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Van de voorzitter
Dit is de eerste Stertselaar in nieuwsbrief vorm, met dank aan de mensen die hieraan bijgedragen
hebben, Julian Deahl en anderen. We hopen op nieuwe kopij van onze leden en suggesties over
onderwerpen waarover geschreven zou kunnen worden.
We hebben een mooi jaar achter de rug, waarbij de volken sterk op gang kwamen tijdens de
warme dagen in februari/maart, en dat is eigenlijk niet meer opgehouden tot nu toe. Menig volk dat ik
aan het voeren ben zet dit om in broed en raat in plaats van op te slaan als winter voer. Ik blijf aan de
gang!
De koninginnenteelt heeft een aantal P-moeren voor de vereniging opgeleverd, en daar zullen
we mee verder kweken in het komende seizoen.
We trappen de imker-avonden af met een presentatie en discussie over bijenziekten door Henk
Mezger, bijengezondheidscoordinator Zuid Holland, op 27 September.
Dan volgt de jaarlijkse honing keuring, dit keer met keurmeesters uit Boskoop, op 25 oktober.
Dan vindt ook de diploma uitreiking plaats van de basis cursus. Volop activiteiten dus, ik hoop jullie
binnenkort weer te zien!
Op vrijdag 29 november gaan we een discussie over wat voor vereniging we willen zijn en hoe
wij onze rol richting toekomst zien, kunnen jullie hier alvast over na denken!
Steven Kluft

Bestuurlijk
De ALV vond plaats op 10.5.2019
Nieuw gekozen bestuursleden:
penningmeester: Peter Henneman
communicatie: Ottoline Dinger
Depot: er werd besloten om de depot voort te zetten, onder nieuwe depothouders, en met gewijzigde
openingstijden

Waarnemingen
1. Maandgemiddelde temperature, *C
Normaal 2018 2019
Januari 3,1
5,6 3,5
Februari 3,3
0,7 6,1
Maart
6,2
4,7 8,0
April
9,2
12,2 10,9
Mei
13,1
16,4 11,7

Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Gemiddeld

15,6
17,9
17,5
14,5
10,7
6,7
3,7
10,13

17,5 18,1
20,7 18,8
18,5 18,4
14,8
11,9
6,8
6,1
11,40 10,93

2. Uren zon augustus 2019
Zonduur
235 uur
Graden boven/onder gemiddeld

0,9 graden

3. Zwermen (gezien & gemeld bij Imkers Leiden)

4. Aziatische hornaar: meldingen:
* Oud-Beijerland (ZH) - 2019-09-03
* Hellevoetsluis (ZH) - 2019-09-03
* Vlaardingen (ZH) - 2019-09-03
* Oudenhoorn - dorp e.o. (ZH) - 2019-09-02
* Den Haag - Bouwlust (ZH) - 2019-09-02

Nieuw in de media:
* Anderson, B. (2019). The idle beekeeper: The low-effort, natural way to keep bees. New York, NY:
Abrams Press. ISBN-10: 1468317067: Anderson heeft een aantal modifikaties gemaakt in zijn Warré
bedrijfsmethode om het welzijn van de bijen te verbeteren. Nadruk ligt op het minimalizeren van
ingrepen door de imker: een soort zelfbestuur voor de bijen. Maar hier zijn de produktie van honing en
was van secondaire belang: hoofdzak is bestuiving.
* Overdaad bijen bedreigt biodiversiteit wilde bijen in Biesbosch: BNR Nieuwsradio-5 Aug 2019:
Staatsbosbeheer heeft last van een overdaad aan bijen in de Biesbosch. Dat komt doordat er net buiten
het gebied heel veel bijenkasten staan:
https://www.bnr.nl/cookiewall?target=%2Fnieuws%2Fduurzaamheid%2F10385844%2Fbijen-vanbuitenaf-bedreigen-biodiversiteit-wilde-bijen-in-biesbosch
* 500 miljoen bijen verdwenen in 3 maanden in Brasil: oorzak – pesticiden.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/aug/29/500-million-bees-brazil-three-months
* Hebben honingbijen vlees nodig? https://www.scientificamerican.com/article/surprise-bees-needmeat
* Stewart's Beekeeping Basics - The Norfolk Honey Co.: reeks nuttige videos met tips van een Britse
imker, wel in het Engels: https://www.youtube.com/user/TheNorfolkHoneyCo/featured

Depot

Wijziging openingstijden: vanaf 1 juni
op imkersavonden (vrijdag): 19.30-20.00 uur
op zaterdagen: begin maart tot begon oktober: 13.00-15.00 uur
De depot houdt (afhankelijk van seizoen) voorraden van:
Kleding: jakken, kappen, handschoene (lang, kort) in gangbare maten
Imkerbenodigdheden: beitels, rokers (en tabak), borstels
Kasten: complete: tienramers, zesramers, drieramers (Sparkast), en onderdelen; kunststof: Miniplus,
Apidea en Kieler; afstandsrepen, afstandsdoppen
Ramen: voor Sparkast (zelfbouw: draad, oogjes, priemen, gaatjesponzen ook), Dadant (al
gemonteerd)
Kunstraat: Simplex en Dadant
Voor de Koninginnenteelt: kasten, kooien, krulspelden, naalden, doppen
Voor het Bestrijden en behandelen: oxaalzuur, mierenzuur, azijnzuur, Apigard, Thymovar,
Varroamed, plus spuitjes, veiligheidsbrillen, en verdampers (Liebig, Nassenheimer, Apidea)

Voor de Honingoogst: emmers en potjes met deksels, etiketten, snijkranen, schrappers, ontzegelvorken en -bakken
Bijenvoer: zuikerdeeg, invertsuiker in jerrycans, voedingsbakken in versch. maten
Honing, honing, bier, mede
Prijzen zijn die van het Bijenhuis, plus een klein bedrag voor het transport van Wageningen.
Er kan in het depot worden gepind (liefst zelf) – nu met verbeterde pinapparaat.
En uiteraard kunnen jullie bij het depot terecht voor het uitlenen van slingers, wassmelters en
waspersen.
Agenda
Depot open
Depot open
Depot open
Depot open
Imkersavond: Henk Mezger: bijenziektes
Depot open
honing keuring
diploma uitreiking - basis cursus
Depot open
Discussie: doel & richting Imkers Leiden

zat. 7 sept., 13.00-15.00 uur
zat. 14 sept. 13.00-15.00 uur
zat. 21 sept. 13.00-15.00 uur
vrij. 27 sept. 19.30-20.00 uur
vrij. 27 sept. 20.00-22.00 uur
vrij. 25 okt. 19.30-20.00 uur
vrij. 25 okt. 20.00-21.30 uur
vrij. 25 okt. 21.30-22.00 uur
vrij 29 nov. 19.30-20.00 uur
vrij 29 nov. 20.00-22.00 uur

** Info voor volgende nieuwsbrief s.v.p. inleveren bij Julian Deahl (juliandeahl@gmail.com) vόόr 16.9.19

