“De bij in de winter,
en de rest van het jaar”

door

Drs. C.W.G.J. (Cor) van de Wert
Woensdag 6 december 2017 om 20:00 uur bij De Diepen

Drie jaar geleden hield Cor van de Wert al een voordracht voor de Sociëteit. Die ging toen
over de dagelijkse praktijk van de euthanasie. Deze keer is het onderwerp luchtiger. Cor is
namelijk niet alleen huisarts geweest, maar is ook vanaf 1980 zeer actief als imker.

In zijn voordracht zal Cor zijn passie en ervaringen als imker met ons delen. Zelf vat hij zijn
voordracht als volgt samen:
‘Beginnend in de winter volgen we de ontwikkelingen van het bijenvolk en de ontwikkelingen
rond de bijenkast/korf gedurende de seizoenen. De bezigheden van de individuele bij en de
bezigheden van de imker komen ter sprake.
De geschiedenis van de imkerij en de toekomst passeren ook de revue.
Er zal zeker genoeg gelegenheid gegeven worden tot het stellen van vragen.’

In zijn voordracht zal Cor onder andere uitleggen hoe een bij, die een nectarbron gevonden
heeft, andere bijen informeert. De boodschap bevat informatie over de afstand tot de bron
en de vliegrichting. Ook zal hij toelichten dat bijenvolken het moeilijk hebben tegenwoordig
en dat er gespeculeerd wordt over de oorzaak van de bijensterfte.
Het zou komen door virusbesmetting, insecticiden en de opwarming van de aarde.
En we weten allemaal dat bijen belangrijk zijn voor de bestuiving.
Kortom, het onderwerp is niet alleen interessant, maar ook van belang voor onze
toekomst.

Het curriculum van de spreker is als volgt:
Geboren in 1950 in Oijen (gemeente Lith)
1961-1965
MULO A&B (Fraters van Tilburg, Oss)
1965-1968
HBS-B (Titus Brandsma Lyceum,Carmelieten,Oss)
1968-1975
medicijnen, Katholieke Universiteit Nijmegen
1976-1977
opleiding huisarts, Oploo/Nijmegen
1979-2012
apotheekhoudend huisarts in St. Anthonis
1980-heden imker.

Deze voordracht belooft een mooie afsluiting te worden van de lezingencyclus 2017.
Komt dus allen!

