STIMULERINGSFONDS

BIJDRAGE

B(I)ij me bijdrage

van de bank

Imkervereniging afdeling Oostburg zoekt nieuwe
leden. Met de bijdrage uit het Stimuleringsfonds van
Rabobank Zeeuws-Vlaanderen krijgen ze er hopelijk
snel nieuwe imkers en bijen bij.
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Dit zijn de bijen van Gerrit
van Leiden, penningmeester
van lmkervereniging afdeling
Oostburg. Gerrit heeft een
aantal kasten, waarin per kast
zo'n 30.000 tot 40.000 bijen
wonen.

e Imkervereniging uit Oostburg
kampt sinds een aantal jaar met een
vergrijsd ledenbestand. Voorzitter
van de vereniging, Ad de Koster,
vertelt: 'De laatste jaren melden zich steeds
minder nieuwe imkers aan. Bovendien zijn het
vaak mannen van veertig jaar of ouder. We vinden het belangrijk dat ook jongeren en vrouwen
imker worden. We hebben een plan bedacht om
nieuwe (jongere) leden aan te trekken, genaamd
"Bij" de tijd. Dankzij een mooie bijdrage uit het
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Stimuleringsfonds van Rabobank Zeeuws! Vlaanderen kunnen we ons plan uitvoeren.'

"BIJ" DE TIJD Gerrit van Leiden, penningmeester van de vereniging: 'Met de bijdrage uit
het Stimuleringsfonds van de Rabobank kunnen
we een beginnerscursus aanbieden over alles
wat er komt kijken bij het houden van bijen. Begin november is de cursus gestart met tien theorielessen, gevolgd door tien praktijklessen bij
een imker. Iedereen die het interessant vindt,

jong en oud, kon zich hiervoor aanmelden. Tijdens de cursus leren de deelnemers alle kneepjes van het imkervak: wat voor type bijenkasten
zijn er, waaruit bestaat het volk, hoe ziet de koningin eruit, wat voor soorten bijen bestaan er,
en ga zo maar door. Op 10 april 2017 vindt het
examen plaats. De cursisten die slagen voor het
examen en lid van de vereniging zijn of worden,
krijgen van ons een bijenkast mét bijenvolk.
Zo'n startvolk bestaat uit ongeveer 20.000 bijen.
Zo kunnen ze direct als imker aan de slag!'

LEKKER FRUIT EN VERSE HONING

Waarom zijn bijen zo belangrijk? Ad legt het uit.
'Bijenbestuiving verbetert de gewassen van
onder andere de fruit-, groente-, sier- en zaadteelt. De vruchten zijn groter en vaak mooier
van vorm als er bijen bij zijn geweest. Ook de
landbouw profiteert van de bijen bestuiving.
Producten zoals pompoenen, bruine bonen en
papaver hebben bijenbestuiving nodig om te
groeien.'

Ad de Koster draagt wel
een imkerpak, maar is niet
bang voor bijensteken:
'Die voel ik eigenlijk niet
meer.'

TIPS VAN DE IMKER
Wist je dat het eten van
een banaan in de tuin
bijen aantrekt? IIn
bananen zit een stofje,
waar bijen agressief van
worden en aan-vallen.
Geen banaan in de tuin,
maar toch last van bijen?
Een trucje: pak een glas
en vul dit met water en
anijs-drank, zoals Ricard
o f Pernod. Zet dit glas
ver van de plaats waar je
zit, want dit mengsel
trekt bijen aan en zo
houd je ze op afstand.

Juist om de reden dat de bijen zo belangrijk
zijn voor de tuin- en landbouw in de regio, heeft
de commissie van het Stimuleringsfonds de aanvraag van de imkervereniging gehonoreerd.
Gerrit vult aan: 'En niet te vergeten: de bijen
produceren verse, gezonde honing. Voor ons als
imkers is de honing niet het belangrijkste van
het vak Het is het bezig zijn in de natuur wat
het zo ontzettend leuk maakt. Je leert elke dag
weer bij, dat is het interessante van imker zijn.'

B(L)IJ De vereniging is erg blij met de

bijdrage van de bank 'We willen meer imkers in
de regio. Met dit project hopen we dat waar te
maken', legt Ad uit. 'De bijenkasten moeten een
duidelijke kleur hebben, zodat de bijen hun kast
makkelijker terug kunnen vinden. Om de Rabobank te bedanken voor hun bijdrage aan ons
project, gaan we de bijenkasten die we de
beginnende imkers cadeau doen, verven in de
kleuren van de Rabobank.'

IMKERCAFÉ Het heeft meerdere voordelen
om je als (beginnend) imker aan te sluiten bij de
Imkervereniging. Gerrit: 'Het houden van bijen
is niet makkelijk. Daarom is het fijn als je met
vragen bij andere imkers terecht kunt. We
zorgen ook voor bekendheid op onze website en
via social media. Bovendien organiseren we
regelmatig een evenement, zoals de jaarlijkse
nationale imkerdag en het imkercafé. Er worden
in het imkercafé lezingen gegeven en imkers
kunnen op een informele manier praten over
het vak We hopen in het voorjaar een aantal
nieuwe leden te mogen verwelkomen!'

MEER WETEN?
WWW.OOSTBURG.BIJEN
HOUDERS.NL
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