IVN Valkenburg ad Geul – Jaarverslag 2015
Het jaar 2015, nog steeds zonder een vaste secretaris en penningmeester,
is na aanvulling van het bestuur met 5 nieuwe leden goed verlopen.
Gestart werd met de traditionele snertwandeling in januari, wederom
uitstekend verzorgt door Wiel Wijnands.
De vogelwerkgroep PICA heeft gedurende het gehele jaar wederom in alle
jaargetijden wandelingen georganiseerd.
De ALV in maart was succesvol, het bestuur werd in een klap uitgebreid
met 5 nieuwe leden, Jef Boosten,Bertie Schrooders-Pisters,Jo Vaessen,
Harry Ummels en Jean Robberts.
Op 25 maart 2015 was het weer feest voor de kinderen van Sibbe en Schin
op Geul, Palmpaasbomen maken en haantjes bakken.
Voor de opening van het nieuwe seizoen zijn nieuwe folders en handleidingen
gemaakt, die naar verwachting geen aanpassingen meer behoeven.
Telefoonnummers, entreeprijzen en datums zijn vervangen door verwijzing
naar onze website en informatie bij de kassa.
Op PR-gebied is mede op advies van VVV Zuid-Limburg gekozen voor een
andere aanpak. Vermelding in de jaarlijkse Wegwijzer (oplage 150.000) met
link naar de website van VVV-Zuid-Limburg, De Tourpas met Veolia en de
Pas bij de Pierre-Cuijpers wandelrouteboekjes, beiden gratis!!
Het bestuur blijft zoeken naar mogelijkheden om binnen het budget zoveel
mogelijk aandacht te genereren voor onze Kasteeltuin.
Een belangrijk punt van zorg blijft de aanwas van nieuwe medewerkers/sters
die als kassières of toezichthouders diensten willen doen.
De plotselinge aankondiging begin juni 2015 van het vertrek van onze
penningmeester Bert Coenen gaf in eerste instantie wat onrust.
Het werd goed opgepakt door voorzitter Huub Wierts die met geweldige
steun van Piet de Vreeze de werkzaamheden hebben overgenomen in
afwachting van een nieuwe penningmeester. (Inmiddels gevonden in de
persoon van Jose Limpens).

Er zijn een aantal medewerkers vertrokken : Martin Stoks, Julien Jonker ,
Bert Coenen, Ursula Simons en Marlies Kerkckhoffs.
Nieuwe medewerkers/ster zijn : René Rozeboom, Barbara Jager en Rosalie
Buijsers.

De Vlaaienbakdag in juli jl. werd een groot succes door een gewijzigde
aanpak.
Het werd “Open Familiedag” met gratis toegang en een gewijzigde inrichting
van de kramen. Alle info geconcentreerd rond de bakoven, moestuin, bijen
en de rest van de tuin. Vlaai en drank rond het Höfke.
Ruim 1000 bezoekers en veel vlaaien!!
Als afsluiter van het seizoen de Limburgse Molendag.
De weersomstandigheden zijn wisselend geweest waardoor er drukke en
minder drukke perioden zijn voorgekomen, toch ruim 6200 bezoekers.
De workshops en bakdemonstraties van de bakgroep blijven een succesvolle
activiteit evenals de rondleidingen met gidsen.
Buiten het seizoen, in oktober, hebben we een grote groep schoolkinderen
uit Peking (80) kennis laten maken met de tuin en de watermolen.

In 2015 werden wij als Kasteeltuin onderdeel van het AED-netwerk van de
gemeente Valkenburg ad Geul. Informatie in de kassa.
Een paar wapenfeiten uit de tuin in 2015.
Er is een nieuwe (benzine)motormaaier gekocht.
In de tuin zijn diverse bomen geknot.
De Berk bij de imkerij is tijdens een storm omgewaaid. we hebben de stronk
laten liggen.
Dit is een extra natuurobject, we hebben hier een informatiebord bij
geplaatst.
De veldgewassen zijn aangevuld met een perceel Eenkoorn.
De waterpoel is grondig opgeschoond.
Verder is er weer veel werk verzet door onze enthousiaste vrijwilligers en
loopt de coördinatie met onze medewerkers goed
In de watermolen werd een meelkist geplaatst om gemalen graan te bewaren
tot het moment dat het geleverd gaat worden aan boer Janssen.
We hebben ook nog de beschikking gekregen over 14 banken en tafels die
gebruikt worden bij de Open familiedag.
Het project “insectenhotel” vordert goed. De folders, ontworpen door Jef
Boosten, zijn gereed. Het is mede tot stand gekomen door donaties van het
Rozenheuvelfonds en het Goede-doelenfonds van het Preuvemint.

Een nieuw project is in voorbereiding, nl de vervanging van het tweede
“sjansensjop” nabij de ecologiehoek.
Ook de aanleg van WIFI , om klaar te zijn voor digitalisering in de
toekomst, is in 2015 gerealiseerd.

Een ander probleem was de bureaustoel in de kassa. Vanwege verschillen in
lengte, gewichten en zithoudingen zijn meerdere stoelen “versleten”.
Inmiddels opgelost met een adequate, ergonomische stoel waarbij de
fabrikant nog een extra-korting heeft gegeven als donatie.
De lezingen hebben een wisselende belangstelling gekend.
Voor 2016 is besloten e.e.a. te heroverwegen.

Verslag bijengroep 2015
In 2015 zijn we goed begonnen, doordat alle ingewinterde volken de winter
hebben overleefd. Zoals gepland hebben we de volken medio april op Renson
methode gezet, hetgeen betekent broedbeperking in de volken om zoveel als
mogelijk haalbijen te krijgen welke zorgen voor honing in de kast. Dit jaar
zijn ca. 150 potten honing geslingerd. We hebben last gehad van een
steeklustig volk en waren genoodzaakt de koningin uit dit volk te verwijderen
en te vervagen door een elders gekochte koningin.
Dit jaar hebben we wederom deelgenomen aan de Landelijke Open Imkerdag.
Vele ouders met kinderen hebben onze bijenstand bezocht. Ook tijdens de
vlaaien bakdag was er grote belangstelling voor de bijenstal. Onder leiding
van Paula Engels is er een speciaal bijen project opgezet voor
schoolkinderen.
In juni brak Amerikaans vuilbroed uit. Dit is een besmettelijke bijenziekte
en van de overheid wordt in een bepaald gebied rondom de haard van de
ziekte transport van bijen verboden. De Heemtuin viel net buiten het
besmettingsgebied, maar onze vriend Otto Nijenhuis met zijn stal op
landgoed St.Gerlach lag binnen het besmette gebied. Dit had voor ons in de
Heemtuin tot gevolg dat uitwisseling van bijen met St.Gerlach niet mogelijk
was tijdens het transport verbod.
In september zijn onze bijen onderzocht door de Universiteit van
Wageningen. Alles leek toen perfect in orde te zijn, maar eind november
zijn 6 van de 7 volken verdwenen. We hebben momenteel slechts 1 volk. De
oorzaak van het verdwijnen kan tweeledig zijn. Hetzij door roverij of door
vergiftiging met pesticiden.
Vanaf begin oktober tot begin december zijn de volken van St.Gerlach
tijdelijk gehuisvest geweest in onze Heemtuin. Dit vanwege de nieuwbouw
van de bijenstal op landgoed St.Gerlach. Alle volken hebben deze tijdelijke
verhuizing goed doorstaan.

Eind november hebben we deelgenomen aan een studiedag over bijen welke
georganiseerd was door Afdeling Mergelland in huize Vaeshartelt. Het was
een zeer boeiende dag met voortreffelijke lezingen waarbij een heldere kijk
op het houden van bijen werd gepresenteerd.

Een nieuwe groencursus werd geïnitieerd voor het seizoen 2016 (inmiddels
gestart).
In november hebben medewerkers/sters met partner een brunch mogen
bijwonen in hotel Tummers als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar.
De midwinteravond in december was weer een groot succes.
De bloemsiergroep had weer mooie kunstwerken geleverd.
De kwis veel te moeilijk. De samensteller heeft direct beterschap beloofd.
De samensteller;
Armand Harings (wnd. secr.)

