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Nieuws van Schier
Jan Charpentier

De werkzaamheden van de 'Stichting Station voor
Carnicateelt' nemen eind mei weer een aanvang. Er
wordt dan begonnen met de opzet van de teelt die
moet resulteren in het benodigde aantal moeren
voor imkerend Nederland. Vier weken lang is er een
wisselende ploeg imkers op het eiland aanwezig om
de teelt t e verzorgen: starters maken, overlawen,
pleegvolken in orde maken en van doppen voorzien, en Kirchhainers bevolken. De rest wordt aan
de natuur overgelaten zodat het benodigde aantal
78 moeren een mooi broednestje kan tonen tegen de
I
tijd dat de moerenoogst daar is.

willen beëindigen. Door het missen van zijn aandeel in
de werkzaamheden is een grote bestuurlijke aanpassing noodzakelijk geworden. Het is verheugend te
kunnen constateren dat alle oud- en nieuwe
medewerkers met volle energie trachten om de
ontstane leegte op te vullen.

Om de voorbereidingen doeltreffend te kunnen uitWat de 'Schiermoer' zelf betreft, ze is voornamelijk
voeren is het noodzakelijk om te weten hoeveel
geselecteerd
op zachtaardigheid. Ook is gebleken dat
koninginnetjes er op zaterdag 8 juli moeten worden
de
bijenpopulatie
op Schiermonnikoog erg homogeen
afgeleverd. De teelt wordt afgestemd op het benodigis.
Dit
maakt
de
Schiermoer
bij uitstek geschikt om
de aantal. Bestellingen moeten daarom vóór 10 mei
van
na
te
telen,
zoals
voor
de
Doppenmethode.
binnen zijn!
Voor het bereiken van goede resultaten is de teelt
Zoals gezegd, zijn die moeren op het eiland Schierafhankelijk van o.a. het weer. Mocht de teelt tegenmonnikoog bevrucht. Alleen moeren met een goed
vallen of worden er teveel moeren besteld, dan geldt
broednestje worden 'geoogst' en verdeeld. Afhankelijk van het weer kan het gebeuren dat de moeren pas de regel: Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Verder nog het volgende: het komt regelmatig voor
een week later kunnen worden afgeleverd. De imkers
dat er, bijvoorbeeld bij het invoeren van de moer, een
ontvangen hierover echter bijtijds informatie.
Die verdeling is een avontuur op zich! Mensen die het ongelukje gebeurt. Indien er reservemoeren beschikbaar zijn kan in zo'n geval voor vervanging worden
hebben meegemaakt weten erover te vertellen.
gezorgd. Bedenk wel, dat er na 3 augustus niets meer
Twee leden van de Stichting nemen ieder een aantal
kan worden geregeld omdat op die datum alles ter
gesorteerde 'moerbundeltjes' mee om die op de NSplaatse wordt opgeruimd.
stations af te leveren. Leuke begroetingen en kennismakingen zijn hiervan vaak het gevolg.
Op Schier staan grote dingen te gebeuren. Door de
gewijzigde bebouwing in de omgeving van de stal
zullen we naar een andere plaats moeten verhuizen.
We zijn genoodzaakt om op verzoek van de gemeente
het mooie dalletje te verlaten. Afbraak en nieuwbouw
zullen hoge financiële eisen stellen. Om hieraan het
hoofd te kunnen bieden zien wij ons gedwongen de
prijs van onze moeren te verhogen tot f 40,-. Wij
hopen op begrip hiervoor van onze afnemers. Daarnaast biedt de verhuizing ons wellicht een aantal
mogelijkheden om de selectie beter te verzorgen,
waardoor we de kwaliteit van de moeren nog kunnen
verhogen.
Dit is nog niet alles. Bram de Smidt heeft te kennen
gegeven zijn werkzaamheden voor de Stichting te
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