Minischoolreisje om te leren over bijenvolken

Bij-lessen voor scholen
gemeenten. En als vereniging leggen
we ook wat geld bij. Door deze
subsidies kunnen we een week lang
een bus inzetten. Die haalt de
leerlingen op en brengt ze weer naar
school. De les duurt ruim een uur.
Dat kost de scholen niets.''

Schoolkinderen uit Zeist en Utrechtse
Heuvelrug kunnen in juni bij-les krijgen
van imkers.
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ZEIST
Vijftien scholen uit de gemeenten
Zeist en Utrechtse Heuvelrug kunnen
profiteren van een gratis
minischoolreisje naar het Van
Gimbornpark in Doorn. De leerlingen
krijgen daar in de eerste week van
juni 'bij-lessen' van imkers van de
Bijenvereniging Driebergen-Doorn.
TON MELGERS

,,Per dag kunnen drie scholen van
deze aanbieding gebruik maken. De
bijenvereniging organiseert deze
minischoolreisjes in het kader van
het Jaar van de Bij,'' vertelt
voorzitter Wim Oerlemans.
,,We maken daarbij gebruik van
lesmateriaal dat speciaal voor de
basisscholen wordt ontwikkeld door
iemand uit het onderwijs, die zelf
ook imker is,'' vertel Oerlemans.
,,Ook moeten de leerlingen allerlei
praktijkopdrachten uitvoeren zoals
honing slingeren en hun eigen potje
te vullen, zelf een kaars maken of
meebouwen aan een groot
bijenhotel.''

Belangstelling
,,Een week lang kunnen we iedere
ochtend twee groepen en ieder
middag een groep ontvangen. Voor
de woensdagmiddag hebben we ook
al een aanmelding van een
bijzondere school. De lessen zijn
bestemd voor de groepen 5, 6 of 7 of
een combinatie daarvan. In principe
kan iedere school met een groep
komen. Als het programma nog niet
vol is, kan er een tweede groep van
dezelfde school worden ingepland.
Maar ik twijfel er niet aan dat er
meer belangstelling zal zijn, dan er
plaats is,'' vertelt Oerlemans. Scholen
kunnen zich aanmelden via de
website van de bijenvereniging.
Daarop is een formulier te vinden,
waarop men twee voorkeursdata
kan vermelden. Daarbij geldt het
principe wie het eerst komt, wie het
eerst maalt.
www.bijenvereniging-driebergenDoorn.nl.

Subsidies
Oerlemans: ,,Jaarlijks worden we
regelmatig op scholen uitgenodigd
om wat over bijen te vertellen, maar
in het Van Gimbornpark kunnen we
meer laten zien. Voor dit project
hebben we subsidies gekregen van
een drietal fondsen en bij de beide
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