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TE KOOP
Omwille van imkrimping van zijn imkerij verkoopt Jan De Keuster
volgende zaken :
Lot 1 : 40 rompen simplex sommige aangekocht andere laten
maken - 10-tal bodems - 10-tal deksels - 10 voederbakken groot.
Alles 1 koop.
Lot 2 : Mini plus kastjes met raampjes - 10 bodems - 10 deksels 20 rompjes. Lot 2 ook in 1 koop.
Lot 3 : Stoomwassmelter in inox met stoommachine.
Lot 4 : Honingrijper 100 liter.
Lot 5 : Meer dan 30 kg was in blok. Deze was werd als biowas
aangekocht
en
er
werden
nooit
scheikundige
bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Lot 6 : Zelfgemaakte broedstoof voor koninginnekweek.
Lot 7 : Oude ingebonden jaargangen van ons imkersblad.
Bij interesse contact opnemen met Jan De Keuster op nr
0475/270865

Aanbod standplaats bijen
Sven Daans stelt graag zijn tuin ter beschikking voor imkers die
enkele kasten kwijt willen of zelf geen standplaats hebben. Sven
is woonachtig in Grasheide – Haachtsebaan 77.
Bij interesse contact opnemen via e-mail sven.daans@gmail.com

Oproep
In onze Zoem-Uit van februari deden we een oproep naar
kandidaten om onze Zoem-In af en toe eens te poetsen want
zoals aangekondigd geeft de huidige ploeg het, wegens de
leeftijd, op.
Tot nu toe kregen we nog geen enkele reactie binnen en daarom
hernieuwen we onze oproep.
Wie ziet het zitten om deze job over te nemen van Martha en
Gemma ? Je kiest zelf wanneer en hoe dikwijls. En natuurlijk is
een Mr Proper ook welkom want we doen niet aan discriminatie.
Interesse of graag meer info : paula.d@telenet.be – tel. 0486 53
86 84

Afleggers
Imkers die na de winter al hun bijen verloren hebben, kunnen
hun gegevens achterlaten door een e-mail te sturen naar
-3-

i.b.bonheiden@telenet.be of door een seintje te geven op 0486
53.86.84.
We zullen dan alle informatie om terug op te kunnen starten
doorsturen naar de betrokken persoon. Wanneer er dan bijen
beschikbaar zijn, of er weet is van verkoop van bijen, worden de
aangemelde personen verwittigd.
En we doen ook een oproep naar onze leden die bereid zijn om
een aflegger te schenken want ook dit jaar hebben we weer een
aantal nieuwe leden die zullen starten met imkeren. En dus zijn
we ook op zoek naar peters/meters om hen met raad en daad bij
te staan.
Alvast bedankt.

Standhouder gevraagd
Op 13.05.2017 organiseert de kinderboerderij ’t Guldenrijtje een
lentefeest.
Gert Van den Houte, lid van onze bond, is op zoek naar imkers
om een demo-stand op te richten om de bezoekers wat meer
uitleg te geven over het leven en de noodzaak van de bij.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gert via het email adres gulderijtje@gmail.com
Neem ook eens een kijkje op de website www.gulderijtje.be

Virus schadelijker voor bijenvolkeren dan gedacht
Zowat de helft van onze bijenvolkeren is aangetast door een
nieuwe, agressievere stam van het 'deformed wingvirus’ dat ook
in zijn oude vorm al de aantallen bijen deed achteruitgaan. Dat
blijkt uit een nieuw onderzoek van onderzoekers van de KU
Leuven, UGent en University of Manchester. Besmette bijen
verlaten te vroeg hun nest, werken minder lang dan normaal als
foerageerder en sterven sneller. Bovendien blijkt het om een
nieuwe, virulentere stam te gaan. “Een behandeling hebben we
helaas niet gevonden”, klinkt het in De Standaard. “Er is nog
werk.”
Het zogenaamde ‘deformed wing wingvirus’ wordt al lang in
verband gebracht met het afsterven van hele bijenvolkeren. Maar
een vastgesteld verband is daarom nog geen oorzakelijk
verband. Onderzoekers van de universiteiten van Leuven, Gent
en Manchester hebben nu experimenteel aangetoond dat het
virus inderdaad de sterfte mee veroorzaakt, en dat het dat
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agressiever doet dan vroeger. De varraomijt fungeert als
voornaamste taxi voor het virus en is dus een belangrijke
oorzaak van de verspreiding ervan.
De onderzoekers voorzagen duizenden bijen van een minuscule
microchip op hun rug. Zo konden ze het vlieggedrag van al die
afzonderlijke bijen over hun hele leven volgen. Ze injecteerden
de helft van hun bijen met een klein dosis virus , en vergeleken
ze met de niet-geïnjecteerden. Uit de data die op de chip
verzameld werden bleek dat de bijen hun nest te vroeg verlieten,
dat ze minder lang dan normaal werkten en dat ze sneller
stierven. Daarnaast bleek uit DNA-onderzoek van het virus dat
het om een nieuwe, virulentere stam gaat.
“Toch is het virus slechts een deel van een complex van oorzaken
dat voor bijensterfte zorgt”, aldus onderzoeker Tom Wenseleers,
onder meer verwijzend naar de veelbesproken neonicotinoïden.
“Uit recent onderzoek blijkt dat als je bijen blootstelt aan nietdodelijke hoeveelheden neonicotinoïden, je hun immuunsysteem
onderdrukt,
waardoor
ze
gevoeliger
worden
voor
ziekteverwekkers, zoals ons virus. Maar ander onderzoek geeft
ook aan dat de neonicotinoïden bijna zeker niet de hoofdreden
waren van de recente bijensterfte, en dat de dosissen die in
experimenteel onderzoek gebruikt werden, vaak véél hoger
waren dan wat je in het echt in bijenkolonies aantrof.”
“Het gaat echt niet om één oorzaak”, gaat Wenseleers verder. “In
2011 publiceerden we met dezelfde Gentse collega's, de groep
van Dirk de Graaf, dat we een nieuwe darmparasiet ontdekt
hadden, een neefje van de slaapziekte-parasiet bij de mens, die
een bijna even grote impact had op de wintersterfte als de
varroamijt. Intussen is die ook in grote delen van de wereld
gezien.”
“We leerden nu dat ook subtiele effecten van belang zijn, en dat
je de bijen over een lange tijd moet volgen”, zo besluit de
onderzoeker. “Pas dan zie je factoren zoals bijen die het nest
vroegtijdig verlaten, of niet meer terugkeren. Dat is moeilijker
dan de dode bijen op de raten tellen, en het vergt hightech zoals
onze chips, maar het levert wel zinniger resultaten dan wat bijen
in een kooitje stoppen en meten vanaf welke dosis insecticide de
helft sterft. Een behandeling hebben we helaas niet gevonden. Er
is nog werk.”
Bron: Vilt – 02/02/2017
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Zaterdag 25 maart – 14 uur – Zoem-In - Opendeurdag
Het mooie weer van de voorbije dagen (op het ogenblik dat ik dit
artikel schrijf is het 17 °C) heeft onze bijen duidelijk deugd
gedaan. Tijdens een fietstocht richting Bonheiden hebben Louis
en ikzelf kunnen vast stellen dat zowel de kasten op Befferveld
als in de Zoem-In allemaal vliegen en dat ze allemaal stuifmeel
binnen brengen.
Het wordt dus stilaan tijd om de kasten voor de eerste maal na
de winter open te doen en een eerste controle uit te voeren. Hoe
zijn de bijtjes eraan toe ? Hoe groot is het volk nog ? Zit de
originele moer er nog op of hebben de werksters een
moerwisseling uitgevoerd ? Allemaal vragen die dienen
beantwoord te worden.
Daarom worden jullie uitgenodigd in de Zoem-In op zaterdag 25
maart om 14 uur. Eric zal eerst wat uitleg geven hoe er te werk
zal gegaan worden en daarna zal er aan de kasten gewerkt
worden.
Voor onze beginnende imkers de gelegenheid om wat ervaring
op te doen en dus een must. En voor de wat meer ervaren
imkers kan het ook geen kwaad om hun geheugen op te frissen.
Jullie worden dus massaal verwacht voor de start van het
bijenseizoen. De koffie en de thee zullen klaarstaan.

Zondag 26 maart – Zoem-In - Wassmelten, wafelen en
Logen
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor het logen en het
smelten van was en waswafelen op zondag 26 maart.
Graag een seintje op e-mail i.b.bonheiden@telenet.be zodat we
dit tijdig georganiseerd krijgen. Graag opgave van het aantal
raampjes en/of rompen te logen en de hoeveelheid was die dient
gewafeld te worden. Hoeveelheden was minder dan 1 kg.
zuivere was zullen in afspraak worden samen gevoegd.
Diegenen die ingeschreven hebben zullen tijdig door Louis
verwittigd worden om hoe laat zij verwacht worden in de ZoemIn.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen
nemen.

Woensdag 15 februari – Algemene Vergadering
Met een aanwezigheid van 77 % van de stemgerechtigde leden kon
de algemene vergadering rechtsgeldig doorgaan. Het financieel
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resultaat 2016 en het budget 2017 werden goedgekeurd door de
algemene vergadering en er werd kwijting verleend aan de
bestuurders.
Ter informatie wordt hierna het restultaat 2016
gepubliceerd. Indien er hierover vragen zijn, kunnen deze steeds
gesteld worden aan het bestuur. Er zal met veel plezier op
geantwoord worden.
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Cursisten 2015/2016
De cursisten die deelgenomen hebben aan het examen
“Oordeelkundige Bijenteelttechnieken” zijn allemaal geslaagd
waarvoor een dikke proficiat.
De getuigschriften zijn in mijn bezit en kunnen verkregen
worden tijdens onze eerste Opendeurdag zaterdag 25 maart of
tijdens de loog- en waswafeldag op zondag 26 maart ofwel na
afspraak bij mij thuis.
Paula

Bijenmarkt
Vzw De Liefhebbers Van ’t Zoet organiseren op zondag 26
maart een bijenarkt vanaf 14 u in de parochiezaal Venusstraat
10 te Oelegem (Ranst) : verkoop van bijen – bloemen- zaden- en
plantenmarkt – bijenmateriaal – honing – mede – kaarsen enz.

Agenda 2017
Zaterdag 22 april – Opendeurdag Zoem-In – 14 uur – Uitbreiden
volkeren en plaatsen honingzolders
Zondag 23 april – Plantenbeurs Putte/Grasheide van 9u00 tot
17u00
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
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