TUIN

De Rosse Bie: gebeten door de bijen

EEN HIPPE ZITPLAATS
VOOR BINNEN EN BUITEN
Zin om even te gaan zitten, te relaxen en weg te
dromen in een comfortabel, praktisch maar hip
zitelement, dan is de Peanuts misschien iets voor
jou. Met dit vierkante kussen van het merk Sitonit is plezier verzekerd voor groot en klein.
Maak je eigen zitelement met een aaneenschakeling van Peanuts of gebruik dit
designkussen als blikvanger tussen je eigen
(tuin)meubelen. Een eiland om in weg te dromen of om even snel enkele gasten een hippe
zitplaats te geven. Deze geweldige zitkussens
zijn zowel geschikt voor indoor als outdoor, beschikbaar in verschillende kleuren, makkelijk afwasbaar, navulbaar en zalig om in te zitten.
www.sitonit.be
OUD-TURNHOUT – De Rosse Bie uit OudTurnhout is een van de oudste imkersverenigingen in België. In de lente van 2012
viert de vereniging, opgericht op 24 maart
1912, haar 100-jarige bestaan. Een bewijs
dat De Rosse Bie een sterke vereniging is.
Voorzitter Toon Jacobs (54) is gepassioneerd door de bijenwereld.
n Hoe kom je ertoe imker te worden?
Als tiener voelde ik mij al tot de natuur aangetrokken en was ik lid van natuurvereniging De
Wielewaal. Bos, water en al wat er in leefde trok
mij aan. De bijen en hun levenscyclus, de wijze
waarop zij honing produceren, in staat zijn om
een volledig volk op te bouwen fascineerde mij
vooral. Toen ik in 1993 een advertentie las over
een beginnerscursus die startte in Merksplas, tekende ik daar onmiddellijk op in en mede hierdoor werd ik door de bijenmicrobe gebeten.
Later volgde hierop een vervolmakingscursus,
een cursus voor koninginnenkweek, ziektebestrijding, voordrachtgever.
n Hoe kan het houden van bijen bijdragen
aan een beter leefmilieu?
Als men over bijen spreekt, denkt men meestal
aan honingproductie. Maar een veel belangrijkere functie die de bijen vervullen, is de bestuiving van bloemen en planten in de natuur en
landbouw. Deze bestuiving zorgt ervoor dat de
plant zich kan voortplanten. Bepaalde dieren en
insecten hebben deze planten dan weer nodig
om te kunnen overleven. In de landbouw zorgen zij voor een meeropbrengst in de zaad- en
vruchtenproductie.

onderwerpen behandelen. Leden stellen zelf bepaalde onderwerpen voor en we babbelen gezellig tussen pot en pint over hun ervaringen
met het imkeren. Materiaal zoals een slinger,
stoomwassmelter, refractormeter en waswafeltoestel wordt ter beschikking gesteld van de
leden zodat ze dit niet zelf hoeven aan te kopen.
n Wat doen jullie verder nog?
Buiten onze maandelijkse ledenvergaderingen
organiseren wij jaarlijks op de laatste zondag
van maart in de Heischuur in Oosthoven een bijenmarkt waar bijenvolken te koop worden aangeboden.
n Waar zijn jullie nu mee bezig? Is er iets
dat je in de toekomst gerealiseerd wil zien?
Ondanks de vergrijzing van de imkers en de achteruitgang van de bijenpopulaties willen wij het
bijenbestand weer op peil brengen. Dit hopen
wij te realiseren door de imkerij in de actualiteit te brengen, het ledenaantal op te krikken en
meer mensen voeling te geven met de natuur.
De Rosse Bie start in november een 10-daagse
beginnerscursus bijen houden Inschrijvingsgeld
€ 25 (inbegrepen koffie + handboek, bijkomende info: toon.jacobs@telenet.be). In de aanloop
naar het 100-jarige bestaan en in het kader van
het dalende aantal imkers werd ook een gloednieuwe website gecreërd. Hier worden de activiteiten van De Rosse Bie aangekondigd en vind je
meer informatie over bijen houden:
www.derossebie.be.

Tekst door tuin- en landschapsarchitect Pepijn Verheyen

n Waarvoor kan je bij jullie vereniging terecht?
Op onze maandelijkse ledenvergaderingen worden voordrachtgevers uitgenodigd die bepaalde
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EEN ZUIDERSE SFEER IN JE TUIN
Cabache is een combinatie van een tent, luifel of
pergola, geschikt voor un diner sur l'herbe, recepties, uitbreiding van terras,... Onder de grote
zeilen, die een milde schaduw verstrekken en
bestand zijn tegen een onverwachte bui, is het
aangenaam vertoeven. Je bent beschut zonder
het contact met je tuin te verliezen.
Cabache is vervaardigd uit robuuste, cederhouten balken met een canvas zeil dat waterdicht is en schimmelwerend werd behandeld.
De Cabache is eenvoudig te monteren en te demonteren, is te huur of voor een permanente
opstelling ook te koop, met het voordeel dat er
geen bouwvergunning vereist is.
De standaard afmeting is 6x10 meter maar kan
ook modulair, op maat of zelfs met een andere
dakbedekking, in een andere kleur of houtsoort
voorzien worden.
www.cabache.be

