
Bijenhotel op Vrieze's Erfgoed Monumen 
EPE- In 201 1 zijn er 
Epe 6 aanvragen voc 
tensubsidie binnenge 

'-1 - een totaalbedrag van I 

euro. Met een gemeen 

WAPENVELD- Met het overhan- 
digen van een informatiepakket, 
heeft voorzitter Adrie Hottinga 
van de afdeling Heerde van de im- 
kersvereniging NBV het bijenhotel 
overgedragen aan Vrieze's Erfgoed. 
"Een bijzonder moment in 2012, 
het Jaar van de Bij", aldus Hottinga 
die sprak mede namens de KNNV 
Epemeerde dat vertegenwoordigd 
was door voorzitter Hillary Jellema. 
De NBV en KNNV bekostigden 
de bouw van het bijenhotel dat ge- 
bouwd is door vrijwilligers. Het 
onderkomen is vooral bedoeld voor 
de solitair levende bijen en andere 
insecten. Ook kunnen vleermuizen 
er een plekje vinden. Hottinga had 
vorig jaar al met eigen ogen gezien 
dat er verrassend veel solitaire bijen 

leven op Vrieze's Erfgoed. Hij wees 
in zijn toespraak op de bedreigin- 
gen voor de bijen door ziekten en 
bestrijdingsmiddelen. Met een bij- 
enhotel krijgen de bijen en andere 
insecten nestgelegenheid om hun 
eitjes af te zetten. In de omgeving 
vinden ze voldoende voedsel, twee 
zaken die essentieel zijn voor de 
voortplanting. Herman Visser was 
namens Vrieze's Erfgoed bijzon- 
der blij met de inspanningen van 
KNNV en NBV. 'Dit past prima op 
Vrieze's erfgoed waar cultuur en na- 
tuur bijeen komen", aldus Visser. 
Die er daarbij op wees dat dit het 
is wat Willem Vrieze heeft bedoeld 
met het schenken van het complex. 
"Een voor iedereen toegankelijke 
plaats waar de natuur haar gang kan 

gaan. Dat kunnen we met z'n allen 
waar maken", aldus Visser. Onder 
de tientallen aanwezigen ook wet- 
houder Herman van der Stege die de 
intiatiefnemers prees voor hun actie. 
"Dit resultaat is het gevolg van de 
voortreffelijke samenwerking, dan 
kun je veel bereiken". Adrie Hot- 
tinga wees er tenslotte op dat men 
ook streeft naar de realisering van 
een tweede bijenhotel bij de bijen- 
stal aan de Rijnsburglaan in Heerde. 
Ook riep hij particulieren op om in 
hun tuinen dergelijke voorziening te 
realiseren. KNNV en NBV deelden 
tenslotte informatie en zakjes bloe- 
menzaad uit aan de aanwezigen in 
het streven om een bijdrage te leve- 
ren aan het behoud van de solitaire 
bijen. 

Moederdag bij Juwelier Huijssoon 
EPE- Zondag 13 mei zetten we alle van Trollbeads. Ieder sieraad ver- 
moeders van~ederland even extra 
in het zonnetje. Naast een ontbijtje 
op bed is Moederdag ook d6 dag 
bij uitstek om een persoonlijk ge- 
kozen sieraad te schenken. Anne 
Veenemans van Juwelier Huijs- 
soon vertelt: "Een mooie keuze 
voor Moederdag zijn de sieraden 

telt een persoonlijk verhaal, want je 
stelt het zelf samen. Een armband 
vertelt vaak het levensverhaal van 
de draagster, bij elkaar gespaard op 
bijzondere momenten zoals Moe- 
derdag." Speciaal voor Moederdag 
biedt Huijssoon vier armbanden van 
Trollbeads met een bijzonder thema. 

Zo symboliseert de armband Moe- 
derschap de bijzondere band tussen 
moeder en kind en staat de armband. 
Liefde voor alle vormen van liefde. 
Voor de avonturiers onder de moe- 
ders zijn de thema's Avontuur en 
Geluk het perfecte cadeau. Veene- 
mans voegt toe : "Ze zijn nog scherp 
geprijsd ook." 

The old sailor 
HAïTEM- De dartsuitslagen van 

. '  The Old Sailor uit Hattem: The old 
sailor 4 - t witte peerd 3-6, tjerk 180; 
The old sailor 4 - zwolsche kegelhuis 
54, The old sailor 3 - trouble makers 
8-1; The old sailor 3 - bolle sjon 6-3. 
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ge van 20% hiervan is 
- - -- - - - . 

De tops 
de barb 

HEERDE- Het bar1 
is weer begonnen bij 
catering Nooteboom. 
adres voor het verzoi 
barbecuepartij. Van ee 
becueschotel tot gehe 
barbecuepartijen. Uit 
nen zij zorgen voor 
gemaakte barbecuesc 
ook voor bijpassende 
tels, stokbroden, kruid 
fruit etc. Ook voor s 
materialen kunt u bij 
terecht, o.a. barbecues 
nen, statafels etc. Tevi 
boom het adres voor p 
alle maten: 4 x 4 metei 
of groter. Laat uw fee 
water vallen en huur ei 
nele partytent al vand 
Uiteraard kunnen zij 
voor verwarming, stc 
bierbanken etc. Koel 
Firma Nootebooom k 
koelwagens in de verh 
aan de stroom en u hee 
tige koeling op locatit 
mogelijk om het vlees 
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RGV trakteert de buren 


