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Vandaag 19 oktober. Bij alle kasten vlogen de bijen. Wat een verschil met half
mei op het koolzaad.
Bij een kontrole kon je handschoenen aan en de kasten beter dicht laten. Maar
gelukkig kunnen we het weer niet sturen. Bestuurlijk is er ook genoeg gebeurd
deze periode .Bij de NBV is er een nieuwe voorzitter gekozen. Hij had er erg
veel zin in. Maar na een paar maanden heeft hij zijn functie om persoonlijke
reden per direkt beëindigd. Henk van Willigenburg neemt tijdelijk waar.
Dus is er iemand die denkt dat hij geschikt is? Er is een vacature .Ook de groep
Friesland heeft weer een bestuur. Twee mensen uit het groepsbestuur hebben
zitting in de nieuwe ledenraad.
Fijn hè dat de bijen je even rust gunnen. Maar hoe lang duurt het voordat je
weer naar het voorjaar verlangt ? Tot ziens op 21 november.

AGENDA:
Najaarsbijeenkomst
NBV afdeling Leeuwarden:
21 november 2017
Studiedag NBV:
Beilen 4 nov 2017

In oktober nog steeds drukte op de vliegplank (foto Jos)
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Van de stallen

Vijversburg
Voor de bijen was het een goed jaar, de volken
groeiden bijzonder goed. Er was vooral in het
voorjaar genoeg te halen voor de nijvere bijtjes.
Wat tegenviel was de honingopbrengst. Kennelijk hadden de volken toch wel erg veel voor
zichzelf nodig. Als imkers van Vijversburg waren we al erg blij met de voortreffelijke ontwikkeling van onze volken. Daar doe je het voor.
Belangstelling van bezoekers was er ook dit
jaar weer, vooral op de open dagen. Jong en
oud, en ieder met zijn eigen vragen over de
honingbij en alles wat er mee samenhangt. We
zijn aan het eind van de middag wel eens
schor thuisgekomen vanwege al die gesprekken
op één dag. Maar bijzonder leuk om te doen
en te ervaren hoe geïnteresseerd veel mensen
zijn. Wat ook opvalt, als je door het nieuwe
gedeelte van het park loopt, is dat alles ontzettend gegroeid is. Het ziet er al weer heel anders uit dan in het begin, toen alles nog erg kaal was. Ook het nieuwe glazen paviljoen is nu
open. Het is een genot om hier te zitten, want je kijkt naar alle kanten uit op het park. Een
unieke plek. Dus als je eens even er tussenuit wilt, neem een kijkje in dit prachtige park!
Ook op de dorpstuin van Hurdegaryp hebben de bijen het goed gedaan. Ook hier viel de
honingopbrengst tegen en deden de volken het prima. De demonstratiekast trok de nodige
belangstelling. Veel mensen uit het dorp staan nog altijd verbaasd als ze een bezoekje brengen aan de dorpstuin: “Nooit geweten dat er zo’n paradijsje is in ons eigen dorp”. Je hoeft
dus niet ver te gaan om een plekje te vinden waar je even kunt genieten van de bloemen, de
bijen, de vruchten die er groeien.
Pieter Vos

HONING

De Welkoop in Leeuwarden heeft contact met ons gezocht met

de volgende vraag. In de winkel is een speciale hoek met regionale
en/of streekproducten. Volgens Ernst Jan Walstra, de bedrijfsleider,
zou ook honing van lokale imkers daar goed bij passen. Het is duidelijk dat honing een seizoensgebonden product is en dat ook hoeveelheden eindig zijn. Op=Op. Wie belangstelling heeft om zijn/haar
honing te verkopen via de Welkoop, graag contact opnemen met
Ernst Jan Walstra, Welkoop Leeuwarden, Snekertrekweg 71, tel nr.
058-2157711 of email: leeuwarden@welkoop.com.
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Van de stallen

De Potmarge
Het bijenjaar zit er op… Het afgelopen seizoen zijn de volken op de stal weer ingezet
als lesmateriaal voor een zestal cursisten van de basiscursus Bijenhouden. Emmo Koster heeft in drie volken praktijklessen gegeven en Hein Hogenhuis heeft voor de materialen en het beheer van de volken gezorgd. De afleggers mochten weer bij Hein op
zijn stal bij Boele Land staan en daar zijn ze met de nodige aandacht verzorgd. Een
oxaalzuurbehandeling geven in de broedloze periode, voorzichtig bijvoeren en de ontwikkeling van een aflegger volgen: allemaal leerzame onderdelen van de cursus! Twee
mooie afleggers zijn door een paar cursisten gekocht.
De volken (7) op de stal zijn in goede conditie ingewinterd. Na de behandeling met
mierenzuur (70%) was de mijtenval per volk wisselend maar er zijn geen alarmerende
aantallen mijten gevallen.
In december zullen alle volken met oxaalzuur (druppelen) behandeld worden.
Het gouden team Gerrit en Bouwien Fokkema is druk in de weer geweest met het slingeren, het oppotten en het plakken van etiketten. Ook dit jaar een mooi resultaat van
de verkoop van honing tijdens de Open dagen, daarvan hebben we ruim 600€ op de
rekening kunnen bijgeschreven.
Brrrr….. het is veel te koud voor de bijen!! Daarom is er
vandaag helaas geen Open Dag op de Bijenstal.
Met dit bericht op het hekwerk van Nordwin hebben we de eerste Open Dag afgelast.
Jammer, want in mei hoorden we van klanten dat ze in april voor een pot honing aan
de poort gestaan hebben. Over belangstelling hadden we op de overige Open Dagen
niets te klagen, het was iedere keer gezellig druk op de stal. We hebben dit jaar ook
weer deelgenomen aan de Landelijke Open Imkerdag en dat was wederom een succes.
Er was vooral veel interesse en verwondering voor de volkjes in de observatiekasten.
Het zoeken naar de koningin blijft een leuke opdracht voor jong en oud.
Iedereen heel hartelijk dank voor jullie medewerking!
Martine Kamphorst is onze vaste PR functionaris en zij stuurt de berichten over activiteiten naar de diverse media. Maar dat we inmiddels ook een eigen website hebben, is
waarschijnlijk nog niet bij iedereen bekend. Kijk even op www.bijenstal-potmarge.nl en
lees het verslag van Martine over de laatste open dag in juli. Waling Terpstra is de beheerder van de website.
Als header voor de site is hetzelfde ontwerp gebruikt dat ook op de etiketten voor de
honing afgebeeld staat. De diverse informatie over de bijenstal en het bestuur moeten
nog aangevuld worden.
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Najaarsbijeenkomst dinsdag 21 november

Lezing najaarsbijeenkomst

Jan Willem Zwart (1970) komt voor de vereniging tijdens najaarsbijeenkomst van 21
november a.s. meer vertellen over het programma van Culturele Hoofdstad 2018.
Jan Willem is directeur van de
Hortus van Friesland, De Kruidhof
en zelf al meer
dan 25 jaar bijenhouder. Bijen en
hommels zijn bij
uitstek een indicator van biodiversiteit. Bijenhouders
weten waar hun
bijen op vliegen
en hebben zo een
goed beeld van de
soortenrijkdom in
eigen omgeving.
Jan Willem neemt
u mee in een
b(l)oeiend verhaal over het programma van 2018 waarin kunst, wetenschap, onderzoek en educatie een belangrijke rol hebben.
De najaarsbijeenkomst is zoals gebruikelijk in de lerarenkamer van het Nordwin College in Leeuwarden. Inloop vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur
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 Jos Heemstra. Redactieadres per post: De Tsjerne 4, 9051
HV te Stiens of per mail: tsjerne4@gmail.com
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.
Germ Koopmans, voorzitter
Pieter Vos, penningmeester
Anna Christien Piebenga, secretaris, Jacob Hein Faber en Waling
Terpstra , alg. bestuurslid

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge
Gerrit Fokkema, voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De afd. Leeuwarden e.o.
Aantal leden

58*

Secretariaat
It Stalt 11
9022 BX Mantgum

Cursusnieuws
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Van de redactie
Als je leest “van de redactie” denk je minstens dat er een heel team schrijvers, correspondenten, grafische opmakers en advertentie verkopers achter dit blad schuilgaat. Niets is
minder waar. Sinds het vertrek van Tjitte Piebenga uit de redactie (voor zijn bijdragen nogmaals hartelijk dank) worden al deze functies door één redacteur uitgevoerd. Weliswaar
even een hulpredacteur voor het vullen van de achterzijde, maar dan weer alleen verder. Of
toch niet? Voel je je ook maar een beetje geroepen om redactionele kwaliteiten tentoon te
spreiden, of nog beter: ervaring op te doen in dit dankbare werk, meld je dan bij Jos
Heemstra. Ervaring met een typemachine of stencilapparaat is niet eens nodig! Handig is
het wel als je iets van bijen weet, met een computer overweg kan of in het uiterste geval
een stukje kunt schrijven. Wie wil deze ervaring opdoen?

Redactie

Pesticiden in onze honing?
In veel honing blijkt pesticide te zitten. Niet gevaarlijk voor mensen, maar wel voor bijen
en andere insecten. Zwitserse onderzoekers hebben 198 honingmonsters onderzocht. De
honing is tussen 2012 en 2016 door vrijwilligers verzameld bij lokale imkers op alle continenten van de wereld, uitgezonderd Antarctica.
Het wetenschappelijke tijdschrift Science publiceert het Zwitserse onderzoek. Nederlandse experts noemen de uitkomsten schokkend. “Het is een huiveringwekkend beeld dat uit
deze studie naar voren komt”, zegt Frank Berendse, oud-hoogleraar natuurbeheer in Wageningen en mede-auteur van een Europese studie naar het effect van deze pesticiden op
insecten. Toxicoloog Henk Tennekes, die al in 2009 publiceerde over de risico’s van deze
groep pesticiden (neonicotinoïden), zegt dat de studie laat zien “dat er op mondiaal niveau een voor insecten giftig landschap ontstaat”.
Hoewel het aantal onderzochte monsters beperkt is, toont de studie dat neonicotinoïden
inmiddels wereldwijd in honing zitten. Uit het onderzoek blijkt dat in bijna de helft van
de honingmonsters de concentraties de veilige grens voor blootstelling aan insecten zijn
overschreden. Onderzoekers van de Universiteit van Neuchâtel vonden neonicotinoïden
in 75 procent van de monsters. In 45 procent van de honing vonden ze sporen van twee
of meer van dit soort pesticiden. In ongeveer twintig monsters vonden ze zelfs vier of vijf
verschillende neonicotinoïden.
Er is in de studie geen honing uit Nederland onderzocht. Wel uit België, waar in een
monster alle vijf onderzochte neonicotinoïden werden gevonden. Opgeteld bereikte de
concentratie in het Belgische monster bijna 40 procent van de grens voor menselijke consumptie die in de EU geldt. Zelfs in honing op Curaçao werden neonicotinoïden aangetroffen. Eén monster uit Duitsland overschreed de norm voor menselijke consumptie,
maar een andere honing uit dit land bleef er ver onder. (uit de Vlkskrnt 12/10).
Hoe zou het met onze honing zijn…….
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In Warbere Bijker

Tjitte Piebenga,
een man met veel facetten.
Toen op de laatste vergadering dit voorjaar Tjitte aangaf te stoppen met zijn werkzaamheden voor de “Warbere Bijker” was hier volledig begrip voor. Evenwel nu zou in zijn rubriek
één imker ontbreken en wel hij zelf. En dat terwijl hij op dit moment de op één na oudste
imker, zeker in praktijk jaren is. Met enig overleg kwam het volgende beeld, in een notendop,
tot stand.
Het bijen houden begon tijdens zijn opleiding in
Frederiksoord in 1965. Als cursus deelnemer
kreeg hij bij de afsluiting toen der tijd van het rijk
(ministerie van landbouw) een bijenkast geschonken.
Van een lokale imker kreeg hij nog een zwerm met
als voorwaarde dat als de zwerm niet zou overleven er alsnog een rijksdaalder betaald moest worden.
Een volgende fase begint in Enschede . Onder
aandrang van zijn oudste zoon neemt hij contact
op met de Twentse imkers. Toen een regio met
actieve Carnica imkers, die al meerdere zendingen met jonge koninginnen ter bevruchting
naar Schiermonnikoog stuurden.
In 1978 komt hij naar Leeuwarden en wordt meteen lid van onze afdeling. Al spoedig vormt
zich het driemaatschap Meinsma, Hogenhuis en Piebenga, wat betreft het imkeren in praktijk.
Koninginnen telen, reizen naar allerlei drachten, het fruit in St. Jacob, de watermunt in de
Lauwersmeer, met als bijzonderheid de zeeaster op de kwelders. In alle vroegte achter op een
tractor met platte kar de kwelder op, bijna de zee in. Wat toen voor kleinzoon Dylan de beleving van zijn leven was.
Avonturen genoeg met zelfs een veenbrand in de Groene Ster. En daarbij niet te vergeten de
gesprekken. Die gingen ergens over. Altijd oprechte belangstelling.
Bestuurlijk zou Tjitte zeker een lintje verdienen, maar daar is hij de man niet naar. Maar vele
jaren heeft hij zijn bijdrage geleverd met het aandragen van onderwerpen voor onze avonden, lezingen, plantenruilen, cursussen en excursies. Ook buiten de afdeling was hij graag
bereid een hand(je) te helpen, zoals bij het honing slingeren op Schier.
Behalve het bijen houden zoals dat bij hem thuis plaats vindt, in een keurige bijenstal gedekt
met rode pannen en in een tuin als een hortus, heeft Tjitte nog vele andere interesses, waaronder muziek, zijn cello, zijn jaarlijkse reis naar Noorwegen samen met Margje, nog steeds
in de caravan, en het niet onverdienstelijk schilderen.
We zullen zijn bijdrage aan de “Warbere Bijker” moeten missen, maar hopelijk zijn persoonlijke aanwezigheid nog lang niet.
Bram de Smidt

