De Gashouderbijen: Treurig nieuws en veranderingen.
Tot mijn spijt hebben Nicole de Rop en ik op 4 april j.l. geconstateerd dat vier van
de vijf bijenvolken in de gashouder de winter niet zijn doorgekomen. Alleen Alert,
het meest rechtse volk leeft nog en lijkt goed te gaan.
Op 21 februari waren Nicole en ik in de Gashouder om vuil te ruimen en even
van dichtbij bij de bijen te kijken.
Op die dag werd er bij Alert flink gevlogen. Ook bij Walnoot kwam stuifmeel binnen. Bij Marie en Drie-eenheid was af en toe een bij te zien en bij Moed was geen
activiteit. In de loop van maart werd het ook steeds stiller bij Walnoot.
Uiteindelijk bleek op 4 april dat deze vier volken niet meer leefden.
Een en ander heeft ertoe bijgedragen dat ik de bijen wil overdragen aan nieuwe
bijenhoeders.
Tot mijn vreugde heb ik twee mannen bereid gevonden om de nieuwe bijenhoeders van de gashouder te worden. Voor de meeste van jullie zijn het bekenden. Michel Floris en Peter Kassies. Michel heeft een bijencursus bij Geert van
Kerckhoven gedaan en Peter is dat
van plan zodra dat weer mogelijk is.
Op 6 en 13 mei hebben Nicole en ik samen met Michel en Peter de 4 kasten leeggemaakt.
Daarbij is gebleken dat 3 volken geen voer meer hadden en 1 volk wel voer had
maarcwaarschijnlijk te klein was en niet meer bij het voer kon komen.
Nicole en ik zullen in ieder geval het eerste seizoen op de achtergrond aanwezig
zijn en deel uit blijven maken van de Zwermwacht. Ook blijven wij het zeisen en
afruimen van de gashouder verzorgen.
Ondanks alles ben ik vooral blij dat de bijen door de overname van Michel en
Peter als het ware in de “buurtfamilie” blijven en ik hoop en wens dat jullie allen
de warme en betrokken bedding waarin ik met liefde voor de bijen heb kunnen
zorgen zullen blijven verzorgen.
Ina Stoeten,
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