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STICHTING NEDERLANDSE
BUCKFASTBIJENTEELT

NIEUWSBRIEF

Jaargang 4, mei 2016, nummer 7
VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Voor u ligt de zevende Nieuwsbrief van de Stichting
Nederlandse Buckfastbijenteelt. Sinds half december
2015 en sinds het voorjaar van 2016 zijn er in het
bestuur van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt
twee nieuwe bestuursleden aangetreden namelijk
respectievelijk Jans ter Bork( voorzitter) en Engbert de
Vries( secretaris). Het zijn twee ervaren imkers met
veel bestuurlijke ervaring. Samen met Ale Kuperus en
Gosse van der Velde vormen zij het nieuwe bestuur.
Professor Job van Praag is hun adviseur. Verder kunnen
we meedelen dat Jan Kienstra, een van de oprichters
van de Stichting en van het eerste uur betrokken bij
Buckfast Ameland ook weer van de partij is Voor het
telen en veredelen van een aantal buckfastlijnen is een
aparte groep opgestart o.l.v. Henk Tolhuis. Deze groep
wordt gedeeltelijk gefaciliteerd door het Bestuur van de
Stichting.
DOELSTELLING VAN DE STICHTING
Doel van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt
is:
1.Het bevorderen van de bijenteelt door het telen en
veredelen van het honingbijenras "Buckfast" en voorts
al hetgeen wat met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken
door:
- het instand houden van het bevruchtingsstation te
Ameland waarop darrenvolken worden geplaatst en
deze te voorzien van jaarlijks vooraf te bepalen lijnen
van raszuivere "Buckfastkoningen";
- het station tegen onkostenvergoeding toegankelijk te
laten zijn voor alle geïnteresseerde telers en andere
imkers in Europa;
- het onderhouden van contacten met andere
bevruchtingsstations en buckfasttelers.
3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het
maken van winst.
. Aanmelden bij: Gosse van der Velde, Van
Loghemstraat 67, 9731MD
Groningen,
050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Vrijwilligers.
De activiteitenlijst van de het bevruchtingsstation is
weer ingevuld.
Wij willen de vrijwilligers bij deze dank zeggen voor
hun inzet voor het seizoen 2016
Een drietal vrijwilligers zijn om verschillende redenen
gestopt: de heren Marcel vd Meijde, Ko de Witt en
Geert van Eizenga. We vinden dat jammer. Toch willen
we ze graag bedanken voor het vele werk wat ze voor
de stichting hebben gedaan.
Ook dit jaar zal een beroep op de vrijwilligers worden
gedaan om voor 2017 darrenvolken voor Ameland op te
zetten. Uiteraard met larven die de Stichting
beschikbaar stelt.
Dadantkasten
Aan het bestuur is gevraagd of het gewenst is om in de
toekomst met Finse kunststof Dadantkasten op
Ameland te imkeren. Het bestuur heeft gekozen voor
houten Dadant kasten. Het bestuur heeft zich daar
uitvoerig over laten voorlichten. De voordelen die
werden aangegeven bij kunststof kasten zijn in het
voorjaar ongeveer een maand aanwezig daarna maakt
het geen verschil meer. Vooral de inwintering vinden
wij met de houten kasten natuurlijker. Maar er zijn veel
imkers die erg tevreden zijn met hun kunststof kasten.
Naast de 12 raams houten Dadantkasten heeft de
Stichting 35 kunststof 6 ramers aangeschaft.
Deze zullen onder de vrijwilligers verdeeld worden
voor het opzetten van toekomstige darrenvolken.
Amerikaans vuilbroed
Ook dit jaar (2016) werden de monsters uit de
potentiële darrenvolken ingezonden naar het
Bijeninstituut te Celle (Dld) voor onderzoek.
Bevruchtingsstand
In 2016 gaan we de bevruchtingskastjes weer op de
“oude plek” opstellen: aan de rand van het weiland dat
wat meer mogelijkheden voor beschutting geeft en waar
de koninginnen zich ook goed kunnen oriënteren.
Op 16 mei stelt de Stichting gratis larfjes beschikbaar
voor imkers. Men kan zich daarvoor aanmelden via
buckfastbijenteelt@tiscali.nl de larfjes worden
uitgegeven tussen 14.00 en 15.00 uur
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Ameland.
Het bestuur heeft op 29 maart de bevruchtingsstand
gereed gemaakt voor het overzetten van de 6 ramers in
12 raams dadantkasten.
Tevens hebben we een gesprek gehad met Marjan
Veenendaal van het SBB. Onderwerpen waren:
- kennismaking met nieuwebestuursleden ,
- gebruik van het huisje in het kwekebos zolang SBB
het zelf niet nodig is,
- verder wat algemene zaken.
‘s Middags hebben we een onderhoud gehad met de
directie van het Natuurmuseum op Ameland.
We hebben gevraagd of het mogelijk is een permanente
presentatie in het museum te krijgen over de bijen en
het bevruchtingsstation en in het bijzonder de
Buckfastbij.
Hierover wordt nagedacht door het museumbestuur.
Tevens onderzoeken we de mogelijkheid om webcams
te plaatsen op het bevruchtingsstation en zo de
gemeenschap te laten meegenieten van de bijen.
Al met al een bijzondere plezierig overleg met het SBB
en het museum.
Contacten
Op 7 februari j.l. heeft het bestuur een bezoek gebracht
aan een bijeenkomst van de LNB
Landesverband Niedersächsischer Buckfastimker
De opzet was om weer contact te zoeken met bekende
Duitse Buckfasttelers.We hebben bijgepraat met o.a.
Paul Jungels, Thomas Rueppell, Cristian Salau, Herman
Kleinveld en Magnus Mengus, Manfred Deichman en
nog vele andere telers

Bezoek Lezing Klaus Fehrenbach in de Badische
Imkerschule te Heidelberg op 30-01-20016.
.
Zo bezocht hij een bijeenkomst waar Klaus Fehrenbach
een presentatie hield.

Klaus Fehrenbach tijdens zijn lezing

Een van de taken van de Stichting is het onderhouden
van contacten met andere buckfasttelers.
Klaus was aangenaam verrast dat we er ook waren.
Klaus Fehrenbach hield op deze dag een voordracht
die van half tien ’s morgens tot half vier ’s middags
duurde.
Het thema was:
1. Buckfast Abbey en het bevruchtingsstation van
broeder Adam op Dartmoor.
2. Mijn vader( Franz Fehrenbach) en Bruder Adam
3. Onze bedrijfsvoering nu. Anne , de vriendin van
Klaus en bovendien ook Imkermeister staat Klaus met
raad en daad bij.
Het laatste bezoek dat Klaus aan Bruder Adam heeft
gebracht was in 1992.
Het imkerij bedrijf van Fehrenbach bevindt zich in
Ravensburg in Zuid- Duitsland en ligt op ongeveer 750
m. boven NAP.Zucht / Drohnenvölker / Pedigree
2013:
Als Drohnen sind Völker der Linie EZ1 vorgesehen. Es
ist die F13 eines Imports von Bruder Adam aus
Erzurum.
Die Linie wird seit 1990 von uns geführt. Geplant ist
die Aufstellung von 20 Drohnenvölker deren
Königinnen
2012 gezogene
Töchter der
Zuchtmutter
A144(FF) sind.

Thomas Rueppell en Magnus Mengus

Paul Jungels verzorgde een presentatie over de
problematiek bij het opzetten van varroa resistente
lijnen. Geen eenvoudige opgave. Dit is voor imkers een
onbegaanbare weg en zou moeten worden opgezet door
bijeninstituten of dergelijke instanties. Erg zinvol en
belangrijk voor de toekomst.
Daarnaast heeft Jans ter Bork nog een aantal andere
bijeenkomsten in Duitsland bezocht.

Jans ter Bork en Klaus Fehrenbach
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Dit zijn de stambomen waar onze darrenlijn voor 2016
op Ameland van afstamt
B30(GV) =imq..13-B307 (FF) x A144(FF) :
.11-B62(FF) x B58(FF) :
.08-B371(FF) x Bmix08(FF):.
06-B951(FF) hbff B117(FF):
.04-B676(FF) hbff A113(FF: etc.

’s Morgens gingen we eerst op de koffie bij de
voorzitter Ben Som de Cerff in Zelhem.
’s Middags genoten we van een lezing van Ghislain de
Roeck , onze Belgische collega, over koninginneteelt.
Ons bezoek werd bijzonder op prijs gesteld!
Op 12 maart j.l. werd er een bezoek gebracht aan de
Zuchtertagung van Landesverband Nord Rhein
Westfalen in Herten. Magnus Menges, de teelt
coördinator van NRW hield een lezing over
koninginneteelt en over een aantal interessante lijnen. (
B101(MM), GR102(MM), B108(MM)
Ook gaf hij aanbevelingen waar je koninginnen van
deze lijnen kunt laten aanparen.
Zo gaf hij voor de nateelt van de B101(MM), een lijn
die teruggaat op een Elgon lijn en zich nu in de F-9
generatie bevindt aan deze aan te laten paren met de
Fehrenbach Darrenlijn op Ameland.
De B108(MM) is nateelt van de I1(MM) en bevindt
zich nu in de F-11 generatie. Deze lijn is voor Magnus
High-End Buckfast materiaal en de eigenschappen laten
zich nog nauwelijks verbeteren.
Deze lijn kan nu het beste ingezet worden als darrenlijn
om de uitmuntende eigenschappen door te geven, aldus
Magnus. De B108(MM) heeft de laatste twee jaar
extreem sterke volken opgebouwd.
Het is een wat trage starter in het voorjaar. Ze gebruikt
weinig voer tijdens de winter. Eind oktober is ze
broedvrij. Ze laat een prachtig compleet broednest zien
en verzegelt de honing hagelwit.
De bijen zijn extreem vitaal en ze leven opvallend lang,
wat tot een grotere volkssterkte leidt.
Ze gebruiken de voorjaarsdracht voor de ontwikkeling,
maar de zomerdracht is goed.
De bijen zijn bijzonder zachtaardig en je kunt er heel
goed in werken onder alle weersomstandigheden. Soms
zie je wat propolis, maar dat is niet hinderlijk.
Deze bijen komen nauwelijks in zwermstemming en
ook de raatzit is bewonderenswaardig.
Het gaat uiteraard niet meer om de Meda-lijn, maar om
erfvast Buckfast materiaal. Dit materiaal gaan wij voor
2017 gebruiken.
De waarderingstabel met een schaal van 1 t/m 6 ziet er
als volgt uit:
Vitaliteit=6, Overwintering=6 Zachtaardigheid=5,5
Zwermtraagheid=6, Vruchtbaarheid=6, Raatzit=6
Deze darrenlijn komt in 2017 op Ameland te staan. Met
dank aan Magnus!!!!

Op 14 februari gingen Jans en Engbert met Koby en
Miena naar Apisticus in Munster. Ook gingen zij even
naar Mudau naar het bedrijf van Ernst Wagner waar we
veel materiaal van betrekken. We sloten een
overeenkomst , zodat we daar materiaal tegen echt
aantrekkelijke prijzen kunnen betrekken.
Op 20 februari gingen Gosse , Engbert en Jans naar de
Algemene Ledenvergadering van regio Oost.

Darrenvolken 2017
De Stichting streeft er naar om in het seizoen op het
eiland Ameland een 23 tot 25 darrenvolken op het
bevruchtingsstation te plaatsen . Dat betekent dat de
vrijwilligers nauw betrokken worden bij de teelt van de
darrenvolken. Er zijn altijd volken die het wat minder
doen. We zorgen er dan ook voor dat we elk jaar samen
met de vrijwilligers voldoende reserve volken telen ,
zodat we niet voor verrassingen komen te staan.
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Daarnaast willen we graag een zodanig aantal potentiële
darrenvolken tot onze beschikking hebben zodat we een
selectie kunnen maken op o.a. hygiënisch gedrag,
zachtaardigheid etc.
De darrenvolken zijn dochters van de B30(GV) en
samen worden ze aangeduid als “de darrenlijn
B30(GV)”.
De ideale combinatie van het genetisch materiaal van
koningin B30(GV) met haar paring met darren van
dochters van de A144(FF), heeft ertoe geleid dat ze is
uitgekozen als teeltmoer. Haar kleinzoons geven als
darren op het Bevruchtingsstation Ameland haar genen
en die van haar echtgenoten door.
Waarom nu zoveel darrenvolken?
Een jonge koningin paart met zo’n 10-20 darren,
waarbij de laatstgenoemden tijdens de paring
overlijden. Stel dat er een 500-tal koninginnen bevrucht
moeten worden in de relatieve korte tijd van twee
weken, dan moeten er 5000-10000 rijpe darren
rondvliegen. De ontwikkeltijd voor een dar is vanaf het
eistadium 24 dagen en daar komen dan nog minimaal
16 dagen overheen alvorens er van rijpheid kan worden
gesproken. Lang niet alle darren zijn even rijp op het
moment dat ze nodig zijn, lang niet elk darrenvolk doet
evenveel mee in de paringen en elk darrenvolk kan
slechts een beperkt aantal darren onderhouden. Daarom
staat er op Ameland zo’n groot aantal aan darrenvolken
waarin, door ingrepen van onze kant, een maximaal
aantal darren ontstaat. Die totale populatie aan darren
vertegenwoordigt het genetisch potentieel van de
B30(GV) en de A144(FF).

Alle darrenvolken op Ameland zijn voorzien van de
juiste koningin voor het nieuwe seizoen 2016. Zo ook
de darrenvolken van de vrijwilligers die mogelijk naar
Ameland gaan.
Bevruchtingsresultaat in 2015
Elk jaar komen we weer voor verrassingen te staan
v.w.b. het bevruchtingsresultaat. Veel imkers geven dit
resultaat zelf door, maar niet iedereen doet dat. De
telefoon is dan wel gewillig. Nog steeds is er een aantal
imkers dat helaas een resultaat van 0% heeft. Dit drukt
natuurlijk het totaalresultaat. De oorzaak van dit slechte
resultaat is niet altijd te achterhalen en er zijn ook
ervaren imkers bij die dan zeer verbaasd zijn. Ook voor
het Bevruchtingsstation Ameland is dit een sneu
resultaat. Soms is het ook domme pech en dat overkomt
iedereen wel eens. We willen graag voor iedereen
natuurlijk een zo goed mogelijk succes. We zullen deze
imkers dan ook persoonlijk benaderen en er met hen
over spreken.
Wij wijzen er op dat op onze website een film aanwezig
is die door de Stichting werd geproduceerd. In deze
film worden diverse aspecten van het voorbereiden van
de bevruchtingskastjes aangegeven (zie op de website
het tabblad Koninginnenteelt en dan onderaan op de
pagina van he Bevruchtingskastje).
Het eindresultaat van de geslaagde bevruchtingen is nog
niet helemaal bekend, maar bedraagt iets van tussen de
60-70%.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INZENDEN VAN BEVRUCHTINGSKASTJES IN 2016
Ook dit jaar zijn er weer vier periodes vastgesteld. Hieronder ziet u het schema van overlarven t/m ophalen van de
kastjes op de pier bij Holwerd.
Het bevruchtingsgeld per te bevruchten koningin bedraagt Euro 11,00 en kan op de pier bij Holwerd worden
betaald. Koffie, thee en suikerbrood staat voor u klaar!
Periode
1ste
2de
3de
4de

Overlarven
16-5-2016
30-5-2016
14-6-2016
28-6-2016

Uitlopen
28-5-2016
12-6-2016
26-6-2016
10-7-2016

Naar Ameland
4-6-2016
18-6-2016
2-7-2017
16-7-2016

Terug van Ameland
18-6-2016
2-7-2016
16-7-2016
30-7-2016

U dient zich ruimschoots van te voren aan te melden (telefonisch of per e-mail) bij Gosse van der Velde, 0505421794 of 06-20819881, e-mail: buckfastbijenteelt@tiscali.nl of bij Ale Kuperus, 0517-531292, e-mail:
a.kuperus@telfort.nl Reserveer zo vroeg mogelijk, dan kunnen we u bericht geven van mogelijke verzamelpunten
en dat bespaart u een reis naar Holwerd.
Er zijn wel een paar voorwaarden verbonden aan het laten bevruchten van uw koninginnen op Ameland:
-

Alleen Apidea’s, Kirchhainers, MiniPluskastjes, éénraamskastjes en vergelijkbare kastjes. Drieramers en
zesramers worden niet toegelaten
De kastjes moeten absoluut voorzien zijn van een zichtbaar darrenrooster
Zorg zelf voor voldoende voer in uw bevruchtingskastjes
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-

De kastjes op pallets plaatsten zonder uitstekende delen (dit i.v.m. het stapelen in de vrachtwagen). Voor de
constructie van de pallets: zie www.buckfastbevruchtingsstation.nl

De Stichting is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van de bevruchtingseenheden die ingezonden
worden naar het Bevruchtingsstation Ameland.
Tips:
- De slaagkans op bevruchting wordt duidelijk vergroot wanneer de koninginnen zeker vijf dagen oud zijn
wanneer ze op de bevruchtingsstand worden geplaatst
- Wanneer u zeker wilt weten dat u uw eigen koninginnen terugkrijgt, dan is een merkteken op de
koninginnen wel erg handig (vervliegen kunnen we niet voorkomen)
- Voorzie na het terugkomen van de kastjes de uitvliegopening met een stukje moerrooster. Dit om te
voorkomen dat de koninginnen opnieuw op bruidsvlucht gaan (en dit heeft echt plaats!)
Onze darrenvolken zijn dochters van:
B30(GV) =imq..13-B307 (FF) x A144(FF) : .11-B62(FF) x B58(FF) : .08-B371(FF) x Bmix08(FF):
.06-B951(FF) hbff B117(FF): .04-B676(FF) hbff A113(FF: etc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPONSORING
ANI
We zijn als Stichting lid van de NBV en van de
De Roo wegenbouw
Ook dit jaar heef De Roo wegenbouw ons weer verblijd
Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI). We
met een donatie.
ontvangen hun blad en sturen hen regelmatig onze
verslagen en inzenddata voor de bevruchting
Teeltstation Ameland te Uithuizen
Het teeltstation heeft ons verblijd met een donatie.
Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker
Hartelijk dank hiervoor.
De Stichting is lid van de Gemeinschaft en op de
jaarlijkse bijeenkomst hiervan geeft de Stichting telkens
De Nieuweweg Natuurvoeding te Groningen heeft ons
een presentatie over de bijzonderheden van de Stichting.
een nieuwe dadantkast gedoneerd. Hartelijk dank
hiervoor.
De gemeente Ameland
Met de gemeente Ameland bestaan goede contacten. Elk
Wagenborgen Passagierdiensten
jaar wordt er een verslag gestuurd van het reilen en zeilen
N.a.v. een aanvraag van onze vrijwilliger op Ameland
van de Stichting.
(Jan Wijnberg) bij de firma Wagenborgen, heeft de
Stichting voor 2016 een viertal gratis overtochten
Staatsbosbeheer en de Vennoot
(vrachtauto met bevruchtingskastjes) gekregen. We zijn
Hetzelfde geldt voor Staatbosbeheer en de Vennoot.
de firma Wagenborgen hiervoor zeer erkentelijk.
Staatsbosbeheer
Van oudsher was Staatsbosbeheer een onderdeel van het
Overnachten bij Pension Molenzicht te Nes
Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In
De vrijwilligers overnachten minstens 3 maal (indien
1998 is deze organisatie verzelfstandigd en is een
nodig) bij Mevr. Brouwer, de eigenaresse van Pension
publiekrechtelijk rechtspersoon geworden met een
Molenzicht. Zij sponsort ons door de eerste overnachting
wettelijke taak. Als Stichting hebben we van het
voor haar rekening te nemen. We zijn haar daarvoor zeer
Staatsbosbeheer toestemming om een tweetal terreinen te
dankbaar.
gebruiken voor de bevruchting van koninginnen en
opstelling van darrenvolken.
Vrienden van de Stichting
De aangemelde Vrienden van de Stichting zorgen
De Vennoot
uiteraard ook voor een donatie, hetgeen zeer welkom is.
Officieel heet “De Vennoot” de “N.V. Maatschappij tot
Door dit soort donaties zijn wij als Stichting in staat
exploitatie van onroerende goederen op het
uitgekiende darrenvolken te telen.
Oosteinde, Oerd en Nieuwlandsreid te Buren”. Wie
meer wil weten over de geschiedenis van deze naamloze
Public Relations
vennootschap, zie
Voor onze PR gaan we weer folders versturen naar
http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/na
diverse instellingen op Ameland. Deze instellingen zijn
tuurdatabase.nl/i001541.html
allemaal opnieuw benaderd en waren blij met onze
De contacten met de beheerder van dit terrein zijn van
folders.
dien aard dat we op dit voor publiek (wandelaars)
Tevens gaan we depothouders van bijenartikelen onze
opengestelde terrein op een door ons zelf te kiezen plek
z.g. “vaste wal”- folders zenden voor uitgave aan de
mogen staan. Uiteindelijk is gekozen voor een deels door
imkers.
bomen omzoomd stukje grond. De beheerder is zo
CONTACTEN VAN HET BESTUUR MET ANDERE
vriendelijk geweest een afsluitbare doorgang in het hek te
INSTANTIES
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maken, zodat we makkelijk de darrenvolken kunnen
plaatsen.
VERSCHIJNINGSDATA VAN DE NIEUWSBRIEF

We hopen de Nieuwsbrief met regelmaat te laten
verschijnen. Het ligt in de bedoeling om 4x per jaar een
Nieuwsbrief uit te geven: in maart, in juni, in september
en in december. Of dit lukt zal in de toekomst blijken.
DONATIES

Uiteraard kunt u als blijk van waardering voor de
ontvangst van de Nieuwsbrief naast de jaarlijkse donatie
een extra gift aan de Vrienden van de Stichting
overmaken. Alle hulp, groot of klein, is meer dan
welkom. Hiermee stelt u de organisatie van Vrienden van
de Stichting nog meer in staat bij te dragen aan de
verbetering en instandhouding van het Buckfast
Bevruchtingsstation Ameland.
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt

Wagner imker techniek in Mudau, een van onze

relaties.
Voorzitter
Jan ter Bork Heirweg 3 9437 TA Balinge 0593-552246
, ter.bork@planet.nl
Eiland bevruchtingsstation Ameland
Penningmeester
Ale Kuperus, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum, 0517531292, alekuperus@ziggo.nl. Banknummer: 126249733 t.n.v. de
“Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt”. Bic code: Rabo NL 2U,
IBAN: NL05 Rabo 0126 2497 33 Eur
Secretaris
Gosse van der Velde, Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen,
050-5421794 buckfastbijenteelt@tiscali.nl
Bestuurslid.
Engbert de Vries Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen, 0593-552272
engbertdevries@gmail.com
Insel Belegstelle Ameland; Island Mating Station.
Vrijwilligers
Huig Bongers, 0593-370110, huigbong@xs4all.nl
Het domein van onze Stichting en de vrijwilligers
Huug Bons, 050-3061847, ha.bons@hccnet.nl
Jan ter Bork, 0593-552246, ter.bork@planet.nl
Anne Engberts, 0594-507182, annemarianmiyax@gmail.com
Arno van der Heijden 085-4017369 arno@bijdehoning.nl
Sjef van Esch 050-3131975 sjef.vanesch229@googlemail.com
Wietse Faber, 050-3093666, wj.faber@hccnet.nl
Henk Kleine, 0593-331999, famhkleine@planet.nl
Martijn Kort, 06-51285831, robertmartijnkort@live.nl
Ale Kuperus, 0517-531292, a.kuperus@telfort.nl
Klaas de Jong, klaas1953@gmail.com
Henk Nijhof, 0593-523109, h.nyhoff@hccnet.nl
Jannes Santing, 0591-549620, Henk Tolhuis, 0599-326538, tolhu001@kpnmail.nl
Gosse van der Velde, 050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl
Engbert de Vries, 0593-552272, engbertdevries@gmail.com
Ben Wieringa, 0598-42249, ben.wieringa@hetnet.nl
Jan Wijnberg, 0519-554181, jbwijnberg@knid.nl
Peter Wijnsma, 0511-701547, peterwijnsma@hotmail.com
Jack Zijlstra, 0597-645970, jackzijlstra@kabel.netvisit.nl
Jan Kienstra, 06-53438563, j.kienstra@knid.nl
Vrijwilliger worden? Wij horen het graag! Onze
Voederkrans voor lab
voorkeur gaat uit naar mensen die duidelijk iets willen
betekenen voor onze organisatie.
Wij wensen alle imkers een goed bijenjaar toe !
Het Bestuur
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