De Vierklank

16

14 juli 2010

De jongste Imker van Groenekan
door Frank Klok
Rick Klok (geen familie), met zijn 12 jaar zonder twijfel de jongste imker van Groenekan en misschien zelfs
wel van Nederland, is een gedreven verteller als het om zijn bijzondere hobby gaat. Hij is nu bijna een jaar
bijenhouder en heeft inmiddels vier bijenvolken achter in de tuin staan. De Vierklank kwam hem op het
spoor via een filmpje van zijn hobby op Youtube dat door zijn oom op internet was geplaatst.
Ricks belangstelling voor het
reilen en zeilen van bijen vond zijn
oorsprong in een bijenkast die een
imker tijdelijk in een akker tegenover
zijn ouderlijk huis had neergezet.
Hij volgde de activiteiten van dat
bijenvolk op de voet en hield er op
school (de werkplaats in Bilthoven)
een spreekbeurt over. Leraar techniek,
Freek, zelf imker, gaf Rick daarop
niet alleen gewone bijlessen maar
ook de nodige bijenlessen en bracht
hem zo de eerste kennis en kunde op
bijengebied bij. Ook de film De Bij
en Wij (DVD van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging,
NBV,
www.bijenhouders.nl) heeft hem
veel basiskennis en basisbegrippen
bijgebracht en hij kan die dan ook van
harte aanbevelen aan iedereen met een
beginnende interesse in het bijenvak.

Daarnaast heeft Rick veel kennis over
het vak van Imker opgedaan op het
internet en nog steeds is dat een
vruchtbare informatiebron voor hem.
Neut
Een lange speurtocht naar echte vaste
bijenwas bracht Rick vervolgens
via Erik van der Neut (inderdaad
van de firma Van der Neut) bij de
Groenekanse Imker Peter Klopstra.
Deze geroutineerde imker was zeer
gecharmeerd van de enthousiaste
beginneling en heeft hem met liefde
onder zijn hoede genomen. Hij
begeleidt hem nu bij het verder open uitbouwen van deze hobby. Het
blijkt voor Rick (én voor zijn vader
en moeder, die niet wisten waar hij
en zij aan begonnen) een behoorlijk
tijdrovende - en best kostbare - hobby.
Zeker in het begin toen hij alles

nog moest uitvinden en aanschaffen
en er ook nog geen honingoogst
tegenover stond. De hele familie is
inmiddels ingeschakeld en levert
onder meer hout en ondersteuning

Rick in volledige gevechtsuitrusting, met pijp!
De Bij en Wij
Inmiddels ook de Groenekanse
actiegroep De Bij en Wij imker Rick
Klok gelokaliseerd en van harte
uitgenodigd deel te nemen aan hun
activiteiten: het bevorderen van de

bijenbiotoop in Groenekan om de
weerstand van de bijenvolken tegen
de varroamijt te bevorderen. En Rick
heeft deze uitnodiging inmiddels van
harte aanvaard!

Boom om
Rick verhuist een volk van korf naar
kast.

Rick met mentor Peter Klopstra.

bij het maken van kasten etc.
Ondanks dat flinke tijdsbeslag
blijkt zijn hobby, zo vertelt moeder
Jacqueline, per saldo ook gunstig uit
te pakken voor zijn schoolprestaties
en Rick krijgt veel belangstelling
en aanloop voor zijn hobby van
kinderen van school. Bovendien
beïnvloeden de bijenvolken de kersen
- en bramenoogst rond het huis
opvallend gunstig. De kersenoogst
was overvloedig en de bramenstuiken
kreunen bijna onder het gewicht van
de talrijke vruchten. Het bijenmes
snijdt dus voor de familie Klok aan
meerdere kanten.

Ik ben hem/het toch echt ‘effe’ kwijt…
Mogelijk dat het aan mijn aandacht ontsnapt is, maar kan iemand mij nader Groenekanners de gemeente nu ook uitdagen of zijn het gewoon mensen die
informeren over het op mysterieuze wijze verdwijnen van de plastic hero blij zijn met deze manier om hun scheidingsdrift tot expressie te brengen?
container bij het viaduct aan de Groenekanseweg in Groenekan?
Hebben ze oog voor het milieu (is er al een life-cycle-analysis uitgevoerd
voor deze manier van scheiden?) of geloven ze gewoon in hun bijdrage aan
Ik heb er al een mailtje naar de gemeente de Bilt aan gewaagd, maar nog het ‘verduurzamen’ van onze weggooi-cultuur?
geen reactie ontvangen. Ik dacht, misschien staat er wel in De Vierklank een Ben erg benieuwd; dat begrijpt u wel?
artikel waarin de gemeente de keuze voor het weghalen van een dergelijk
bijzonder goed lopend project in Groenekan onderbouwt?
Naschrift redactie:
De eigenlijke vraag van briefschrijfster  was, of zij in De Vierklank iets
Dagen
gemist had betreffende het wel/niet verwijderen van de plasticafvalconWas dit een actie om uit te dagen: eerst kijken hoe snel Groenekan plastic tainer. De redactie benaderde Herma Winnemuller en vertelde, dat er
kan inzamelen en vervolgens (gnagna) die container weer weghalen en inderdaad een tijdje terug een verhaal in De Vierklank heeft gestaan over
kijken hoe lang de Groenekanners de plastic zakken op de plaats waar de meer ophalen van plastic afval en dat daarom containers zouden worden
container stond, blijven brengen. Dan moet de gemeente nu toch wel con- verplaatst. Wij vertelden ook dat de plasticafvalcontainer in Hollandsche
cluderen dat er in Groenekan volhardende verzamelaars wonen. Zouden de Rading was verwijderd aan de Spoorlaan en dat deze in Maartensdijk er
nog staat. ‘Blijkbaar is er communicatief iets mis gegaan, want anders leggen nette Groenekanners toch niet hun plastic overschot zomaar naast een
kledingcontainer’, zo werd verondersteld.
Herma Winnemuller antwoordde: ‘Uiteraard ben ik gaan zoeken op de site
van de gemeente,
en heb in een documentje gevonden dat er in Groenekan eens per maand
langs de weg plastic afval opgehaald gaat worden (vanaf wanneer is
onduidelijk), maar het stoort mij enorm dat er niet wordt gekeken naar het
succes van die container. Als het uitblijven van een
vervangende container nog even duurt, leggen deze di-hards de zakken er
niet meer neer en houden de meeste op met verzamelen van het plastic,
want 1x per maand is véél te weinig. Je gaat niet die zakken zelf ergens
opslaan al die weken. Dit was juist zo'n handige container waar dus ook
enorm veel gebruik van werd gemaakt en ik hoop werkelijk dat al die
andere mensen, die de zakken daar blijven brengen, dezelfde mening delen
als ik. Laten zien dat de vraag er is en blijft, dan moet de gemeente over
de brug komen met die container’. [HvdB]
Hier stond ’t ie en nu liggen ze er.

Bij de fam. Puijk uit Maartensdijk
was het even schrikken afgelopen
zaterdag toen door het heftige onweer
en de rukwinden een boom omwaaide.
Gelukkig hield de schutting hem
grotendeels tegen.
Zondagochtend belde de familie rond
de klok van negen uur de politie met
de vraag wat nu te doen. Ze wonen in
een kinderrijke buurt en vonden het
wel wat gevaarlijk voor de kinderen.
De politie seinde de brandweer in en
die stonden 10 minuten later voor de
deur! De familie Puijk is vol lof over
deze snelle service terwijl er geen
sprake was van direct levensgevaar.

Dorpsbistro

0346 - 218821

'Naast de Buren'
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Gebakken sardines
of
Gemarineerde entrecôte

9,95

Verse Zeeuwse mosselen
of
Biefstuk van de grill

13,95
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