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De jongste Imker van Groenekan,
een jaar later
door Frank Klok
Vorig jaar rond deze tijd rapporteerde de Vierklank over Rick Klok en zijn bijenhobby.
Hoe zou het hem en zijn bijen sindsdien zijn vergaan?

Rick kan nu vol trots melden dat zijn
bijen vorig jaar voor het eerst honing
hebben geleverd. Met de geleende
honingslinger van mentor Peter Klopstra van actiegroep De Bij en Wij,
slingerde Rick toch mooi 18 potten
prima honing bij elkaar. Daarna heeft
vader Hans Klok vóór het inwinteren
de varroamijt bestreden door oxaalzuur in de kasten te laten verdampen.
Vervolgens heeft Rick de bijen, in
ruil voor hun honing, genereus suikerwater gegeven (10-15 kilo suiker
per kast) om de volken voor de winter
voldoende voedsel mee te geven.

Winter
Helaas overleefden 3 van de 4 volken de winter niet. Rick denkt dat
dit mede te wijten is aan het feit dat
enkele volken aan de kleine kant waren. Inmiddels heeft hij het resterende
volk met behulp van een nieuwe koningin gesplitst en werkt hij nu met
één groot en een klein volk.
Hoewel sommige imkers in Groenekan alweer aan inwinteren denken is
dat wat Rick betreft nog niet aan de
orde. Door de grote droogte in het
voorjaar is tegenover Rick’s huis een

akker laat ingezaaid met radijs. Die
hele akker staat nu uitbundig in bloei
en zijn bijen moeten alle zeilen bijzetten om die overvloed aan honing
binnen te halen en op te bergen. Dat
belooft dus over een paar weken nog
een fraaie honingoogst voor Rick.
Werkplaats
Rick heeft inmiddels ook tijdelijk
de zorg voor een bijenvolk op zijn Rick aan het werk in zijn bijenstal
school, de Werkplaats. De leraar die
hem destijds belangstelling voor de
bijen bijbracht kan daar tijdelijk niet
zelf voor zorgen en dus springt Rick
ook daar in. En alsof dat nog niet
genoeg is brengt Rick tegenwoordig
ook de Vierklank rond op de Beukenburgerlaan en de Groenekanseweg.
door Kees Pijpers

‘Doe Mee’-activiteiten
werd een flop

En hoe zit het na een jaar eigenlijk
met de bijensteken bij het gezin Klok.
Hoewel niet alle gezinsleden de bijen
zó aan het hart drukken als Rick hebben alleen vader Hans en Rick zelf
steken opgelopen. Hans liep er een
op, boven op zijn hoofd, tijdens de
‘heldhaftige’ varroamijtbestrijding.

Bloeiende bladrammenas op de akker tegenover Rick’s huis.

Rick is gelukkig weinig gevoelig en
bemerkt vaak pas veel later dat hij gestoken is. De rest van het gezin heeft
geen enkele bijensteek te betreuren,
maar houdt dan ook meestal een eerbiedige afstand van Rick’s bijenstal.

Cabaretier Herman Boon in De Bilt
Zaterdag 10 september komt cabaretier Herman Boon naar de Dorpskerk in De Bilt. Herman Boon,
al jarenlang een van de bekendste christelijke cabaretiers van Nederland, gaat er een optreden
verzorgen voor kinderen.
Het programma ‘Wat zullen we nou
beleven’ zit vol grappige verhalen,
snelle spelletjes en leuke liedjes. Het
zal volgens Herman Boon gaan over
een ‘verkouwe gitaar, een eenzame
goudvis, een spannende boottocht,
scheurende auto’s, een verdrietige banaan en... over de beste vriend die je
maar kunt hebben’.

Herman Boon maakt al zo’n dertig
jaar cabaretprogramma’s. In 1986
bekeerde hij zich tot het christelijk
geloof en sindsdien verwerkt hij dat
in zijn optredens. Hij is niet alleen
bekend van zijn theaterprogramma’s,
maar ook als tv-presentator. In 2002
werkte hij mee aan het EO-programma Catherine zoekt God.

Het kinderprogramma in de Dorpskerk van De Bilt vindt op zaterdag 10
september plaats tijdens de jaarlijkse
marktdag rond de kerk. Het begint om
15.00 uur. Meer informatie en het bestellen van kaarten: www.dorpskerkdebilt.nl/marktdag. Ook zijn kaarten
verkrijgbaar bij Boekhandel Bouwman, Hessenweg 168 in De Bilt.

Het stond zo mooi in de Bekendmakingen van
de Gemeente De Bilt: ‘Doe Mee in de zomervakantie.
Je hoeft je deze zomervakantie niet te vervelen. Doe Mee
organiseert van 8 tot en met 12 augustus leuke sportclinics in
alle kernen van de gemeente. Sporten is goed voor iedereen
en vooral leuk! Je hoeft je niet in te schrijven. Als je in de
gemeente woont, mag je gewoon lekker komen als je zin hebt.
De gemeente De Bilt stimuleert samen met Stichting Animo, Stichting Delta en
Jeugdtheaterschool Maskerade, deelname aan sport en cultuuractiviteiten. De
zomeractiviteiten zijn een mooie laagdrempelige manier om in aanraking te komen met bewegen en zo extra vaardigheden op te doen. De activiteiten worden
begeleid door ervaren medewerkers van het Doe Mee team’.
Niemand
Dat laatste klopt. Floortje Joosten, Jeffrey van Delft en Sebastiaan Klok zijn
plezierige sportieve jonge mensen, die ook met kinderspelen veel ervaring
hebben. Ze zouden vorige week van maandag tot en met vrijdag kinderen begeleiden bij hockey, voetbal, korfbal en Capoeira (een Braziliaanse
dans). Maar voorbereiding en communicatie door de organisatie werkte
niet. De activiteiten tijdens maandag op het Cruyff Court in De Bilt hebben
we gemist. Daar zouden nog kinderen op af zijn gekomen. Maar toen de
begeleider op dinsdag achter de Kievitschool in Maartensdijk arriveerde
voor het spelen van voetbal en hockey was er geen kind. Precies datzelfde
gebeurde die dag bij de Bosbergschool in Hollandsche Rading.  

Twee fijne dagen

Een aantal enthousiastelingen volgde een Capoeira les.

Wat hebben de 90 kinderen van het Biltse Vakantie-Bijbel-Feest weer 2 fijne dagen gehad! Er werd geverfd en er
werden broodplanken versierd, een spel in het Van Boetzelaerpark gedaan, meegeleefd en gelachen met Teun de
Vogel en Henkie de Pop en er werden Bijbelverhalen gehoord van Ineke. [Reyn Schuurman]

Jammer
Het werd nog erger want donderdag was de sport gepland in Westbroek bij
de Pr. Christinastraat en in Groenekan voor de Nijepoortschool. Ook hier
met dezelfde sporten maar helaas, geen kind verscheen. Dat was balen voor
de begeleiders. We hebben leerkrachten en bestuurders van de scholen gesproken maar niemand van hen wist van de geplande activiteiten en hebben
daardoor de kinderen niet kunnen stimuleren om mee te doen. Toch was er
vrijdag nog een activiteit in De Bilt op Het Cruijff Court. Zes jonge kinderen leerden de dans Capoeira met hulp van een extra aangetrokken kenner.
Vier wat oudere jongens trapten een balletje en korfbal was niet doorgegaan omdat de afgesproken korfbalpalen niet gekomen waren. Contact met
de verantwoordelijke organisatie was niet mogelijk doordat de betreffende
dame die dag niet aanwezig was! Jammer van een goed plan.

