Service Gilde Roermond

De gildevrijwilliger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
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Activiteiten/projecten:

Bijenproject
Coach4you (landelijk project)
Computer Vraagbaak
Fietstochten
Natuurwandelingen
SamenSpraak (landelijk project)
SamenSpraak Café (in ontwikkeling)
Stadswandelingen
Veilig Op Weg
Vertelproject
Zomerschool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond
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“Het is mooi dat we samen met de jeugd
zorgen voor een goede toekomst voor
de bij, die een belangrijk onderdeel
vormt van ons ecologisch systeem. Daar
worden we allemaal beter van”, aldus
de voormalig Roermondse wethouder
mevrouw Fick-Moussaoui.

Doelstelling

Service Gilde Roermond beoogt met
dit project niet alleen het leefgebied
van de bij te beschermen, maar wil ook
kinderen en volwassenen wijzen op
het belang van het behoud van de bij
in onze leefomgeving.
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De honingbij vliegt al meer dan 100 miljoen jaar over onze planeet en paste zich
zich gedurende de eeuwen steeds aan de
verschillende klimaten en omstandigheden aan. Maar nu sterven vele bijenvolkeren in Nederland, België en andere landen. Veel van de planten (groenten, fruit)
die mensen eten zullen verdwijnen als de
bij er niet meer is om ze te bevruchten.

“Als de bij sterft, heeft de
mens nog vier jaar te leven.”
(Albert Einstein)

Bijen zeer nuttig

Er bestaan veel misverstanden over
bijen. Men denkt dat ze gevaarlijk zijn
en dus bestreden moeten worden. Coördinator Eugène Menne: “Solitaire bijen
zijn niet sterk genoeg om door onze
huid te prikken. Daarnaast hebben ze
weinig reden om te prikken want ze
hoeven geen bijenvolk te verdedigen.
Angst is dus niet nodig. Sterker nog,
solitaire bijen zijn enorm nuttig want
zij spelen een essentiële rol bij het verbouwen van groenten en fruit, want zij
bestuiven de gewassen.”

bijenhotels

Het educatieve ‘Bijenproject’ wil Service
Gilde Roermond groots aanpakken: naast
de bijenhotels, die al in schooltuinen
aanwezig zijn, helpen vrijwilligers de
deelnemende basisscholen met het vullen van de bijenhotels en verzorgen zij
lessen met twee of drie imkers. In de lessen wordt niet alleen aandacht besteed
aan het leven en welzijn van de honingbij
maar ook aan de wilde, solitaire bij.

Ook is er een groot bijenhotel opgezet
en verzorgd in het Kartuizerspark in de
binnenstad van Roermond, waar ook
excursies plaatsvinden. Dit hotel is geopend in februari 2018.

