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Subject: Bijenstichting Nieuwsbrief november 2011
From: Bijenstichting <info@bijenstichting.nl>
Date: Fri, 11 Nov 2011 17:11:17 +0100
To: Frank Klok <fpoklok@gmail.com>

Ricky de Bij,te koop bij Vitexnatura

Mededeling: Afgelopen zondag is deze nieuwsbrief verzonden. Er waren problemen met de verzending waardoor niet alle abonnees de
nieuwsbrief hebben ontvangen. Omdat dit vaker is voorgevallen is de software aangepast en verzenden we vanaf heden met een nieuw programma.
Omdat we niet precies kunnen nagaan welke abonnees de nieuwsbrief wel of niet hebben ontvangen verzenden we deze nieuwsbrief nogmaals. Onze
excuses voor degene die deze nieuwsbrief daardoor 2x ontvangen. We hopen dat met deze nieuwe software deze problemen niet meer voorkomen en alle
abonnees elke maand netjes onze nieuwsbrief met interessant nieuws ontvangen.
Namens het bestuur, Jaap Molenaar

Vrijwilligers dag Bijenstichting
De Bijenstichting draait geheel op vrijwilligers. Om deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten en om met elkaar plannen voor de toekomst te bespreken
was er in oktober een vrijwilligers dag georganiseerd. Een grote groep vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties waarmee we samenwerken
waren daarbij aanwezig. Het was een succesvolle, inspirerende dag.
U zult nu misschien denken: waarom staat dat in onze nieuwsbrief?
Ten eerste als een excuus voor het feit dat deze brief later is verschenen dan gepland. De vrijwilligers dag kostte veel tijd waardoor andere zaken bleven
liggen, waaronder deze nieuwsbrief.
Ten tweede zijn tijdens deze vrijwilligers dag plannen voor 2012 besproken. In onze volgende nieuwsbrief zullen we daarvan melding doen.

Wet natuur: zoveelste bedreiging voor bijen
Er is een conceptwet klaar die de oude natuurwetten als Flora- en faunawet, natuurbeschermingswet en de boswet gaat vervangen.
Bij nieuwe wetsvoorstellen is er de mogelijkheid om via het internet kritiek te leveren. Dat mag iedereen doen. De Bijenstichting heeft dat net als vele
andere organisatie gedaan. Reden is dat deze wet een enorme afbreuk doet aan de bescherming van vele plant- en diersoorten.
Zie ook de brief van Das en Boom aan de staatssecretaris: http://www.dasenboom.nl/pdf/111028%20Persbericht%20Das%20en%20Boom.pdf
En oproep van de Vlinderstichting:
http://www.vlinderstichting.nl/actueel.php?id=8&nieuwsid=645&p=0&q=wet+natuur
De inhoud is complex maar globaal komt het erop neer dat de bescherming van individuele planten en dieren achteruitgaat maar ook dat de bescherming
van leefgebieden slechter wordt.
Na de enorme bezuiniging op aankoop en beheer van natuur wordt de toekomst van vele organismen slechter. Alleen nog Europees vastgelegde
natuurgebieden (Natura 2000 gebieden) houden nog de volledige bescherming. In alle andere gebieden wordt het makkelijker om daar schade toe te
richten aan gebieden zonder dat dit consequenties heeft. Dat betekent in de praktijk dat de bescherming van natuur en landschap ondergeschikt is aan
economische wensen, tenzij Europese regels het Europese natuurbelang duidelijk heeft vastgelegd.
We roepen iedereen op om via het internet: http://internetconsultatie.nl/wetnatuur je kritiek te uitten.
Om onze pagina: http://www.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/nieuwsberichten/221-wet-natuur-zoveelste-bedreiging-voor-bijen staat informatie over
onze kritiek, je mag deze informatie gebruiken, gaarne wel in eigen bewoordingen en niet geheel kopiëren. Let op sluitingsdatum is 18 november a.s.!
Tot slot een citaat uit de Volkskrant van redacteur Caspar Janssen die zijn kritiek op deze wet duidelijk verwoord:
"De wet heet niet voor niets Wet natuur, en niet langer Natuurbeschermingswet. Het wordt niet eens verbloemd in de tekst: het is de economie die moet
worden beschermd tegen de ecologie, en niet andersom.
De natuur moet nu eindelijk eens hard worden aangepakt, die moet eens ophouden met de spuigaten uit te lopen.
Vandaar die wet.
En zo zijn we terug in de jaren zeventig. Natuur is weer gewoon bedoeld om te overwinnen, om te ontginnen, om te verdwijnen.
Dat is wel zo overzichtelijk.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6240/Caspar-Janssen/article/detail/3017007/2011/11/05/Dankzij-Blekers-wet-is-natuur-weer-bedoeld-om-te-verdwijnen.dhtml

Feestdagen: leuke cadeaus en tegelijk de Bijenstichting steunen?
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Dat is mogelijk. Hieronder een aantal tips:
1. Vitex Natura: op deze webshop kunt u diverse bijenproducten maar ook (kinder)boeken en knuffels kopen. Een leuk cadeau is Ricky de Bij, een
knuffel die je kunt koelen of verwarmen. De opbrengst van de verkoop van alle artikelen op deze bijenpagina komt ten goede aan de Bijenstichting
http://www.vitexnatura.com/c-446121/help-de-honingbijen/
2 Fleur de Bij ontvangt een brief van de koningin. Van elk boek wordt 1 euro afgedragen aan de Bijenstichting. Vele mensen hebben dit boek al bij ons
gekocht. Bestellen kan via een e-mail naar info@bijenstichting.nl
Zie ook de recensie van Fabulousfood: http://www.fabulousfoodfan.nl/boekrecensies/fleur-de-bij/
3. Youbedo verkoopt online boeken en boekenbonnen. Bijzonder is dat 10% van de verkoopprijs afgedragen wordt aan een goed doel. Youbedo is niet
duurder dan andere online boekenwinkels en heeft een ruim assortiment van Nederlands en Engelstalige romans etc. Als je iets koopt geef je de
Bijenstichting als goed doel op en automatisch ontvangen wij 10% van het aankoopbedrag.
https://www.youbedo.com/

De winnaar van de fotowedstrijd is……!
Mariella van Gemeren. Haar foto was gemaakt in Frankrijk aan de Cote d’Azur ; vlakbij de Gorges du Verdon. De bijenkorven staan bij een abdij van
Thoronet uit de 11e eeuw. Uit de inzendingen werd deze foto met ruime meerderheid gekozen door onze vrijwilligers.
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