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Bijenhoudersvereniging "Groep de Baronie" 
 

Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst en lezing 
Sjef van der Steen PhD. 

 
Breda; 25 december 2017. 

Beste imker EN andere belangstellenden; 
 
De  besturen van Bijenhoudersvereniging “Groep de Baronie” en 
“Bijenhoudersvereniging de Haghe” nodigen u uit voor de eerste bijeenkomst in het 
nieuw jaar namelijk op vrijdag 12 januari 2018 in de Bijenboerderij, 
Strijbeekseweg 62A, 4856 AB Strijbeek.  
 
Om 19.45 uur wordt de bijeenkomst geopend met de nieuwjaarstoespraak van onze 
voorzitter Wim Bacxk.  
 
Het grootste onderdeel van de bijeenkomst is een lezing van Sjef van der 
Steen. 
“Sjef van der Steen is oud-medewerker van bijen@wur van de universiteit van Wageningen. Hij is één 
van de belangrijkste bijenonderzoekers in ons land die ook internationaal “zijn toontje meeblaast”. Ook 
na zijn pensionering blijft hij actief in zijn bureau Alveus AB Consultancy 
We zijn erg blij dat we juist hem op deze nieuwjaarsbijeenkomst als gast mogen ontvangen.” 

 
Programma: 
19.15 uur: inloop met koffie en honingkoek (aangeboden door “de Kring / de Haghe”. 
19.45 uur: opening en nieuwjaarstoespraak door de voorzitter Wim Backx. 
 
20.00 uur: 1e deel lezing Sjef van der Steen. 
 - varroa bestrijden ? Wel of niet nuttig en noodzakelijk. 
 - wat is de invloed van de leefomgeving op de vitaliteit van de bijen. 
 
20.45 uur: pauze en het glas heffen op het nieuw jaar. 
 
21.00 uur: 2e deel van de lezing van Sjef van der Steen. 
 - biodiversiteit en het belang voor onze bijen. 
 - een stukje geschiedenis en een vooruit blik. 
 
22.00 uur: gelegenheid om nog iets te nuttigen (op eigen kosten) en na te praten.  
 
Een uniek programma dus met veel ruimte voor ontmoeting maar ook voor het 
aanhoren van een aantal zeer belangrijke onderwerpen door een vooraanstaand 
deskundige. 
 
Tot 12 januari in de Bijenboerderij. 
 
De Kring:       de Haghe 
Henk Cornelissen, secr.     Ad Janssens, secr. 
 
 
  


