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Van het bestuur.

Na de voorjaarsvergadering is het nieuwe bestuur om de tafel gaan zitten om de
taken te verdelen. Germ Koopmans bleek bereid om de voorzittershamer in de
komende periode te hanteren, Anna Christien Pebenga werd algemeen bestuurslid
terwijl Matthé van Hout en Jos Heemstra penningmeester respectievelijk secretaris
bleven. Kunnen we er wat dat betreft weer een jaartje tegen. Naast besturen (wat
overigens een zeer beperkte bezigheid is) houden we ons gelukkig ook nog bezig
met bijenzaken. En dat doen we niet alleen. Daar waar deskundigheid in de vereniging is, maken we er natuurlijk gebruik van. Een vereniging is van de leden en
niet van het bestuur! Over de bijen
Na een koud voorjaar hebben de volken, naar we vernomen hebben, zich de zomer
door goed ontwikkeld en toch noch voor een redelijke tot goede zomeroogst gezorgd.
Met de koninginnen liep het niet overal even vlot. Ze kwamen traag aan de leg, volken
raakten onverklaarbaar moerloos en vergden diverse ingrepen. Al met al is de zaak
tegen varroa behandeld en ingewinterd. Tijd voor de najaarsbijeenkomst en even met
elkaar sterke verhalen uit te wisselen en op te scheppen over de vele kilo’s honing en
een film te bekijken. We zien jullie graag massaal op 12 november!
Het bestuur

AGENDA: 2013
9 november Studiedag
Beilen
12 november 2013 najaarsbijeenkomst
16 november TopBarHive
bijeenkomst Drachten

In grutte linebeam yn de tún, dit jier ien
en algeur; mar bijen, ho mar! Lange bermen tichtby hûs, beset mei ien en al bloeisel fan de giele huningklaver: faak gjin
bij te sjen mar wol grôtfol hommels en
flinters. Ferwachtings en de mooglike ferklearrings spoare lang net altyd.

16 november Carnica
Imkers Drachten

Besite op de iepen dagen sprekt faak
bewûndering út oer de prachtige bijestâl en it
treflike behear. Lang net altyd beseffe wy, as
leden fan de ôfdieling Ljouwert, wat foar kostber besit wy yn dizze stâl hawwe. It mei ek
wol ris sein wurde dat de publisiteit om de iepen dagen hinne by Martine Kamphorst yn
goede hannen is!
Red.
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Van de bijenstal

Stalactiviteiten

Op de stal aan de Potmarge was het dit voorjaar een drukte van belang. De open dagen waren weer een groot succes. Iets te groot zelfs. Niet qua publiek, maar wel wat de opvang en
begeleiding betreft. Van een vereniging met ongeveer 60 leden mag je toch wel verwachten
dat een flink aantal een zaterdag van 11 tot 2 uur opoffert om de nieuwsgierige medemens
over zijn of haar hobby te vertellen. Het is trouwens helemaal geen opofferen. Ook voor de
nieuwe leden is het een mooie en leerzame bezigheid. Het kwam nu wel heel erg op dezelfde mensen neer.
Ook de beginnerscursus van de groep Fryslân werd voor een 15 tal cursisten op deze stal
gegeven. Op 3 oktober deden ze hun examen en van de 27 deelnemers konden er 24 met
het diploma naar huis. Op de foto de net geslaagde nieuwe leden van de afdeling Leeuwarden met de leraren en een begeleider.

Bijenwur.
Niet iedere bijker is op de hoogte van de website www.bijen.wur.nl Over vrijwel elk aspect
van het bijenhouden vind je daar de nodige informatie, waar mogelijk verduidelijkt met
foto's. Actuele situaties, wetenschappelijke ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en een
veelvoud aan publicaties worden daar zeer overzichtelijk gepresenteerd. Regelmatig verschijnen nieuwsbrieven; daarop kun je je moeiteloos en gratis abonneren. Bijen@wur is ook het
servicepunt voor diagnose van bijenziekten. Als je onverhoopt reden hebt om er gebruik
van te maken krijg je een, voor zover mogelijk, heldere analyse en zo nodig gedegen advies
toegezonden.
Red.
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Nordwin College te Leeuwarden
19.30 uur

Najaarsbijeenkomst dinsdag 12 november 2013

Najaarsbijeenkomst 12 november 2013
19.00
19.30
19.35
19.45
20.30
20.45
21.30
22.00

binnenkomst, koffie, thee
welkom door voorzitter
mededelingen
film: More than Honey.
pauze
vervolg film
napraten, BIJkletsen en netwerken
einde bijeenkomst

Het bestuur NBV Afdeling Leeuwarden e.o.

Carnica’s
Toen ik in de eerste week van oktober het volk bekeek waarin in juli een zuivere carnicamoer is ingevoerd viel mij op dat alle werksters niet alleen identiek getekend waren maar
ook opvallend grijs met bleekgele ringen. Ik ben heel benieuwd hoe de vererving bij de
nateelt volgend voorjaar zal zijn. Als deze kleur dominant vererft zal het verschil met de
dan 'afgelegde' oude moeren aan de dag moeten treden.
Tj.P.

Leden
Einde lidmaatschap: per 31 december : Piet Blanken.
Nieuwe leden: Timo ter Voort, Jelle Bilstra, Fetze Andringa, Klaas Bouma, Elrike Veninga, Marco Hoekstra, Erwin Westerhof en Rindert Talsma

Website
De website van de NBV, www.bijenhouders.nl , heeft een afdelingspagina voor de afdeling Leeuwarden e.o. Het beheer van deze pagina is in handen van Waling Terpstra. Op
deze site zijn alle oude Warbere Bijker uitgaven als pdf terug te vinden. Activiteiten uit de
groep en de afdeling worden hier vermeld.
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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IN WARBER BIJKER ÚT WERGEA: JELLE DE HEER

Warber

Jelle de Heer is in bijker dy’t jo by hiel wat aktiviteiten fan de feriening tsjin komme kinne. Al
fyftjin jier dwaande en altyd noch dêre te finen wêr’t wat te learen fâlt. It bijkjen en de natuer
dêrom hinne hat syn grutte belangstelling. It begûn frij ûnferwachts doe’t hy in kear mei syn
doarpsgenoat Tinus Bylsma nei dy syn bijen gie en samar in ôflizzerke yn hannen drukt krige
mei it boadskip om it séls mar fjirder op te weidzjen. Meastentiids wintert Jelle fiif folken yn.
Fjouwer folken steane altyd thús yn Wergea, ien folk hat in ûnderkommen yn it Wartenster
Leechlân. De drachtmooglikheden yn en om Wergea binne net sa geunstich. Doe’t der twa
jier lyn ûnferwachts in eker koalsie ferboud waard wie dat foar de folken in opstekker.

In Warbere Bijker

Foar syktebestriding brûkt Jelle meastentiids en sa lang mooglik de hele simmer troch de darrenraatmethoade. As der in keunstmjittich middel nedich is hat hy foarkar foar thymovar.
Oan oksaal- en mierensoer hat hy it mier. De utwintering mei der by him op lykje, de lêste fiif
jier hat hy gjin deade folken hân!
Foar de nedige bloedferfarsking komt der alle jierren in nije skiermoer by. Dêrfan wurdt dan
it kommende jier neiteeld. Soms sit der toch noch in stekkerich folk tusken. Kommend jier
wol Jelle mei lytse befruchtingskaskes mei nei Flylân.
Ek foar solitaire bijen set Jelle him yn. Hy hat in tal houten kaskes makke mei dêryn transparante plastik pypkes. Sadwaande is de ûntwikkeling fan de ienlingen goed te folgjen.Hy hat
no de tiid om ditsoarte saken oan te pakken.
As 66-jierrige is hy al in tal jierren mei pensioen. Yn syn aktive libben wurke hy by Tebel
yn de bou fan suvelmesines. Neist it bijkjen
mei hy graach yn de natuer wêze. Ek kano
farra en sile docht hy graach.
Oer de takomst fan it bijkjen hat Jelle de Heer
net al te hege ferwachtings. Neffens him
sprekt it bijkjen net genôch minsken oan. Séls
boeit it bijkjen him alle jierren op’e nij. En
altyd is der wer wat nijs, in ûnferwachte sitewaasje. Lyk as dit jier, doe’t by him in swerm
ôfkaam sûnder dat de net knipte moer meigie.
Jelle mei in 6 ramer
Yn dat folk wiene alle doppen heel sekuer
brutsen. De oare deis die bliken de moer rûn noch yn it âlde folk, en de swerm wie werom
slein. It kin mâl beteare!
Tjitte Piebenga
Bestuur, bijenstal en verenigings informatie
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.
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De Potmarge
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