 

 

Jubilarissen  

Theo de Bruijn was in 2015 50 jaar lid van onze vereniging. 
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Feestavond en wokmiddag 

 Op vrijdag 20 maart was de jaarlijkse feestavond van onze vereniging. Dit jaar 

met een extra feestelijk tintje. Theo de Bruijn was 50 jaar lid van St Ambrosius 

Veldhoven. Ter gelegenheid hiervan reikte wethouder Hans van Looij aan Theo de 

vrijwilligerspenning van de gemeente Veldhoven uit en reikte Jan Beekman aan 

Theo een ereschildje van het NBV uit. Hiervoor waren ook de vrouw van Theo en 

zijn (schoon)kinderen en kleinkinderen en leden van de Philips 

hengelsportvereniging uitgenodigd. 

                        
 Op 30 augustus was de jaarlijkse Wokmiddag. Deze vond in 2015 voor de eerste 

keer plaats bij de BijenBerkt.  

                         
 

Contactavonden 

In 2015 waren er 7 contactavonden. Tijdens de contactavonden zijn onder andere de 

volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 de werkzaamheden met de bijen; 

 honingkeuring; 

 koninginnenteelt; 

 wat te doen als de jonge moer nog niet aan de leg is; 

 zwermbeheersing en het maken van een aflegger; 

 uitwinteren; 

 invoeren van een nieuwe koningin. 

 

Publiciteit 

PR groep 

De PR groep  

In 2015 bracht de pr groep een aantal nieuwsbrieven uit. De nieuwsbrieven zijn 

verstuurd naar de (oud) leden, de sponsoren en naar degenen die tijdens presentaties, 

markten en dergelijke hebben aangegeven dat zij de vereniging willen volgen. In 2015 

kwam ook de nieuwe website van de vereniging in de lucht, www.bijenberkt.nl. 

De site is gemaakt door 24 7 on Webdevelopment en wordt beheerd door Maurice Deken. 

 

Wijk(verenigingen)  

Wij hebben als vereniging ook in 2015 weer presentaties gehouden voor de 

wijkvereniging Heikant de Kelen en Oerle. 

http://www.bijenberkt.nl/
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Media 

Er hebben het afgelopen jaar verschillende artikelen over onze vereniging en de bijentuin 

gestaan in de wijkbladen, de huis aan huiskranten en het Eindhovens Dagblad. De 

diefstal van de bijenkasten heeft Omroep Brabant en SBS 6 gehaald. Verder komt onze 

vereniging ook steeds meer op de sites van diverse organisaties. 

 

Overlijden Ad Wagenaars en Jacques Soeren 

Op 28 juli 2015 overleed het oud lid van onze vereniging Ad Wagemakers. Hij werd 83 jaar 

oud. 

Op 15 januari 2016 overleed Jacques Sauren. Jacques was tot aan zijn overlijden lid van onze 

vereniging. Jacques heeft een belangrijke rol gespeeld bij de festiviteiten rondom het 75 jarig 

bestaan van onze vereniging en de vereniging heeft de bijenhal in het Oeienbos van Jacques 

gekregen, waardoor ook de BijenBerkt mogelijk werd.  
 

 

Cursus bijenhouden 

In 2015 begonnen 18 aspirant bijenhouders aan de beginnerscursus bijenhouden. Er 

waren niet alleen deelnemers uit Veldhoven, maar ook uit Eindhoven en Bergeijk. De 

theorielessen waren in Veldhoven de praktijklessen in Veldhoven en Eindhoven. De 

theorielessen en de praktijklessen werden op de BijenBerkt gegeven. Van de 18 gestarte 

cursisten slaagden er 15. Zij ontvingen op 11 september hun diploma. De cursisten die 

lid werden van St Ambrosius Veldhoven kregen ieder een bijenvolk om mee te starten. 

Naast de beginnerscursus was er ook weer een bijengezondheidscursus. Hier namen 

leden van verschillende verenigingen aan deel. Voor 2016 beginnen er weer 18 personen 

aan de beginnerscursus. 

 

 
 

 

 

 

Leo Hendriks 

secretaris 
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http://www.vandelooy.nl/
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http://www.vanberkelgroep.eu/
https://247on.nl/
http://www.rabobank.nl/

