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Persoonlijke noot van Antoon:  ”Mijn gezondheid: stapje voor stapje gaat het iedere dag weer klein stukje vooruit. 
Vandaag belde de assistent van de longarts nog op en kreeg Annie een compliment hoe ik mij door de laatste kuur 
heen worstelde, want het zijn wel zeer zware kuren. Nog steeds krijg ik regelmatig kaartjes, mails, appjes en 
telefoontjesvan onze Leden . Dank daarvoor!” 
             

 
Vanuit het bestuur 
 
- Voorzitter 
Als bestuur van Colzaco zijn wij verheugd u te kunnen mededelen dat wij erin geslaagd zijn een geschikte kandidaat 
te vinden voor de functie voorzitter van onze vereniging. Deze kandidaat zal in de komende ledenvergadering aan u 
worden voorgesteld.  
 
In de uitnodiging voor deze ledenvergadering zal de procedure toegelicht worden om te komen tot de benoeming 
van een nieuwe voorzitter. Daarnaast stelt het bestuur voor de statuten op enkele punten te wijzigen.  
 
-  Leden vergadering 
De datum voor de algemene ledenvergadering is Donderdag 1 juni 2017, noteer deze datum vast in uw agenda. 
Tijdstip en locatie volgt.     
 
-  Uitbetaling 2016 
We hebben in maart het laatste koolzaad geleverd. Ondertussen zijn de analyses binnen en dat betekent dat de 
eindafrekening definitief gemaakt kan worden. Diegene die geleverd heeft ontvangt aanstaande week de 
eindafrekening. 
 
-  Koolzaadglanskever 
Al gespoten tegen de koolzaadglanskever? 14 dagen voor de bloei, ook wel als 10 % van de bloemen er zijn, met wat 

hogere temperaturen is het gunstigste moment om de glanskever te bestrijden, meestal zijn er meer dan op het 

eerste gezicht lijkt. Een goede methode is om gewoon de top van de plant even uit te kloppen op je hand, vallen ze 

eruit. Onderschat ze niet, het is wel raadzaam ze ruim vóór de bloei te bestrijden, ze boren gaatjes in de 

bloemknoppen, bloem en dus zaad verloren. 

- Bijen 

De eerste bloemetjes komen al voorzichtig tevoorschijn; Hét moment om de bijen kasten te plaatsen. Afgelopen 

week hebben we nog een aantal telers en imkers met elkaar in contact gebracht. Niet iedereen heeft al contact met 

een imker. Heb je een veld maar nog géén imker? Laat het ons weten info@colzaco.nl dan kunnen we jou naam 

doorgeven aan een imker die op zoek is naar een Koolzaadveld.  Imkers zijn er blij mee is onze ervaring. 

Let op! In het begin zijn de bijen behoorlijk agressief, zij laten zich de kaas niet van het brood eten. Ook hebben we 

bericht gekregen van een imkers vereniging dat ze een koolzaadveld hebben met beginnende imkers in opleiding, 

mooi toch?  

Deze week worden al de eerste bijenkasten geplaatst. Volg dit op facebook. 

https://www.facebook.com/hollandsgoud.koolzaadolie/?fref=ts 

 

- Oogst 2017 

Deze week volgt per mail de enquête voor opgaaf oogst 2017. 
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- Spandoeken 
Het is weer tijd om de spandoeken te plaatsen bij de bloeiende velden. Deze komen het best tot zijn recht als je deze 
plaatst aan de kant van het veld waar de voorbijganger deze kan zien. Heb je een mooie foto, of heb je iets leuks te 
melden? mail info@colzaco.nl deze aan ons dan kunnen we deze plaatsen in de social media zodat ook de rest van 
Nederland kan genieten van de mooie beelden en verhalen.  
 
Heb je géén spandoek maar wel een mooi veld? Laat het ons weten dan zorgen we ervoor dat je er één krijgt.

 
 
We hebben een eigen Colzaco facebookpagina, hierop zal voor jullie interessante en leuke informatie worden 
gepubliceerd. https://www.facebook.com/Colzaco-349601062049852/?fref=ts 
 
 

Fijne Paasdagen! 
 
Het bestuur 
 

mailto:info@colzaco.nl
https://www.facebook.com/Colzaco-349601062049852/?fref=ts

