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AGENDA: 2014
Voorjaarsvergadering
17 april
Openstaldagen Potmarge
27 april
31 mei
28 juni
26 juli
Landelijke open imker
dagen
12 13 juli
Studiedag Beilen
8 november

Van de voorzitter.
10 maart 2014
Vandaag even in de bijen gekeken. Alles vloog en kwam met stuifmeel thuis.
Sneeuwklokjes, krokus, longkruid en helleborus. De wilg laat nog even op zich
wachten. Voldoende voer en broed in alle stadia.
Het is voorjaar en dan zijn de meeste volken zonder bescherming te controleren. Bij de raszuivere en de meeste f1 lukt dit ook later in het seizoen wel.
Om behandelbare bijen te houden is het wel nodig om aan Koninginneteelt te
doen. Wanneer je zelf zuiver materiaal hebt kan je hiervan natelen. Heb je dat
niet’ dan kan je een zuivere moer kopen (voor carnica bv Schiermonnikoog).
Ook is het mogelijk een eigen geteelde moer naar Vlieland te sturen.
Dit jaar zijn er darren op Vlieland uit het Duitse Bee Breed programma van
moer nr 1075. Mocht je hiervoor geen mogelijkheid hebben of het teveel gedoe
vinden dan is er de mogelijkheid voor overlarven of een aangeblazen dop uit een
zuiver volk in je eigen volk uit te laten lopen.
Vooral voor de beginnende imker is de doppen-methode een gemakkelijke opstap om de bijen zuiver te houden. Even na half een paar dikke zeedampen en
dan sta je weer met beide benen op de grond
Geen bij meer te zien; het is pas maart.
Tot ziens op 17 april
groet Germ.

Talinten
As ik werom sjoch op al dy
fraachgesprekjes dy’t ik de
ôfrûne jierren mei bijkers út ús
feriening hân haw fâlt my op
hoe’n grut ferskaat oan talint
der wol net is. Elke bijker hat
in heel eigen aksint en motivaasje.
Ongefear sá: sicht op stêdsk grien
-Gerrit Fokkema; biologyske
driuwfearen - Bram de Smidt en
Jelle de Heer; technysk -Germ
Koopmans en Rienk Rienks; filosofysk - Boele Land; organisatoarysk - Koby de
Boer; edukatyf/soasjaal - Pieter Vos. Toch is elk fan harren mei hert en siel ferbûn
mei it bijkjen, ûndanks al dy ferskillende hoeken fan ynfal. Ferskaat en ferskil is
foar de natuer fan libbensbelang en bijkers passe dêr naadleas yn.
TjP
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Op stal
De Gemeente Leeuwarden begint zich meer en te profileren als groene gemeente. Compleet
voorzien van Bijenlint. Dat dit de interesse van de burger wekt, is dan ook niet verwonderlijk. Iedereen wil dicht bij de natuur staan en dus de bijen bewonderen. Dat kan uiteraard op
de openimker dagen maar vooral in Leeuwarden op elke laatste zaterdag van de maand in
onze Bijenstal De Potmarge.
Het publiek komt wel!

Stalactiviteiten

Het publiek heeft wel een beetje begeleiding nodig en daarvoor zijn gastheren en
gastvrouwen nodig. Niet om met een hapje en een drankje klaar te staan, maar om allerlei
vragen vanuit het publiek te beantwoorden.
Op de zaterdagen 27 april, 31 mei, 28 juni en 26 juli zijn de open dagen op Bijenstal De
Potmarge. Per zaterdag zijn er een viertal vrijwilligers nodig. Wees als beginnend imker
vooral niet bang dat je de vragen niet kunt beantwoorden. Je zult versteld staan van je eigen
kennis. Weet je het even niet? Er zijn altijd imkers met ervaring aanwezig.
Je leert er van, je vergroot je netwerk en het is vooral gezellig. Ook leerlingen van de thans
lopende cursus kunnen dit mooi als stage gebruiken.
Geef je dus snel op als gastheer of gastvrouw bij Jos Heemstra.

Imkerwijsheden:
Er zijn zes geheimen die men moet kennen, om als imker te slagen, en die zijn:
1. Wees zorgzaam en opmerkzaam,
2. Ken de drachtverhoudingen,
3. Wees goed onderlegd,
4. Houd sterke volken in ruime broedkamers,
5. Werk met de allerbeste teeltkeuskoninginnen,
6. Geef uw volken in den winter een volle voedselkamer!
uit Handboek der moderne Bijenteelt, vrij bewerkt naar E.B. Wedmore door Johan Schotman.
Anna Christien

Koningin vervangen is: kopen
of…..zelf telen!
Sneup eens op
internet. Er is veel
informative te vinden. Of praat eens
met een ervaren
imker…..
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Voorjaarsbijeenkomst 17 april 2014

Nordwin College te Leeuwarden

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Jaarverslag secretaris
5. Verslag penningmeester
Steun aan het Bijenhuis
Voorstel: iedere aanwezige doneert €2,=; het bedrag wordt aangevuld tot €100,=
door de penningmeester.
6. Bestuursverkiezing,
Volgens rooster treden af Matthé van Hout en Jos Heemstra.
Beiden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang vergadering
melden bij het bestuur.
7.Pauze
8. Uit de Groep Fryslân
9. Van de NBV
10.Stand van zaken Project Biodiversiteit
11: Thema: Koninginnen verversen
12. Wat verder ter tafel komt
13. Sluiting
Natuurlijk zullen we weer een inventarisatie doen van de uitwintering. Hoeveel volken
had je voor we winter en hoeveel zijn er nog in leven.
Het bestuur NBV Afdeling Leeuwarden e.o.

Ledennieuws

19.00 uur

Najaarsbijeenkomst donderdag 17 april 2014

De voorjaarsbijeenkomst staat in het teken van de jaarvergadering. De agenda staat hieronder. Zaal open om 19.00 uur. Begin vergadering 19.30 uur

Geboren: Viviënne Silvia; dochter van Arjen Hoekstra en Deborah Wakker.

Weetjes
Op www.bijenmakelaars.nl staat een gecombineerde bloei- / bijenkalender met verschillende zoekmogelijkheden. De moeite waard.
Een uitvoerig rapport over de uitkomsten van de Monitor Uitwintering Bijenvolken 2013 kunt u
downloaden met onderstaande link:
http://www.beemonitoring.org/Downloads/Monitor-Uitwintering-Bijenvolken-2013.pdf

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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Pieter Vos: fan túnkjen komt bijkjen

Warber

Doe’t Pieter Vos, Hurdegaryp, in pear jier lyn mei wurkjen ophold koe hy him folslein jaan
oan syn leafde foar de natuer. ”Ik ben altijd al intensief met tuinieren bezig geweest, van
jongsaf al. Ik ging me al vroeg voor de fruitteelt interessseren en kwam dus met de bijenteelt in aanraking. Een imker leerde mij het vak en van hem kreeg ik een zwerm om mee te
beginnen”, aldus Pieter.

In Warbere Bijker

Al rom 30 jier wennet Pieter yn Hurdegaryp. Hy is berne yn de buert fan Delfsyl, en hat
wenne yn Noard-Hollân en Seelân. Hy wurke by de gemeentlike sosjale tsjinst en by de
PKN. Oer syn wurk seit hij: "Ik heb mij eigenlijk altijd ingezet voor de mensen in kwetsbare posities. Het gaat er om dat zij tot
hun recht, tot hun bestemming komen".
Drachtplanten binne der yn it forensendoarp Hurdegaryp f’ral by de meitiid by de rûs: wylch, kastanje, hynsteblom, linebeammen, cotoneaster en
noch folle mear. Reizgje docht Pieter
net faak en seker net fier. Mar in haal
nei it koalsie, en dan binnen de provinsje, dat noasket him. Pieter syn
foarkar is om safolle mooglik F1Carnicamoeren te brûken. Mei oare
bijkers deelt hij doppen fan Skiermoeren om noflik bijkje te kinnen.
"Ziektebestrijding blijf ik een erg vervelende bezigheid vinden. Ik kan er niet aan wennen
omdat je toch behoorlijk ingrijpt in het volk Er is echter geen alternatief. Ik heb geprobeerd om enkel via de darrenraad methode te werken. Het gevolg was dat ik na de winter
soms geen enkel volk meer over had en opnieuw moest beginnen. Ik bestrijd nu twee keer
per jaar met mierenzuur en één keer met oxaalzuur”, aldus Pieter.
Yn it Bosk fan Ypey binne Sytze Giezen, Freek Kolkman en Pieter op’e nij begûn mei
it besetten fan de bijestâl. Sjoch dêroer it aparte artikel yn in eerder nûmmer fan DWB. Dat
inisjatyf hat fan gefolgen dat Pieter no ek frege is om yn de doarpstún fan Hurdegaryp in
bijstâl op te setten. De doarpstún is al yn oanlis, is straks tagonklik foar publyk, jout ynformaasje oer tal fan teelten. In heel nijsgjirrich inisjatyf! Pieter ferdielt syn fjouwer folken oer
Ypey en de doarpstún. Hy tinkt der oer om oer te stappen nei seis folken. It liket my dat jo
net gauwer in kundiger en enthousiaster ambassadeur foar túnkjen en bijkjen fine as Pieter
Vos. It is in wille foar doarp en omkriten oan it wurden. Dat dat noch jierrenlang sa bliuwe
mei!
Tjitte Piebenga
Bestuur, bijenstal en verenigings informatie
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge
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