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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw 

Website: www.imkersbond-bonheiden.be 

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 

 

 

Contactgegevens 

 

Voorzitter  

Siegfried D’hont 

0486 50 94 61 

Voorzitter@imkersbond-

bonheiden.be 

 

Secretaris 

Paula Declercq 

0486 53 86 84 

Secretaris@imkersbond-

bonheiden.be 

Penningmeester  

Louis De Neef  

0498 90 60 27 

Penningmeester@imkersbond-

bonheiden.be  

Zoem-In 

 

 

 

Gezondheidsadviseur 

Julien Wilna 

015 51 32 79 

Gezondheidsadviseur@imkersbond-

bonheiden.be 

 

 

Website 

Peter Cassiers 

0473 46 40 53 

Webmaster@imkersbond-

bonheiden.be 

  

 

Materiaalmeester: 

 

      Ledenblad 

Paula Declercq 

0486 53 86 84 

Zoemuit@imkersbond-

bonheiden.be 

 
 

Ontmoetingsruimten: 

Zoem-in & Krankhoeve: 

Grote Doelstraat 1 

2820 Bonheiden 

 

Sint-Maartensberg: 

Sint-Maartensberg 1 

2820 Rijmenam 

http://www.imkersbond-bonheiden.be/
http://46.40.53./
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Zondag 8 januari – Historische en Nostalgische 

Winterwandeling 

Met negen volwassenen en twee kinderen vatten we onze 

wandeling aan en gaat het via het Krankhoevebos richting 

Zellaerbos .  Het is droog en niet te koud, ideaal dus om te 

wandelen. 

Peter weet ons weer te boeien met allerlei verhalen, want wie 

heeft er ooit al gehoord van het judasoor ?  We weten nu dat dit 

een zwam is die bij vochtig weer heel goed gedijt op afgestorven 

stammen van de vlierboom.  Vanwaar de naam ?  Een 

overlevering uit de Bijbel vertelt hoe Judas, na Jezus verraden te 

hebben, zich ophing aan een vlier en zou Petrus een Romeinse 

soldaat het oor hebben afgehakt om de arrestatie van Jezus te 

voorkomen.  Zo zie ja maar. 

En waar komt de naam Kranhoeve vandaan ?  Het gebouw zou 

ooit toebehoord hebben aan het OCMW ziekenhuis van Mechelen 

en voorzag in de voedselbevoorrading van het ziekenhuis. 

Na de “drupkes” (en voor de jongsten fruitsap) komen de tongen 

los en krijgen we verhalen te horen van “hier ben ik als kind ooit 

eens moeten gaan lopen van de boswachter van het kasteel van 

Zellaer, die zijn hagelgeweer boven mijn hoofd afschoot” en “hier 

ben ik ooit eens moeten gaan lopen van een boer die met een riek 

achter mij aan zat omdat ik tussen zijn koeien aan het spelen 

was”.  Gevaarlijke tijden waren dat vroeger. 

We wandelen ook nog voorbij de Blijdenberghoeve, gekend voor 

zijn hoeveijs.  Naar verluidt werden er onder  de Franse Revolutie 

geheime missen opgedragen in de schuur en zijn daar ooit vier 

Bonheidenaars opgepakt die tegen de muur van de Sint 

Romboutskathedraal gefusillieerd werden.  De kogelinslagen 

zouden nog steeds te zien zijn. 

En het strafste verhaal ?  Net voor we terug arriveren aan het 

voetbalveld aan de Krankhoeve vertelt Steven ons dat in dit stuk 

bos de seriemoordenaar Staf Van Eyken, beter bekend als “De 

vampier van Muizen” er zijn laatste slachtoffer heeft verkracht en 

vermoord.  Hij kreeg de bijnaam “vampier” omdat hij zijn 

slachtoffers graag beet. 

Terug aan de Krankhoeve, waar Louis ons opwacht met lekkere 

warme soep, bekom ik van al die verhalen en bedenk ik dat deze 

namiddag eigenlijk op een spannend boek leek, maar dan veel 

beter. 
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Bedankt iedereen voor jullie aanwezigheid en jullie mooie 

verhalen en bedankt Peter voor je rondleiding. 

Paula 

 

 

Stadsbijen zijn productiever 

 

Uit de categorie onverwacht wetenschapsnieuws: bijen in de stad 

produceren veel meer honing dan hun collega’s op het 

platteland. En dat terwijl bijen het in de stad moeilijk hebben. 

Luchtvervuiling, habitatvernietiging, elektromagnetische smog en 

nog wat typische stadse zaken maken het voor bijen een hele 

klus om binnen de ringweg in leven te blijven. 

En toch belonen ze de mensen ondanks alle ellende met meer 

honing, blijkt uit een studie die in Duitsland is uitgevoerd in 

opdracht van de politieke partij Grünen. In Berlijn bracht een 

bijenkorf 47 kilo op, in Hamburg kwam er veertig kilo van de 

raten gedropen. In landelijk 

gebied was de opbrengt 

gemiddeld 30 kilo per jaar. 

De oorzaak hebben biologen van 

de Martin-Luther-Universität ook 

kunnen achterhalen. Het komt 

door stadsparken. Daar is de 

afgelopen jaren een trend te zien 

om meer verschillende bloemen 

en planten toe te staan. Die keuze vinden bijen erg prettig, ze 

hebben lekker veel bloemen om uit te kiezen. Die worden 

daardoor sneller bevrucht, waardoor er ook weer meer bloemen 

in het park bijkomen. 

Op het platteland is het aanbod juist schraler, wat voor de bijen 

betekent dat ze langere afstanden moeten afleggen. Dat vertaalt 

zicht weer in minder honing. Maar wel gezondere bijen, want in 

landelijk gebied zijn ze duidelijk minder snel ziek en leven ze 

langer dan in de stad. Het beste van beide werelden zou eigenlijk 

ideaal zijn. 

Maar zover is het nog lang niet. Het gaat al jaren slecht met de 

bijen. In landen als de VS en China moeten veel vruchtbomen al 

met de hand worden bevrucht, anders komen er bijvoorbeeld 

geen appels aan de boom te hangen. De bijen die dat vroeger 

deden, zijn in grote delen van de wereld al verdwenen of het 

http://www.faqt.nl/wp-content/uploads/2017/01/bij.jpg
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gaan slecht met ze. Dat kan betekenen dat een heel ecosysteem 

instort, met alle gevolgen van dien. 

Bron : FAQT – 02.01.2017 

Oproep 

Sinds de bouw van onze Zoem-In in de boomgaard van de 

Krankhoeve heeft Imkersbond Bonheiden een 

gerenomeerde poetsploeg, bestaande uit Martha 

en Gemma, tot haar beschikking die het lokaal 

steeds “Spic & Span” houden.  

Geregeld wordt de vloer gereinigd, de 

spinnenwebben weggeborsteld en de ramen 

gelapt. Het werk dat zij verrichten staat niet zo 

direct in de kijker maar het moet wel gebeuren.  

Wanneer het bestuur de eerste woensdag van de 

maand vergadert en de Zoem-In er weer netjes bij 

ligt en fris ruikt, is het eerste wat wij zeggen : “Onze Spic & span 

ploeg is weer langs geweest”. 

Maar onze dames zien het niet 

meer zitten gezien de leeftijd en 

hebben hun vooropzeg gegeven.  

Dus zijn we dringend op zoek 

naar vervang(ster)s die deze toch 

niet onbelangrijke taak wensen 

over te nemen, want na Pasen 

geven zij er de brui aan. 

Kandidaten kunnen zich melden 

bij Paula – 0486 53 86 84 – paula.d@telenet.be. 

In naam van het bestuur en onze spic & span ploeg alvast 

bedankt. 

 

Wassmelten, wafelen en Logen 

Op zondag 26 maart hebben jullie de mogelijkheid om jullie 

gesmolten en gezuiverde was opnieuw te waswafelen en kan er 

geloogd en was gesmolten worden 

Zijn er imkers die na de winter raampjes en/of kasten wensen te 

logen of waswafels nodig hebben ?  Geef dan een seintje op e-

mail i.b.bonheiden@telenet.be zodat we dit tijdig georganiseerd 

krijgen.  Graag opgave van het aantal raampjes te logen en de 

mailto:paula.d@telenet.be
mailto:i.b.bonheiden@telenet.be
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hoeveelheid was die dient gewafeld te worden.  Hoeveelheden 

was minder dan 1 kg. zullen in afspraak worden samen gevoegd. 

Woensdag 15 februari – Algemene Vergadering – 

20 uur – Bovenzaal St-Maartensberg 

  

Bij het begin van het jaar is het de gewoonte dat de leden van de 

Algemene Vergadering van onze vzw bij elkaar komen. Tijdens 

deze vergadering worden de rekeningen van het vorige jaar 

toegelicht en goedgekeurd, worden de eventueel nieuwe 

bestuursleden gekozen en worden de budgetten voor het nieuwe 

jaar besproken. Het is ook een tijdstip waar allerhande vragen 

kunnen gesteld worden met betrekking tot het bestuur en de 

administratie van onze Imkersbond Bonheiden vzw. Dus dan 

wordt er even niet gesproken over bijtjes en bloemetjes maar 

over cijfers en letters.  

Naar aanleiding van de enquête die we vorig jaar hielden, bleek 

dat niet enkel onze imkers die zich opgaven als lid van de 

Algemene Vergadering interesse hebben in deze materie.  

Daarom heeft het bestuur beslist om op de volgende Algemene 

vergadering ieder lid van onze vereniging uit te nodigen 

aanwezig te zijn. Iedereen is dus van harte welkom om te komen 

luisteren en op het einde eventueel nog enkele bijkomende 

vragen te stellen.  

Wens je ook stemrecht op deze vergadering ? Dan volstaat het 

om je kandidatuur te stellen als lid van de Algemene 

Vergadering. Dit kan door een eenvoudige e-mail, brief of 

telefoontje aan de voorzitter. We verwachten dan wel dat je ook 

effectief aanwezig bent op de Algemene Vergaderingen (twee per 

jaar) . Kan je als lid van de Algemene Vergadering uitzonderlijk 

eens niet aanwezig zijn, dan kan je ook nog een volmacht geven 

aan een ander lid van de Algemene Vergadering dat wel 

aanwezig kan zijn. 

Als er imkers zijn die zich wensen kandidaat te stellen om het 

bestuurs-team te versterken, dan volstaat een eenvoudig seintje 

via e-mail, brief of telefoon naar de voorzitter. 

Dus, iedereen welkom op Woensdag 15 februari om 20u00 in 

de bovenzaal van St Maartensberg (Niet de grote zaal, maar de 

trap omhoog) 

 

Met imkersgroet, 

Uw voorzitter 
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Ledenfeest – Zondag 19 februari 2017 – 13 uur - 

Krankhoeve 

Het zijn de laatste dagen dat er nog kan ingeschreven worden 

voor ons ledenfeest. 

Aperitief van het bestuur 

Koude gerechten  

Italiaanse ham met portmeloensnoepjes. 

Ambachtelijke abdijbierpaté met gedroogde vruchten en rode 

uienconfijt. 

Rosbief met een kruidig rooksausje 

Gepocheerde Noorse zalmfilet op z'n mooist. 

Noorse vissersschotel met: zalm, heilbotwrap en forel. 

Trostomaat met grijze garnaaltjes en een fijne peterselie 

vinaigrette. 

Gevuld eitje met citroenmousse. 

Saladbar 

6 groetenslaatjes volgens het seizoen, Gemengde slasoorten, 

Mayonaise, Tartaarsaus, Cocktailsaus 

Aardappelsalade met fijn kruidenmengsel. 

Warme gerechtjes  aardappelgratin of puree inbegrepen 

Romig kippetje met ham en champignons 

Ragout van verse Noordzeevissen in een schaaldiertjessaus 

Dessert 

Fruittaart 

 Koffie met melk en suikers 

De prijs bedraagt 27,00 € per persoon en 15,00 € voor kinderen 

tot 12 jaar. 

In deze prijs zijn de dranken niet inbegrepen.  Er kan 

ingeschreven worden tot uiterlijk 10 februari 2017. 
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Agenda 2017 

Woensdag 15 februari –  Algemene Vergadering –  Bovenzaal St-

Maartensberg Rijmenam 

Zondag 19 februari  – Ledenfeest -  Krankhoeve Bonheiden 

Zaterdag 25 maart – Opendeurdag Zoem-In – 14 uur – 

Voorjaarscontrole 

Zondag 26 maart – Zoem-In – ganse dag logen, Wassmelten en 

Waswafelen 

Zaterdag 22 april – Opendeurdag Zoem-In – 14 uur – Uitbreiden 

volkeren en plaatsen honingzolders 

Zaterdag 6 mei - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – 

Darrenraatmethode en zwermcontrole 

Zondag 21 mei - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – Maken van 

afleggers en algemene controle 

Zaterdag 10 juni – mogelijkheid tot slingeren van 

voorjaarshoning  

Zondag 11 juni - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – Invoeren van 

koninginnen en Honing oogsten 

Zondag 25 juni - Opendeurdag Zoem-In - 10 uur – opvolgen 

afleggers – volkeren verenigen 

Zaterdag 08 juli - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – Moer 

arrestmethodes en varroabestrijding na laatste honingoogst 

Zaterdag 22 juli – mogelijkheid tot slingeren zomerhoning 

Zaterdag 16 september - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur – 

Laatste nazicht en inwintering 

Zaterdag 14 oktober – Zoem-In – ganse dag logen, wassmelten 

en waswafelen 

 

Onze Opendeurdagen hebben voornamelijk als bedoeling 

beginnende imkers met raad en daad bij te staan.  De lessen 

bestaan uit een gedeelte theorie gevolgd door praktijk aan de 

bijenkasten en worden verzorgd door Eric. 

Deze Opendeurdagen zijn toegankelijk voor alle leden en biedt 

de mogelijkheid aan iedereen om problemen aan te kaarten en te 

overleggen met andere imkers. 

Koffie en thee staan altijd klaar en zijn gratis.  De andere 

dranken (bier en cola) worden verkocht aan de democratische 

prijs van 1,00 €. 

Allemaal redenen genoeg om eens af te komen.  Voor diegenen 

die dit nog niet weten, de Zoem-In vind je in de boomgaard van 

de Krankhoeve Bonheiden. 


