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Van het bestuur.

Besturen en imkeren, het gaat allemaal om hetzelfde. Hoe houd je het volk tevreden, geef ze op tijd hun
voer en laat ze vooral flink zelf hun gang gaan. Grijp in als het mis dreigt te gaan.
Dat laatste is een onderwerp van de komende voorjaarsvergadering. Ingrijpen in een volk om het daardoor vitaal, jong en gezond te houden. Dat geldt in zekere mate ook voor het bestuur van de vereniging .
Ook daarin moet van tijd tot tijd vervanging plaatsvinden. En al zal het alleen maar zijn om het bestuur
niet tot een sigaren rokend en cognac drinkend presidium van oude mannen uit te laten groeien . Verjonging daar
draait het tegenwoordig in de imkerij om. De bestuursverkiezing zetten we hier even op een zacht pitje,
maar geeft wel stof tot nadenken!
Welke methode is handig, werkzaam en toe te passen zonder al te veel schade aan te richten aan de
sterkte van het volk en dus ook aan de honingopbrengst. Het is een mooie hobby, maar het mag niet te
veel kosten. Sterker nog : het is beter als het wat opbrengt.
In een aantal stappen willen we, zowel voor de beginnende imker als voor degene die bijna alles al gezien heeft, uiteenzetten hoe afleggers, vegers, vliegers gemaakt kunnen worden en deze na een goede
behandeling tegen varroa, bij kunnen dragen tot gezonde volken, minder verlies en dus meer plezier in
onze interessante hobby.
Let wel: er wordt op deze avond een methode besproken, en we zouden geen imkers zijn als we niet zo
eigenwijs waren dat we het beter wisten. Een mooi moment om dat achteraf te bespreken.
Jos

AGENDA: 2012
Afd Leeuwarden Voorjaarsvergadering

17 april
1e openstaldag 28 april
2e openstaldag 26 mei
3e openstaldag 30 juni
NBV open imkerijdag
14 juli
4e openstaldag 28 juli

De kop der wer foar!
Doe't ik in pear moanne lyn op in frisse desimberdei myn seis folken mei oxaalsoer behannelje soe murk ik dat trije kasten leech wiene. Fan binnen moai skjin, noch fol sûker, inkeld noch in protsje bijen om it lyk fan de moer hinne. De
"verdwijnziekte" hie taslein! Myn reaksje wie: hoe kin dit, ik ha toch dwaande west mei darreraat en mieresoer? Koart
sein, de teloarstelling wie sá grut dat ik der mar mei ophâlde woe, ik seach der efkes gjin gat mear yn. Dat bettere gau oer
doe't ik oan de boaiemplanken seach dat de oerbleaune folken noch folop libje. En dan, wêr moat it hinne mei de bijkerij
as wy, yn it jier fan de bij, it spul der mar by del goaie? Trochsette, blinder! It alvestêdde-iis is út de feart, de maaitriid
komt der oan, wy strûpe de mouwen wer op….
Tj.P.
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Stalactiviteiten

De bijenstal
Iedere keer als ik via het pad op het AOC terrein naar de bijenstal loop ben ik ervan doordrongen
dat de stal op een prachtige locatie staat. Midden in de tuin van het AOC en aan de achterkant van
de stal de kronkelende Potmarge. Met recht een groene long in de stad. En ook een prima plek voor
onze bijenvolken, ze hebben het afgelopen jaar goed gedaan. We hopen dat ze goed zullen uitwinteren. Hein heeft met het oog op de toenemende belangstelling voor de cursus het aantal volken uitgebreid. En dat is maar goed ook want er zullen dit jaar 2 groepen praktijklessen krijgen. Uitbreiding
van volken betekent ook dat er meer onkosten zullen zijn: er moeten nog een paar kasten aanschaft
worden want de nieuwe volken huizen nu nog in kasten van Hein.
Zijn de financiën van de stal toereikend om die investering te doen? Ik zal het financiële reilen en
zeilen van de stal vanaf 2005 in het kort toelichten. Na de betaling van alle onkosten voor de bouw
en het materiaal waarmee de stal ingericht is, stond de teller van de Girorekening per 1 jan. 2006 op
5881.57€. Een zakelijke girorekening, omdat de bijenstal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Om meer rente te kunnen „vangen‟ heb ik 5000 Euro op een rente-meer-rekening gezet.
Vanaf 2008 is ING echter begonnen om betalingsverkeer in rekening te brengen en voor de weinige
mutaties die via onze rekening gelopen zijn is er t/m 1 jan 2011 maar liefst 205€ aan kosten ingehouden. Bijna 60 potten honing! Jammer... Gelukkig maar dat er 420€ aan rente tegenover staat.
Maar toch: vorig jaar heeft Jos Heemstra voor Groep Friesland een „voordelige‟ rekening bij ABN
Amro aangevraagd en ik heb met zijn hulp begin dit jaar een soortgelijke rekening voor de stal geopend. De ING rekening is opgezegd. Het saldo per 1 jan 2012 was 5264,18€ We zijn dus vanaf 1
januari 2006 een beetje achteruit geboerd, een verschil van 617.39€.
Geen rampzalig scenario als ik zie dat er in 2006/2007 een paar eenmalige uitgaven zijn geweest: de
officiële opening van de stal (ongeveer 335€ ), een mooi model „werkbij‟ voor educatieve doeleinden
is aangeschaft (584€) en de vernielde doorzichtige golfplaten op het dak heeft Friso moeten vervangen voor sterkere PVC-lichtplaten (556€). Uiteraard zijn er ieder jaar vaste kosten: inschrijving Kamer van Koophandel ( ± 26€), ING (ook ABN Amro zal de komende jaren een bedrag in rekening
brengen voor haar diensten) en de normale kosten die de bedrijfsvoering van het bijenhouden met
zich mee brengt: aanschaf van tabak, potten, kunstraat, voer etc.
Maar er zijn vanaf 1 jan 2006 ook inkomsten geweest: verkoop van honing (1041€) en F1 moeren
(110€) en de vergoeding voor de cursussen (1055€). Mooie bedragen die te danken zijn aan de vrijwillige inzet van iedereen die betrokken is bij de stal!
Met welke uitgaven zullen we het komende jaar rekening moeten houden? Nieuwe kasten, misschien een paar nieuwe teeltkastjes (er wordt vaak „eigen‟ materiaal gebruikt) en de gebruikelijke kosten. Dit jaar is uitgeroepen tot “Het jaar van de Bij” en de afdeling NBV Leeuwarden e.o. en de
Bijenstal Potmarge zullen daar met activiteiten zeker aandacht aan besteden en daar zullen kosten
mee gemoeid zijn. Overleg met de gemeente Leeuwarden vindt inmiddels plaats. Een goede promotie van „de Bij‟, onze stal en de vereniging zal voor de toekomst een goede investering zijn.
Voor degene die de stal een warm hart toedraagt maar niet in staat is om daadwerkelijk hulp te bieden vermeld ik het nieuwe rekeningnummer: 61.31.85.889 BIJENSTAL DE POTMARGE te Leeuwarden. Iedere gift is welkom!
Coby

Leden:
Einde lidmaatschap: Anneke Bouma
Nieuwe lid: Gert Hoenselaar
Colofon
‘De Warbere Bijker’ is de nieuwsbrief van de Imkervereniging Leeuwarden en omstreken. Het
aantal verschijningen per jaar is afhankelijk van het aanbod aan intern en extern nieuws. Uw
bijdrage dus. De redactie bestaat uit Tjitte Piebenga en Jos Heemstra. Redactieadres per
post: De Tsjerne 4, 9051 HV te Stiens of per mail: tsjerne4@gmail.com
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AOC te Leeuwarden

Op dinsdag 17 april vindt de voorjaarsvergadering van de afdeling Leeuwarden e.o. plaats.
Zoals gebruikelijk in de lerarenkamer van het AOC aan de Klaas Hartsweg te Leeuwarden.
We beginnen om 19.30 uur . Vooral dat tijdstip lijkt voor een aantal bezoekers lastig te
onthouden.
De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken, mededelingen
4. Verslag vorige vergadering
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Bestuursverkiezing. Volgens rooster treedt Germ Koopmans af. Hij is herkiesbaar. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij het
bestuur melden.
9. Groep Fryslân: nieuws en cursusopzet, methode met mentoren en leraren
10.NBV mededelingen
11.Open dagen 2012 en bemensing op de bijenstal
Thema: Moeten we verjongen?
12.Rondvraag en sluiting
We hopen jullie een gezellige maar vooral leerzame avond aan te kunnen bieden zien jullie
graag op deze avond verschijnen. Tot dinsdag 17 april!

De mijten van de Potmarge: Verslag van een teller!

19.30 uur

Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2012

Voorjaarsvergadering 17 april 2012

Elke woensdag even tellen en de (witte) varroa lade schoonmaken
BP1 en BP2 zijn nieuwe volken in verband met de cursus 2012. Deze volken zijn beide in augustus
behandeld met oxaalzuur na het creëren van een broedloze periode in juli, gevolgd door Liebich in
oktober. BP3 t/m BP7 zijn twee keer behandeld met een korte, respectievelijk lange Liebich toepassing. De volken zijn helaas tgv de cursus niet met oxaalzuur behandeld in juni.
BP3 springt er uit, mogelijk als gevolg van een onvoldoende behandeling in 2010 en het weer verenigen van hoofdvolk en aflegger in 2011. Op het eerste gezicht leveren de getallen weinig houvast.
Voor het trekken van conclusies moeten ook de kastkaarten van vorig jaar er bij betrokken worden,
maar ik geef het predicaat onvoldoende behandeld voor de volken met een *
Een conclusie is jammer genoeg niet goed mogelijk op het gebied van broedloze afleggers en schone raat methoden. BP7 vormt wat dit betreft wel een gunstige uitzondering Een reden te meer om
dit jaar op de stal meer aandacht te besteden aan dit fenomeen. We kunnen dan de oxaalzuur behandeling na de zwermtijd
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Hein.
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Boele Land: in vitale tûzendpoat.

in Warbere Bijker

Warber

Oant sa'n fiif jier lyn hat Boele Land, no 85 jier, lid west fan ús feriening. Hy hie doe al sa'n 35
jier bijker west. By alles wat hy fjirder om hannen hie -en no noch hat- waard it bijkjen him
wat tefolle. Syn sûnens kin better, mar hy hat de kop, fol mei fyn ynleine humor, der noch
altyd goed by.
Boele is berne yn Surhústerfean. Nei de HBS yn it Hearrenfeen, alle dagen 50 kilometer op de
fyts! Nei stúdzjes skeikunde, psychology en filosofy is hy úteinlik skoalmaster wurden. Tal fan
kearen ferhuze troch it hele lân, oant hy mei syn frou yn Britsum bedarre. Dêr de earste bijefolken yn de foartún. Dat joech fansels problemen. De femylje ferhuze doe nei in spultsje ûnder Jelsum, keal en poer op de romte, no 33 jier lyn. Dêr wie alle romte foar syn bijen en tal
fan hobbies, lyk as túnkjen. Boele kin no net alles mear byhâlde mar je sjogge jo de eagen út
de kop mei al dy soarten planten. Mânske beammen en strûken, fêste planten, in serre fol potplanten, in gesellich hûs. As jo de boekenkasten en tafels by lâns geane sjogge je de sterke belangstelling foar in grut ferskaat oan saken. Sa ek heel wat boeken oer skulpen, meinommen
fan alle reizen dwers troch Europa.
Tusken de trije en santjin folken hie Boele. Hy reizge mei oare leden fan de feriening nei it
koalsie,de heide, de phacelia .Wat in stekkerij joech dat, net mear te fergelykjen mei de bijen
fan no, fynt Boele. De huning ferkocht hy
op de merke yn Ljouwert of op de jûnen
fan "Groei en Bloei". Op de bijkersjûnen
hie hy hast altyd in kiste fol bijepantsjes mei.
Oare leden folgen dit foarbyld, en sa kaam
in fleurige ruilhannel op gong. Boele lei ek
kontakten mei Ingelske bijkers. Der hat
jierren lang in útwikseling west tusken bijkers
út Ingelân en Fryslân. Mei syn frou socht hy
Buckfast-abbey yn Cornwall op, mar broeder
Adam trof hy dêr spitigernôch net oan.
Mei wa't men ek praat fan de âlde garde oan
bijkers, it wiene earder al, en bliuwe ek letter,
aparte minsken mei in spesjale 'drive'. Boele
Land is sa'n ien, in vitale tûzendpoat!
Tjitte Piebenga

Bestuur, bijenstal en verenigings informatie

Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge

Hein Hogenhuis, voorzitter
Matthé van Hout, penningmeester
Jos Heemstra, secretaris
Germ Koopmans, alg. bestuurslid
Menno de Haan ,alg. bestuurslid

Gerrit Fokkema, voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De vereniging Leeuwarden e.o.
Aantal leden
Secretariaat
De Tsjerne 4
9051 HV Stiens
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