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Nummer negen!
Een heel korte, ditmaal: we lopen tegen het einde van het seizoen, en enkele bestuursleden zijn aan het
genieten van een lekkere vakantie (of zijn alweer terug van een lekkere vakantie…!) en we hebben niet veel
nieuwtjes meer te vertellen. Desondanks veel leesplezier en: reageren mag natuurlijk! Graag zelfs!
Buurtavond (door Marianne Brounné)
Tijdens de Buurtavond van 21 mei heeft Lennard Pisa een lezing gehouden over bijen. Een samenvatting:
De mens houdt de bijen voor de honing die zij produceren, maar die honing is eigenlijk bedoeld als voorraad
wintervoedsel als de bijen een soort winterslaap houden. Al lang geleden werd er honing
geoogst van wilde bijen die kolonies vormden in holle bomen. Daarna ging de mens ook
bijen houden door uitgezwermde bijenvolken te vangen en in holle bomen ‘op te sluiten’;
weer later werden dat gevlochten bijenkorven. Nu worden de bijen in kasten gehouden
waar de imker zelf ramen in stopt waarin de bijen dan raten van was maken. In die raten
slaan ze de nectar op, die door enzymen wordt omgezet in honing.
Er zitten wel 50.000 bijen in een kast. In het begin van het voorjaar, als de
buitentemperatuur weer stijgt, legt de koningin (er is er maar één in de kast) nieuwe eieren, waar voor een
deel darren uitkomen en verder veel nieuwe werksterbijen. Na een tijdje wordt de
bijenkolonie zo groot dat er nieuwe speciale koninginnencellen gemaakt worden,
waarin de larve extra goed voedsel krijgt zodat ze uitgroeit tot een nieuwe koningin.
De oude koningin verlaat de kolonie met de helft van de werksters en gaat een
nieuwe kolonie stichten. De darren bevruchten de nieuwe koningin en in augustus
worden de darren de bijenkast uitgezet. De werksters werken hard om de
honingvoorraad aan te vullen voor de winter.
Als de oude koningin dreigt te gaan zwermen, haalt de imker het raam met de
koningin eruit en doet dit met nog meer ramen in een nieuwe kast, waardoor hij twee bijenvolken heeft die
voor honing zorgen. Meestal wordt er twee keer per jaar honing geoogst, eind mei en begin augustus. De
imkers geven ervoor in de plaats suikerwater, waar de bijen dan weer honing van maken. De meeste imkers
zijn hobby-imkers; er zijn er ± 6.000 in Nederland.
Naar de bijensterfte wordt veel onderzoek gedaan, maar er is nog maar vanaf de jaren ’90 systematisch
onderzoek gedaan naar de aantallen gestorven bijen. Een duidelijke oorzaak is nog niet aan te geven. Tot nu
toe is het ene jaar de sterfte veel hoger dan het andere jaar. De varroamijt is één doodsoorzaak, men denkt
ook aan pesticiden die op onze gewassen gespoten worden of aan te weinig variëteit in planten waardoor de
bijen zwakker worden.
Buurtavondbezoekers, let op:
De laatste Buurtavond van dit seizoen gaan we houden op 25 juni aanstaande van 19:30 – 21:00 uur. Trek
sportieve kleding aan, want het wordt een spelletjesavond!
Einde seizoen
In de maanden juli en augustus zullen er – zoals dat in de afgelopen jaren ook het geval was – geen
activiteiten worden georganiseerd in het Buurthuis, dus geen schilderen, koffieochtenden of Buurtavonden. Er
verschijnen in die periode ook geen nieuwsbrieven! We gaan energie verzamelen om in september het nieuwe
seizoen van start te kunnen laten gaan.
Het bestuur wenst u allen een fijne vakantieperiode en natuurlijk hopen wij u allemaal weer terug te zien in het
nieuwe seizoen!
Ten slotte nog dit:

Het buurthuis heeft een eigen telefoonnummer: 015 261 6006, bereikbaar van 09:00 uur tot 13:00 uur.


Niet vergeten om eens te kijken bij de boeken in onze boekenkast (en in de dozen daaronder…).
Er zit vast wel wat voor u bij! Kleine boeken kosten maar € 0,50 en grote relatief nog minder:
maar € 1,-!



Hebt u een nieuwtje of een bericht dat u via deze nieuwsbrief openbaar wilt maken? Stuur het op naar het
e-mailadres dat u bovenaan deze nieuwsbrief ziet staan. Even bellen mag natuurlijk ook!

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur een mailtje of bel even en we verwijderen u van de
mailinglijst.
Alle teksten zonder bronvermelding zijn gemaakt door het bestuur van Stichting Buurtwerk Voorhof II.
Redactie van deze nieuwsbrief berust bij Rob Senechal.

1 van 1

