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Voorstel jubileum 2014 

In november 2014 bestaat de lokale vereniging 90 jaar. Nog geen echt kroonjaar maar wel het eerste 

jubileum waar aandacht aan besteed gaat worden. Is een aanloop naar het echte grote jubileum: 100 

jaar. De aftrap dus voor de komende tien jaar op weg naar 2024. 

Bijenhouden moet uit de oude ambachtensfeer dus een beperkt aantal korven en baarden en veel vitale 

en groene imkers. Dus beetje terugkijken en maar nog veel meer vooruit kijken.  

2014 lijkt nog ver weg maar voor een goede organisatie is veel tijd nodig. Het bestuur heeft een aantal 

ideeën verzameld en hoopt op de jaarvergadering het startschot te geven voor de organisatie. 

Vanzelfsprekend kunnen de voorgestelde onderdelen aangevuld worden vanuit de vereniging en bij de 

uitvoering zijn de leden uiteraard onmisbaar. Bij ieder voorgesteld onderdeel worden de voortrekkers 

vermeld. 

 

Voorlopig zien de plannen er als volgt uit: 

 

1. Symposium 

Ervaringen van de teeltgroep en de vorderingen m.b.t. de vitale bij. In 2014 start de Vitale Bij 2.0 en 

tijdens een symposium zouden we de resultaten en plannen andere imkers en belangstellenden willen 

presenteren.  

Voortrekker van dit onderdeel is Johan Calis 

 

2. Fotoboek 

Enkele jaren geleden is begonnen met het verzamelen van (foto)materiaal voor een boekje over de 

werkgroep en de bijen  

Voortrekkers van dit onderdeel zijn Gertjan Loman en Bart Vos 

 

3. Reünie en feest, 

Uiteraard zal ook een feestelijke bijeenkomst plaats vinden voor leden, oud-leden etc.  

Voortrekker van dit onderdeel is Johan Duurland 

 



  

4. Expositie 

In samenwerking met de historische kring kan er een tentoonstelling/expositie in de Lindehoeve en in de 

tuin van de Lindehoeve gemaakt worden. Voorlopige voortrekker is Bart Vos 

 

Vraag aan de vergadering: 

Voor uitwerking van alle plannen zijn ideeën en hulp heel erg welkom en het bestuur wil leden 

oproepen om zich aan te sluiten bij een van de voortrekkers zodat voorstellen concreet gemaakt kunnen 

gaan worden. 

Ook wordt leden gevraagd om aanvullende ideeën en suggesties om in november 2014 een groot feest 

te vieren 

 

 

 

 

Deze foto werd gemaakt op 3 september 1938 op het kermisterrein ter hoogte van Jumbo. Het betreft 

een optocht van Larense verenigingen ter gelegenheid van Koninginnedag (30 augustus) 1938. 

 

 

bv 01.03.2013 


