Imkerscursiefje

De week van de bij
Na de week van het bos, van de zorg, van de vrijwilliger, van de smaak … is er
nu dus sinds jaren ook een week weggelegd voor onze bijen. Dat kan
vooralsnog niet gezegd worden van het paard, de hond, de kat… nochtans
ook huisdieren. Als er een “week van” wordt ingesteld wil dat twee zaken
aangeven: 1. Het gaat er niet goed mee en 2. Hoe kunnen we positief
focussen. Dat eerste wisten we al lang. De vraag luidt dan: hoe kunnen we dit
maatschappij betrokken maken. Hoe verging ‘mijn week van de bij’?

Kleuterschool
Lindsay R. is een stagiaire kleuterleidster (laatstejaar) en had me gevraagd
om tijdens deze week haar kleuterklas van 3-jarigen te komen ‘animeren’
over de bijen. Ik had vooral wat materialen, een beroker, een potje honing
en pollen mee om al hun zintuigen te kunnen aanspreken. Dat is aardig gelukt
en vond dit zo leuk omdat ik in mijn familie ook zo’n exemplaar van 3-jaar
lopen heb, de gouden leeftijd om zo open, onbevangen alles van het leven op
te zuigen. Lindsay had zelfs het klaslokaal ingericht met alles wat maar naar
de bijen verwijst. Ik heb haar mentor gezegd dat ze van mij een 10 op 10
kreeg. Het bijenthema was zelfs in de TRIP trap school (Schepdaal) nog nooit
aan bod gekomen. Het prettigst vond ik het schuddegatdansje met zijn allen,
manier waarop de bijen ook met elkaar praten. En leuke vragen dat die
mannekes kunnen stellen. Zo bijvoorbeeld toen ik het had over het
verzegelen van de honing met een laagje was, vroeg Kamil(leke):
- Meneer, moeten ze daar dan een postzegel op plakken???
- En hoe doen de bijen pipi en kaka?
- Ik wil later ook bijen hebben!

KWB
Ook het bestuur van onze KWB-Lombeek, waarvan ik zelf ook al 40 jaar deel
uitmaak, had me gevraagd voor een thuisvoordracht. Zo’n uiteenzetting
begin ik alvast bij de bevruchting van bloemen en de bloesems in mijn tuin en

omgeving. De trots van het erf is mijn kersenboom, naast de appelaars, één
perelaar, frambozen, courgettes, pompoenen … Aan de hand van de
bijenmaterialen vertel ik over het leven van de bij(en) en de te verrichten
werkzaamheden.
-

Amai, hebde gij nog wel tijd voor uw vrouw? merkt iemand op,
waarop ik replikeer:
Ik ga alle dagen met een koningin slapen!!! En mijn bijenhalle is mijn
buitenverblijf ipv een appartement aan zee. Overigens moet elke
man een uitwijkpost te hebben, niet!

In de bijenhal gaat dan ook het tweede gedeelte van het bezoek door. Ik
laat ze dan eens tasten hoe warm een bijenkast aanvoelt op de dekplank
en maak het spannend met een raam met bijen uit te nemen. Men trekt
dan zo’n grote ogen, versteld als ze zijn dat ze niet opvliegen als mirages.
Het derde en laatste gedeelte is dan het ‘slingerlokaal’, waar ze de verse
zoeternij kunnen zien ontstaan en proeven. Meestal kunnen ze de
verleiding niet weerstaan om huiswaarts te keren met een potje honing.

Kersen
Mijn kerselaar is een uit de kluiten gewassen kerel van goed 20 jaar. In de
fleur van zijn leven. Hij staat op 10 meter van het vlieggat van de bijen. Ze
kunnen er dus op hun vliegroute haast niet voorbij. Wat een prachtig wit
gewaad in april: zijn huwelijksjurk met de lente. Welke de bijen rondom
mogen optutten zoals de naaister aan de bruidsjapon net voor de trouw. De
witte bloesems van weleer zijn nu donkerrode honigzoete bolletjes die
vragen om gevingerd te worden. Eén van mijn favoriete bezigheden: de
vruchten van Moeder Aarde of Natuur te mogen plukken. Het jaar 2018 mag
ik inboeken als één van de rijkste en vruchtbaarste. Elke tak lijkt wel
gewedijverd te hebben om de meeste bolletjes te produceren. Ik kan ze met
heelder handvollen trekken, vorig jaar was het zoeken. Een resultaat waaraan
mijn bijen zeker hun aandeel hebben gehad. Wat is heerlijker dan een bakje
krokante kersen naast je ipv krakende chips als je naar de Rode Duivels op
het WK zit te kijken! Er hingen meer dan 100 kg kersen aan! Dank u, bijtjes!

Tests
In hún week begonnen bijen nu ook al proefritten op de fiets:

Of proberen hun rijbewijs te halen:

Dievenimkers
In Tessenderlo komt de week (maand) van de bij met een negatief bericht in
beeld. Dieven stelen er 3 bijenkasten. Dat is zeker door collega’s gebeurd of
beginnende imkers op zoek naar startmateriaal. Het is ook niet de eerste keer
dat dat gebeurt en gans Vlaanderen mag het geweten hebben dat deze
praktijk not done is en ons ras niet mag besmetten.

Politicus
De ‘week van de bij’ moet voor kamerlid De Winter aanleiding geweest zijn
om vluchtelingen te vergelijken met ‘bijen die op een confituurpot afkomen’.
Halloooo, Flipke, ! Vluchtelingen zijn geen beesten en als ze het al zouden
zijn in uw optiek: beesten die honger hebben zoeken naar eten en beesten
die opgejut en ge- of verjaagd worden, die zoeken naar een andere habitat.
Hou op met valse vergelijkingen en populistische goedkope quotes. Als er iets
is wat politici van bijen kunnen leren is het precies dat ze niet aan de
confituurpot zitten zoals velen onder hen.
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