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2014 is het tweede jaar dat onze website het hele jaar online was. Dat resulteerde in 2972 bezoekers (1000 minder 
dan in 2013), die in totaal 5168 pagina's bekeken. Frans Verkade heeft alle stukken weer mooi ingepast. Het 
ledental is iets gestegen: 26 leden in Wageningen, 34 gilde-leden en 9 vrijwilligers; 69 in totaal (in 2013 waren dat 
er 52, en in 2012 43). Twee personen hebben opgezegd.

Er zijn 1261 boeken 'Bloemen voor bijen' verkocht. Het boek is in de aanbieding gegaan voor de wederverkoop; zij 
kopen per doos van 64 stuks.

2014 was een jaar waarin belangrijke werken zijn voltooid. De verbouw van de stal is klaar en het educatie project  
is afgerond. De onthulling van de insectenstad was een feestelijke middag. De vuurschaal en de meubels van Otto 
Koedijk vormen een mooie aankleding van de tuin. Er is veel geld aan uitgegeven, maar dan staat er ook wat 
moois. Tevens is er een zaad depot gemaakt bij de Cruydt Hoeck, hier kunnen we twee jaar gebruik van maken om 
percelen in te zaaien. Ook de burendag was een succes; door sponsoring van de woningbouw konden er bollen 
worden gepoot die nu al bijna staan te bloeien.

Voor pr en verkoop stond de kraam 15 keer in Brummen en 3 keer elders. Er waren bijeenkomsten op de stal en 
we deden mee aan de open staldagen, verzorgden het bijen-aaien en de vrijwilligersactie NL-DOET. Met de 
gemeente ging de samenwerking goed. De gronden voor de woningbouw zijn weer van bloemen voorzien. Het 
bestuur heeft na beraad met de leden voor 10 jaar lang een perceel in beheer genomen voor een mooi geldbedrag. 
We praten dan over het bijenlint in Leuvenheim. Schoolkinderen hebben tijdens de natuurdag geholpen met het 
inzaaien. Zonnebloemen en vele andere soorten bloeiden tot in de herfst. Ook is er een boomgaard aangeplant. 

Onze bijen hadden een voorjaar in 2104 met veel wisselingen in temperatuur. Het voorjaar bracht weinig honing 
maar dit is later wel wat gecompenseerd door de acacia en de mooie linden- en zomerhoning. De reis naar de heide 
zorgde voor veel hilariteit, maar bracht niet het resultaat waar we op gehoopt hadden.

In het dorp zijn de nodige bijenzwermen geschept. Het ging een aantal keren mis. Door de hete dagen zijn er twee 
zwermen warm gelopen in de schepkorf. Ook twee volken die naar de heide gingen zijn bezweken door 
onvoldoende ventilatie. Triest als je je volk dood aantreft. Zo kunnen we elk jaar weer wat leren. De voordracht 
van Reinier van Zadelhof over verdampen van oxaalzuur tijdens de vorige ledenvergadering heeft ons geïnspireerd, 
en zijn er spullen voor gemaakt en aangeschaft. Vooral de gasmaskers zijn noodzakelijk om veilig te kunnen 
werken. Er zijn dit jaar 137 volken ingewinterd. Dat waren er 89 in het jaar daarvoor.

Met de SWB en Riwis is een samenwerking aangegaan in het kader van het buurtpunt. Hierin bieden zij mensen 
met een achterstand t.o.v. betaald werk een dagbesteding aan. Twee personen werken op de vrijdagmorgen met ons 
mee in de tuin. Zij krijgen daar een kleine (symbolische) vergoeding voor.

Het bestuur is gestart met een nieuwe actie, het 'duurzaamheids project'. Hiermee wil het bestuur duurzame 
machines en zonnepanelen aanschaffen. Van de RABO-bank is een bijdrage van € 2048,- toegezegd en bij het 
Prins Bernard Cultuurfonds is een bijdrage aangevraagd.

John Bouwmeester  secretaris.


