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AGENDA:

18 maart een echte winterdag .Na een natte warme winter waarin de
bijen nauwelijks op de tros kwamen, kregen we begin maart echt winterweer met een harde wind uit het oosten. De bijen die al op de
sneeuwklok en de crocussen vlogen zochten de wanten en mutsen
weer op. Hoe komen ze deze late koudeperiode door? Raken ze misschien los van het voer? Maar gelukkig toen de temperatuur weer
opliep kwamen ook de bijen weer tevoorschijn. Als jullie dit lezen zullen we ook weten hoe het verder afgelopen is.
De NBV heeft weer een voltallig bestuur. En ik hoop dat de afdeling
na de voorjaarsbijeenkomst ook een compleet bestuur heeft. Ik stop
namelijk als bestuurslid ik zit al een paar jaar en ben van mening dat
je op tijd ruimte moet maken. Wie denkt dat lijkt me wel wat stuurt
maar even een berichtje.
Voor gezamenlijke inkoop van wintervoer: Opgave voor 12 mei bij
Germ 058 2562129
Een goede gezondheid en een goed bijenjaar toegewenst.
Germ

Voorjaarsvergadering
24 april 19.30 uur
Open dagen Potmarge
28 april, 25 mei,
30 juni en 28 juli
Landelijke Open Imkerijdagen 8 en 9
juli

Koolzaad, is het er nog in Fryslân?
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Iets veranderd is deze rubriek en wellicht ook interessant. Eens te horen hoe het op de stal
van de collega imkers uit de vereniging gaat. Soms met een foto-tje erbij. Maar ook vragen
(en oplossingen kunnen hier aan de orde komen.

Van je eigen stal dus

Van je eigen stal

Ze Vliegen!
Op mijn eigen stal (Jos) lijkt het
wel redelijk uit de winter te komen. Ik ben zelf zo verstandig geweest om de 5 koude weken de
warmte op te zoeken. Van de 6
volken vlogen er 5. Wellicht komt de zesde ook nog. Als ik dit schrijf is het nog te koud om
er in te kijken. Maar ze vliegen!

Vraagje, hoe moet ik omgaan met mijn waardevolle voorjaarsbloeiers?

Wij hebben een flink grasveld dat uiteraard vol staat met voorjaarsbloeiers. De boerenkrokus vermeerdert zich lekker snel (via zaad) en is al uitgebloeid zoals je ziet, maar ook de botanische krokussen breiden zich aardig uit, voornamelijk via de bol. Daarnaast natuurlijk
vele soorten sneeuwklokjes en wat leuke dingen zoals bostulp en cyclamen, kortom een
beetje stinsenflora.
Om die in conditie te houden mag ik eigenlijk niet voor begin juni maaien en moet ik eigenlijk ook wat mest opbrengen om het jaar. En daar heb je dan meteen het probleem: bollen
hebben wat rijkere grond nodig en gras eigenlijk niet als je ook andere belangrijke (wat zeg
ik, mijn hoofddrachtplant) de paardenbloem in datzelfde grasveldje koestert. Om die reden
kan ik pas laat maaien want het loof van de bollen moet verdord zijn en de paardenbloem
uitgebloeid. Maar als ik begin juni ga maaien staat het gras al gauw 30 cm hoog. Veel te
hoog voor een normale maaimachine. Het maaisel krijg je ook slecht weg. Het afgelopen jaar
maar de bosmaaier gepakt. Het is echt wel een
Berenklus 500M2 met de bosmaaier maaien,
maaisel aanharken en afvoeren en daarna maaien
om het een beetje toonbaar te krijgen , want de
bosmaaier geeft een wat ruig maairesultaat, vooral ook omdat de mollen ook profiteren van die
geweldadige voorjaarsrust in hun grasveldje . Een
paard er op stuit op bezwaren van mijn vrouw.
( op mijn grote bloemenweide doen wat paarden
wonderen)
Doe ik misschien iets verkeerd of heeft iemand betere ideeën? Ik houd me aanbevolen,
want het is zo maar weer juni !
Willem Voorthuijsen Oplossing naar : wvoorthuijsen@gmail.com
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Gemeente Tytsjerksteradiel Bij-vriendelijk !

Van je eigen stal

Een feestje zonder champagne, het kan en was nog gezellig ook. Vrijdagmorgen werd
op de dorpstuin in Hurdegaryp het bijen convenant ondertekend door ‘bijen’ wethouder Ellen Bruins Slot. Op initiatief van de politieke partijen Groen Links, de ChristenUnie en de PvdA is de overeenkomst gesloten dat de gemeente Bij-vriendelijk het
groen beheer zal uitvoeren. Ook milieu vriendelijk en ecologisch natuurlijk. Op de
Dorpstuin zelf is alles echt 100% ecologisch en zeker Bij-vriendelijk.

Op naar de prachtige, maar gezien het jaargetijde, nu nog wel wat kale Dorpstuin. Ik
was er wel vaker geweest op de tuin waar geen ‘drup of korrel’ kunstmest het fictieve
hek passeert.
Ik was zelfs als eerste aanwezig maar al lopend richting de tuin kwam een zeer enthousiaste Brigitta Scheepsma (Groen Links) er ook aan. Al snel waren er meer personen,
een aantal bestuursleden van de tuin maar ook namens de ChristenUnie was Jantsje
van de Veen aanwezig. De wethouder kwam (bijna) als laatste, Ellen Bruins Slot van
de PvdA
Dan richting de hoofdpersonen van de dag, nee niet naar wethouder of die 2 andere
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Van je eigen stal

dames maar naar de Koningin en haar volk, het Bijenvolk !
De 3 dames en de andere aanwezigen gingen wel maar wat graag even mee naar de bijenstal.
Zelf ging ik natuurlijk ook mee maar …… bijen zijn mijn vrienden eigenlijk niet. Een klein
beetje bang ben ik zelfs, het heeft te maken met een allergische reactie bij een ‘prikje’
Gelukkig was imker Pieter Vos er ook ‘Ze doen niets Jan’ kreeg ik te horen. Dat hij wel een
beschermend masker droeg liet mij overigens wel met veel vragen achter ….
Na een korte wandeling over de nu nog erg kale tuin (9 maart ‘18) stond het gezelschap bij de
bijenstal en de wethouder had een korte toespraak die veel ‘ja-knikkende’ luisteraars liet zien.
En al snel werd het convenant ondertekend door de wethouder
Dit convenant houdt in dat de gemeente Tytsjerksteradiel nu Bij-vriendelijk gaat handelen en
actief bij moet bijdragen aan de leefomstandigheden van de bijen (en insecten). Ook bij gewasbescherming bij-vriendelijk moet werken en er mogen natuurlijk geen ‘enge’ bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Alles dus milieu vriendelijk en ecologisch
Na de handtekeningen
de foto’s natuurlijk en
zowel Brigitta als
Jantsje maar ook Ellen
en Pieter waren zichtbaar blij met dit convenant.
Pieter Vos is ‘de bijenman’ op de tuin en hij
is -terecht- erg ‘grutsk’
op de tuin en hij vertelde mij dan ook dat
er alweer producten
waren gezaaid.
Er moest nog wel veel
gesnoeid worden maar
daar hadden ze op de
tuin zolang mogelijk mee gewacht. ‘Voor de bijen en de insecten’ liet ik mij vertellen. Er zat
voor deze beestje nog veel te eten aan.
Over niet al te lange tijd is de tuin weer prachtig en het bezoeken waard. Er groeit en bloeit
dan weer een heel divers aantal producten. U vindt de tuin ‘achter’ de voetbalvelden aan de
Jintewarren in Hurdegaryp. Veel meer informatie over deze prachtige tuin vindt u op
www.dorpstuinhurdegaryp.nl
Jan Kamminga Foto’s en tekst ©Jan Kamminga
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19.00 uur Nordwin College te Leeuwarden

Voorjaarsbijeenkomst dinsdag 24 april 2018

Voorjaarsbijeenkomst
U wordt van harte uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering van NBV Afdeling
Leeuwarden op dinsdag 24 april 2018, 19.30 uur in de docentenkamer van het Nordwin College te Leeuwarden, ingang Klaas Hartsweg via Van Hall Larenstein
Agenda
Welkom
Mededelingen
Verslag jaarvergadering 2017
Verslag secretaris
Verslag penningmeester en kaskommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar Germ Koopmans
Nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot in de vergadering
Verslag Stalbestuur
Cursusnieuws
NBV mededelingen
Wat verder ter tafel komt
Sluiting
Na vergadering zal Kobi de Boer vertellen over de teelt van bijen op Skier en Germ
Koopmans over de bevruchting op Flylân.

KOMT ALLEN!!!
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

57*

Secretariaat
It Stalt 11
9022 BX Mantgum

Pagina 6

Van de redactie

Pagina 6

April 2018

Van de redactie

Van de redactie
Hoe bedoel je, hoor ik de lezers al denken. Redactie?
Die bestaat immers nog maar uit één persoon. Wil je
echt van een redactie spreken, dan moeten het er minstens twee of liefst drie zijn. Beschouw dit maar als een
oproep om toe te treden tot dit gezelschap. Slechts enkele keren per jaar een paar uur aan tafel, aan de telefoon of zelfs per mail is mogelijk. Het is de moeite niet.
Er worden ook nog niet eens bijzondere eisen gesteld of
kwaliteiten verwacht. Gewoon meedenken , ideeën opdoen en uiteraard wat gezelligheid.

Niet over nadenken: gewoon Jos Heemstra
bellen!!!!! 0653304983

Open dagen bijenstal De Potmarge
Iedere laatste zaterdag in april, mei,
juni en juli zijn er weer open dagen op
onze bijenstal. Uiteraard wordt hier in
de pers aandacht aan besteed en zullen,
bij goed weer, belangstellenden weer in
grote drommen komen opdagen.
Wat dan erg handig is, is dat er dan ook
begeleiding van onze kant is. De vaste
groep vrijwilligers kan ook best wat
versterking gebruiken. Dus geef je op
bij Kobi de Boer, zodat alles weer op
rolletjes gaat lopen.
Nee, je hoeft niet een ervaren imker te
zijn. Je komt wel in contact met het
publiek, maar ontmoet ook andere imkers!
Dus geef je op voor 28 april, 25 mei, 30 juni en/of 28 juli. Misschien ook wel voor 8
juli, de landelijke open imkerijdag!

Pagina 7

Warbere Bijker

Pagina 7

April 2018

In Warbere Bijker

Tinus Bijlsma
Hoe kin san man as Tinus no noch tiid ha foar de bijen sille jo jo âffreegje as jo in
skoftsje mei disse man praat ha. Hoe kin der noch safolle
kennis en leafde foar die beestjes wêze yn in holle die fol sit
mei techniek? Of it no in âlde legerauto is die wer rinne moat
of een batterij yn in stofsuger. Hij kriget it spul we oan’e
praet. Ek syn pleksiglês bijekasten wèr je moai trochhinne
sjen kinne, binne in lust foar de taskoger. Alles sels makke!!
Tinus hat 14 folken , sawol thús as op it Ald Slot yn Wergea
en by Epke by Grou. It telen fan keninginnen en it meitsjen
fan broedstoven giet it him ek goed âf. Maaitiids in protte
lytse folkjes opsette en dermei syn besteande folken fernye.

Hy hat it bykjen leard fan Tjitte Piebenga en Hein Hogenhuis wer ek altiid in protte
reizige mei is. Allicht hat syn skoanheit, Meine Meinsma him oanstusen mei it
bykjen. Nei it fruit in Sint Jabik of nei Grinslan nei it Koalsied. Nei it ferstrjerren
fan syn frou Lammy hat it bijkjen efkes op yn leech pitsje stean. Mar mei it ferrinnen fan’e jierren kaam de leafde foar de beestjes wer werom en binne de folken folledig fernijd en bringt Tinus syn sels teelde keninginnen foar befruchting nei Flylân
wertroch hy altiid nuurte en sterke folken hat.
Tinus sil noait te beroerd wêze ien te helpen.
As der ien is die een folk kwijtrekke is hat
Tinus grif noch wol wat op reserve stean. Ek
mei transport fan’e bijen nei de dracht of it
spul efkes neisjên foar in bijker as dy mei
fakansje is, kinst op Tinus bouwe. Allegear
moais soeden je sizze.
Mar fansels hat dizze medalje ek wol in keerside. It is net alles goud dat der blinkt. Kry
bygelyks gjin wurden of spul mei Tinus of
fertel gjin leugens oer him. Want dan moat
der wat wetter troch de Ie foar dat dat wer
bylein is. Mar it komt grif op e ein altiid wer
goed!

Mar ien kin altiid goed mei him oerweis en dat is Pam, syn trouwe stabij die al hiel
wat stekken fan’e bijen ferneard hat. En as der dus ien in warber bijker is, is Tinus
dat wol.
Jos

