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Wintervoer
Germ Koopmans heeft
aangeboden het wintervoer
weer te willen bestellen!
Bestelling graag voor 1 juni
bij Germ.
germkoopmans@icloud.com
Of via 0582562129

We zijn benieuwd hoe het een ieder is vergaan, maar helaas zit die verdraaide
Covid ons nog dwars. Dit voorjaar dus nog steeds geen vergadering, maar in
de herfst zou het toch moeten lukken. Iedereen moet dan gevaccineerd
zijn of Corona al hebben gehad, dus de najaarsvergadering bereiden we gewoon voor.
De uitwintering was voor de bijen best wel een uitdaging. Net als voor de
imkers zelf, want door de aanhoudende kou was het geen pretje. De dagen
dat je de volken kon inspecteren waren op een hand te tellen. Zelf noteerde
ik geen verliezen, maar ze kwamen maar moeizaam op gang. Aan de andere
kant sprak ik een imker in Brabant die 7 volken had verloren van de 21. Het
algemene beeld zou dit jaar wel eens heel grillig kunnen zijn.
Een punt van zorg is voor onze club wel de opleiding en ondersteuning van
beginnende imkers, zeker nu Emmo Koster niet meer onder ons is. Ook dit
seizoen zijn er geen opleidingen of open dagen in onze bijenstal mogelijk.
We willen dit proberen te overbruggen , door onze toegankelijkheid wat te
vergroten. Zo kan een ieder met vragen over bijen per mail altijd terecht bij
onze secretaris of ondergetekende ( wvoorthuijsen@gmail.com). Wij zorgen
dan wel dat er actie door iemand wordt ondernomen, want onze club kent
veel bereidwillige leden, ergens in de buurt.
Daarnaast willen we het overlarven van carnica voor de koninginnenteelt
mogelijk maken op afspraak.
Waar we ook erg benieuwd naar zijn, is de technische monitoring van bijenvolken. Zijn er binnen de vereniging al leden die hun volken via de computer monitoren? Laat ons je ervaringen weten. Misschien ook een mooi onderwerp voor onze najaarsvergadering?
We moeten het nog even doen met ons kwalitatief hoogstaand bijenblad,
maar in het najaar rekenen we weer op ieders aanwezigheid. Het is natuurlijk
wel zaak dat jullie dus nog even gezond blijven!
Willem Voorthuijsen
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Bijenstal de Potmarge

Nieuws van Bijenstal Potmarge
Bijen trekken zich gelukkig niets aan van corona, en de volken gaan dan ook gewoon hun gang. Het gaat goed met ze! Met de komst van het warmere weer vliegen
de bijtjes weer volop!
Om het onderhoud van de volken behapbaar te houden, heeft het bestuur begin
vorig jaar besloten om twee van de zes volken te verkopen. Nu we nog steeds geen
cursussen en ook geen Open Dagen hebben, kunnen we prima toe met de 5 volken
die er nu staan, waarvan één P-volk.
Onze voorzitter, Jurjen Liekelema, heeft na lang overwegen en met pijn in het hart
besloten zijn activiteiten op de Bijenstal voorlopig stop te zetten. Hij is in dienst bij
de politie en is onlangs met een intensieve opleiding tot forensisch onderzoeker
gestart en heeft daarom niet veel tijd om geregeld bij de bijen te zijn. Hij heeft ook
zijn twee eigen volken, die op de Bijenstal stonden, verkocht. Wel blijft hij als voorzitter in functie, d.w.z. dat hij de vergaderingen zal voorzitten en met interesse deelneemt aan de besluitvorming. Hij heeft het imkeren dan ook niet helemaal de rug
toegekeerd maar slechts in de koelkast gezet.
Coby de Boer houdt als penningmeester natuurlijk de financiën bij, maar zorgt
daarnaast voor de 5 volken, af en toe geholpen door Martine Kamphorst, secretaris. Door het ontbreken van de inkomsten uit de cursussen zijn de middelen van de
Bijenstal iets gekrompen. Wel leverde de verkoop van de twee boventallige volken
wat op, vorig jaar, en ook de honingverkoop gaat gewoon door.
Via een bord achter het hek op het terrein van het Nordwin-college wordt men
verwezen naar de website van Bijenstal Potmarge, www.bijenstal-potmarge.nl. Daar
kunnen mensen via email honing bestellen, op afspraak af te halen bij Martine
Kamphorst, Sminiastate 13, Leeuwarden. Dat werkt prima, de honing van vorig
jaar is al bijna allemaal verkocht.
Zo werken we stilaan verder op Bijenstal Potmarge. Stilaan, dat wel. We kijken nu
alvast uit naar het volgende seizoen, wanneer er misschien weer cursussen en Open
Dagen plaats kunnen hebben en er weer wat meer reuring zal zijn. Maar voorlopig
hebben we dit seizoen nog volop voor de boeg wat de bijtjes betreft. Laten we ervan genieten!
mei 2021
Martine Kamphorst
secretaris Bijenstal Potmarge
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25 jaar imker

25 jaar imkeren
Toen ik in Hurdegaryp kwam wonen ben ik al gauw de tuin aan gaan pakken. Het was nogal
een dicht struikgewas en voor ons moest het opener. Ook wilde ik graag fruit gaan telen.
Dus er kwamen al snel appels, peren en pruimen. Mijn tuin bleek niet groot genoeg, en zodoende werd er 200 vierkante meter volkstuin bij gehuurd. En ook hier kwamen weer veel
fruitbomen en bessenstruiken naast de groente.
Al gauw ging het wat kriebelen.
Immers die fruitbomen en bessenstruiken moeten bestoven worden. Zou het niet leuk zijn
om zelf bijen te gaan houden? Voordat je er echt aan begint laat je je goed informeren door
imkers in je omgeving. Na die stap was er al gauw een bijenvolkje. Eerst bij mij thuis, later
op de volkstuin. Het smaakte naar meer en van het één kwam het ander.
Inmiddels staan er ook volken van mij op park Vijversburg en de dorpstuin van Hurdegaryp.
Daarnaast staan er nog een paar volken bij vrienden. Het leuke is dat mensen op je af komen
en vragen gaan stellen over de bijen. Op Vijversburg en op de dorpstuin hebben we honderden mensen mogen ontmoeten waaronder veel klassen met schoolkinderen.
Op Vijversburg samen met andere imkers en op de dorpstuin wordt soms ook nog een andere imker ingeschakeld. Kinderen stellen veel vragen en komen er later soms nog op terug.
Zo gebeurde dat één van de kinderen er een werkstuk over wilde maken. Prachtig natuurlijk.
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Pieter Vos

Imkeren is niet alleen een hobby, het is een onderdeel van je leven geworden! Zo
mocht ik een keer inspreken op de gemeenteraad toen er een raadsvoorstel over
biodiversiteit aan de orde kwam. In mijn verhaal heb ik mij toen vooral gericht op
het nut van de wilde bij en de biodiversiteit.
Het ging over de natuur en hoe de mensheid er mee omgaat en wat de gemeente kan
betekenen. Hoe landschappen eentonig worden gemaakt met weinig biodiversiteit.
Hoe regenwouden worden vernietigd met grof geschut. Ik vertelde ook hoe André
Kuipers tijdens zijn ruimtereis besefte hoe uniek en kwetsbaar de aarde is. En dat de
mens er heel zuinig op moet zijn. Immers de aarde is onze woning. En niet alleen de
onze ook die van de dieren en planten.

Ook bezocht ik de vergaderingen van onze bijenvereniging en die van de eco bijkers. Die club is er niet meer, maar we maken aan het eind van ieder jaar een rooster
en gaan dan met de rietse pers aan de slag om onze eigen bijenwas te verwerken.
Zo weten we zeker dat we zuivere was in onze raat hebben.
Reizen met de bijen naar het koolzaad heb ik wel gedaan maar de laatste jaren niet
meer. Er is weinig koolzaad in Fryslân en je moet steeds verder reizen. Dat heb ik er
niet voor over. Bovendien heb ik ook ieder jaar veel bezoekers bij de bijenstallen.
Dit voorlichtingswerk is erg leuk en vraagt toch ook de nodige tijd.
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Hetzelfde geldt voor de basiscursus imkeren, die in Leeuwarden gegeven wordt.
Helaas is de cursus voor beginnende imkers vorig jaar niet doorgegaan en ook dit
jaar niet. Het blijft inspirerend om die praktijkondersteuning te geven en ervaringen uit te wisselen. Ik hoop er nog een poosje mee door te kunnen gaan want het
blijft een boeiend en fascinerend om in en met de bijen te werken.
Pieter Vos

Gedichtje

Onderstaand gedichtje vond ik onlangs in Hengelo.
Jos
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In memoriam
EMMO KOSTER

Afscheid

Het was altijd plezierig om samen met Emmo te werken in de bijenstal aan de Potmarge
in Leeuwarden. Er werd in het voorjaar altijd praktijkles gegeven. Emmo deed dat op zijn
eigen manier en vond het vooral belangrijk, dat de cursisten zelf aan de slag gingen om te
ervaren hoe het is om in de bijen te werken. Natuurlijk werden er allerlei anekdotes verteld en Emmo had ook altijd veel te vertellen. De laatste praktijkles was altijd bij hem
thuis waar we werden onthaald met koffie en eigengemaakt gebak. We werden de tuin
rondgeleid en bekeken de bijenstal. Behalve de bijen was Emmo ook verknocht aan zijn
duiven. Zijn praktijklessen waren inspirerend en ook heeft hij zijn kennis mogen overdragen op één van de jaarvergaderingen van de bijenvereniging Leeuwarden en omstreken.
We zullen hem missen.
Zijn vrouw Mattie en de kinderen wensen wij veel sterkte met dit verlies.
Pieter Vos
namens bestuur en leden NBV afdeling Leeuwarden en omstreken
In memoriam
BRAM DE SMIDT
Eind maart dit jaar is Bram de Smidt op 84-jarige leeftijd overleden. In de maand februari
vóór zijn overlijden ben ik nog een paar maal bij hem thuis op bezoek geweest. Bram wilde graag aan de hand van aantekeningen zijn herinneringen over het Carnicateeltstation op
Schiermonnikoog delen en laten vastleggen. Jarenlang heeft hij zich voor het teeltstation
ingezet. Eerst om de heer Geskes te ondersteunen bij de werkzaamheden in de bijen, later
zelf als beheerder van de bijenstal.
In de beginjaren 80 was Schier een bevruchtingsstation. Imkers van de wal leverden hun te
bevruchte moeren aan in 3-ramers. Dat was een enorme klus, de kastjes werden in Lauwersoog aan boord gezet en op Schier met een vrachtwagen naar de stal vervoerd en in de
duinvallei bij de stal gezet. Van te voren moesten de kastjes één voor één gecontroleerd
worden. De grootte van de darrenroosters werden met een daarvoor passend boortje gemeten om er zeker van te zijn dat het rooster aan de gestelde eisen voldeed.
De toename van het aanbod van kastjes vroeg om bezinning van de opzet. Toen in 1983
varroa als oorzaak van de bijensterfte in Oost Nederland werd vastgesteld was dat een reden om het roer om te gooien. Samen met o.a. Thiemen Visch en Hayo Velthuis heeft
Bram de overgang van bevruchtingsstation naar teeltstation bewerkstelligd, een geweldige
logistieke operatie. Materialen voor de teelt moesten worden aangeschaft en imkers geïnformeerd over de nieuwe opzet.
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In die tijd nog geen internet of mobiel, afspraken met imkers over levering van moeren verliepen via de vaste telefoonlijn. Bram vertelde dat de storingsdienst van de PTT
er een keer aan te pas moest komen omdat de lijn overbezet bleek! De moeren werden
per trein op de verschillende stations afgeleverd waar imkers klaar stonden om de
moeren in ontvangst te nemen. Bij storingen van de NS werd Almut, de vrouw van
Bram ingelicht en zij fungeerde als een spin in het web waar imkers bij calamiteiten
nadere inlichtingen konden krijgen.
Mooie anekdotes vertelde Bram over zijn moeren-trein-reizen, de gratis kopjes koffie
van de NS, de enthousiaste ontvangst en verhalen van imkers op de perrons als ze hun
moer in ontvangst namen.
Soms al pratend de tijd vergeten en op het nippertje vóór het sluiten van de deuren
van de trein nog ingestapt….Hij heeft veel plezier aan die contacten beleefd en vond
het onderhouden ervan ook erg belangrijk in de relatie van het teeltstation met de imkers.
Zijn inzet voor Schier is enorm geweest, het is daarom erg jammer dat hij door een
onoverbrugbaar meningsverschil binnen het bestuur voortijdig met zijn werkzaamheden is gestopt.
Zijn betrokkenheid met Schier is gebleven en hij heeft dat na de ernstige varroabesmetting in 2018 benadrukt door 3 prachtige volken aan Schier af te staan. Mede door
zijn bijdrage heeft het teeltstation een doorstart kunnen maken met volken met een
“originele” Schiermoer.
Na zijn studie biologie werd Bram leraar in het onderwijs. Met die vaardigheden heeft
hij diverse cursussen binnen het bijenteelt onderwijs verzorgd. Basiscursussen en cursussen koninginnenteelt. Menig oud imker heeft hij de beginselen van het bijenhouden
bijgebracht. Binnen de NBV heeft hij diverse functies bekleed, lid van de commissie
Koninginnenteelt, jarenlang voorzitter van de afdeling Leeuwarden. Bram was een
trouw lid die de jaarlijkse bijeenkomsten in Leeuwarden bijwoonde en een bijdrage
leverde aan discussies. De Bijenstal Potmarge heeft tijdens de Open dagen op zijn medewerking kunnen rekenen.
Hij beschikte over een enorme brede kennis van “alles wat groeit en bloeit” want zijn
belangstelling betrof niet alleen de bijen. Tijdens mijn laatste bezoek heeft hij me ook
deelgenoot gemaakt van zijn liefde voor de weidevogels. Gewapend met kijkers en
telescopen hebben we samen de eerste grutto’s bij een plas-dras gebied bij hem in de
buurt geobserveerd. “Kijk eens hoe mooi… dat streepje bij het oog…”
Bram was een markant persoon, scherp van geest, groot natuurliefhebber, een zeer
kundig imker.
En zoveel meer… Almut en de kinderen zullen hem erg missen.
Mijn laatste ontmoetingen met hem waren bijzonder maar vooral de met hem gedeelde vreugde van de eerste grutto’s in het veld zal ik blijven koesteren….
Coby de Boer
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Imker en bijenvolk(eren) gezocht voor kinderboerderij Leeuwarden

Gezocht

Waarom een bijenvolk?
Een van de doelen van de kinderboerderij is de educatie van kinderen op een leuke wijze,
waarbij ze dichtbij de dieren zijn. Bijen worden vaak geassocieerd met wespen en vaak zien
we dat kinderen hier niet of slecht het verschil in weten. De kinderboerderij zou graag door
middel van het houden van een bijenvolk en educatie hier rondom, kinderen op een first
contact manier meer laten weten over bijen en hoe belangrijk zij wel niet zijn. We zien vaak
dat ervaringsgericht leren een goede invloed heeft op hoe het kind een dier ziet.
Hulp nodig
De kinderboerderij kan dit niet alleen, de organisatie bestaat uit de eigenaar, vrijwilligers en
mensen van de dagbesteding. Het zit er niet in dat één van deze mensen de verzorging van
een bijenvolk op zich neemt. Hierom zouden wij graag willen vragen of er een ervaren imker is die de verzorging van het bijenvolk op zich wil nemen en de organisatie hier ook
over wil leren.

Wat zoeken wij precies?
Wij zijn op zoek naar een ervaren imker die het leuk lijkt om een bijenvolk op de kinder-
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boerderij van Leeuwarden te verzorgen op vrijwillige basis. Het bijenvolk en benodigdheden
zullen zelf door de kinderboerderij worden aangeschaft, wel zouden we in overleg graag willen bespreken welke spullen de imker eventueel zelf mee zou kunnen nemen.
De imker is een aantal keren per maand beschikbaar voor het controleren/verzorgen van
het bijenvolk (kan in overleg afwijken)
De imker is bereid het oogsten en slingeren van de honing te begeleiden
De imker is woonachtig in de omgeving van Leeuwarden

Gezocht

Op het moment zijn we nog druk bezig met het opzetten van een plan van de aanschaf van
een bijenvolk en bijbehorende materialen, het zaaien en planten van bloemen waarmee de bij
jaarrond van voedsel wordt voorzien en een planning van de verkoop van honing. De imker
heeft hier natuurlijk ook nog inspraak in en we zien zijn/haar opmerkingen ook graag tegemoet.
Geïnteresseerd?
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen via niek.vandeven@leeuwarden.nl of te
bellen met 058 751 2516.

Imker gezocht voor Fier, Leeuwarden
Fier is op zoek naar een imker! Dit is
een organisatie in Leeuwarden (naast
het politiebureau) waar slachtoffers
van huiselijk geweld, mensenhandel,
eerwraak, etc. onderdak en/of
(trauma)behandeling krijgen.
Op dit moment wordt er een prachtige bijen- en vlindertuin aangelegd.
Er is onder andere iemand van de
Vogelbescherming bij betrokken. Zij
zouden een (aantal) bijenkast(en) een
mooie aanvulling vinden in de tuin.
Daarom zijn ze op zoek naar een
imker die een plek zoekt voor bijen.
Een voormalige ezelstal kan dienen als bijenstal.
Bij interesse kan er worden gemaild naar mbakker@fier.nl.
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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 is ad interim en vacant..

