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Overlijden Julien Wilna
Op 7 mei laatstleden bereikte mij het nieuws dat Julien
Wilna al twee weken in het ziekenhuis verbleef en dat het
hem niet
goed meer ging.
Diezelfde avond is Julien nog
overleden.
Ik heb Julien, net zoals vele andere
imkers, leren kennen als beginnend
imker. Hij stond toen voor mij altijd
klaar met raad en daad. ik herinner
me nog goed dat ik op een goede
lentedag de bijen nakeek thuis en
toch wel wat dode witte larven zag
zitten. Mijn opleiding indachtig
zoefde meteen "Kalkbroed" door
mijn hoofd. Toch maar even onze gezondheidsinspecteur
opbellen voor wat raad. Ik weet nog goed dat we minder
dan een uur later met twee rond de getroffen kast stonden.
Zoals Julien zei : "Ik trek mijn wandelschoenen aan en kom
kijken !". Gelukkig was het snel duidelijk dat het om
opgegeven broed ging omwille van de ongemeen koude
nacht voordien en dat er van kalkbroed geen sprake was.
Een goede les en ook en vooral nog een gezellige babbel
en straffe verhalen bij een drankje achteraf.
Deze kleine anekdote typeert Julien hoe hij echt was. Hij
stond altijd klaar voor iedereen en heeft ontelbare imkers
uit de nood geholpen met raad, een aflegger, wat bijen,
een moertje, larfjes of gelijk wat. Ook binnen onze
imkersbond heeft Julien altijd een helpende hand
uitgereikt. Hij heeft samen met de collega's bestuurders
door de jaren heen onze imkersbond gemaakt tot wat ze
vandaag is, namelijk een bloeiende vereniging met correcte
werkmethoden, goed materiaal, en een thuishaven voor
onze imkers.
We zullen Julien missen, maar als ik hem een beetje kende,
dan denk ik dat we hem geen groter plezier kunnen doen
dan allemaal samen het goede werk verder te zetten en
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onze Imkersbond verder uit te bouwen door en voor onze
imkers.
Veel sterkte aan Martha en de familie.
Uw voorzitter.

Afleggers / Overlarven
Op zondag 21 mei konden eindelijk de langverwachte
afleggers afgehaald worden in de Zoem-In.
Een aantal van deze afleggers kwamen van onze bond zelf,
maar ook een aantal leden hebben een aflegger afgestaan
waarvoor onze dank.
Een week later, op zondag 28 mei, konden de koninginnen
dan afgehaald worden. Eric heeft ervoor gezorgd dat 22
moeren afgeleverd werden. Hopelijk hebben een aantal
imkers een nieuwe start gekregen en gaat hun bijen het
goed in de komende maanden zodat ze zich kunnen
ontwikkelen tot een sterk volk.
Op 24 en 28 mei werd door Louis de mogelijkheid geboden
om over te larven van de reinteeltmoeren Carnica en
Buckfast. Meer dan 200 larfjes werden er verdeeld. Dus
ook hier een succesverhaal.
Met dank aan Eric en Louis voor hun inzet.

AVIB – Kascommissaris
Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van AVIB in
februari worden de rekeningen voorgelegd aan de leden
van de algemene vergadering en wordt er een woordje
uitleg gegeven.
Maar vooraleer dit kan gebeuren dienen deze rekeningen
nagezien en goedgekeurd te worden door twee
kascommissarissen.
Voor 2018 is het de beurt aan
Imkersbond Bonheiden om één van deze commissarissen
af te vaardigen.
Daarom deze oproep voor een kandidaat kascommissaris.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Paula –
paula.d@telenet.be – 0486 53 86 84.
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Oproep Spic & Span
En ja, we zijn nog steeds op zoek naar iemand die ons
lokaal Zoem-In af en toe eens wil komen poetsen.
Ben je kandidaat of wil je meer info, contacteer dan Paula
paula.d@telenet.be – tel. 0486 53 86 84

Federaal bijenplan wil bijensterfte terugdringen

Bijen zijn cruciaal voor de bestuiving en dus het
voortbestaan van tal van groente- en fruitsoorten, maar
hebben het in onze verstedelijkte contreien steeds
moeilijker om te overleven. Met een federaal Bijenplan met
negen speerpunten slaan federaal minister van Landbouw
Willy Borsus, minister van Leefmilieu Marie-Christine
Marghem en minister van Volksgezondheid Maggie De
Block de handen in elkaar om deze trend te keren. Er komt
ook een studie naar de economische impact van bijen.
Volgens het Frans nationaal instituut voor statistiek is 35
procent van de wereldwijde landbouwproductie het
resultaat van een bestuiving door insecten, vooral dan door
bijen. Bestuivers spelen dus een sleutelrol in het behoud
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van onze welvaart, de biodiversiteit en het maatschappelijk
welzijn. “Heel wat van de typisch Belgische gewassen
zouden in de problemen komen zonder tussenkomst van
de bijen. Denk maar aan aardbeien, honing, komkommers,
maar ook talrijke appel-, peren- en kersenboomgaarden
zouden zonder bestuiving geen vruchten meer kunnen
voortbrengen”, verklaart landbouwminister Willy Borsus.
Ook meer dan 90 procent van de wilde zaadplanten zijn
afhankelijk van bestuiving. “Op die manier staan bijen
garant voor onze biodiversiteit”, aldus minister Marghem.
Zij wil zich dan ook samen met ministers Borsus en De
Block actief inzetten om zoveel mogelijk bijen te laten
overleven. Samen met de betrokken administraties en de
sector werd gedurende twee jaar gewerkt aan een
ambitieus bijenplan. Dat ‘Federaal Bijenplan 201-2019’ is
nu klaar om uit te rollen. In totaal werden er acht
actiepunten uitgekozen die imkers moeten helpen, de
diepere oorzaken van het probleem van bijensterfte beter
te begrijpen en de risicofactoren voor bijen beter te
beheersen.
In eerste instantie wil het bijenplan een betere
beschikbaarheid van diergeneeskundige producten die
nodig zijn voor bijenverzorging. Daarbij hoort ook een
actievere rol van de dierenarts in het beheer van de
bijengezondheid. Imkers kunnen een aanvraag doen om
zich door een dierenarts te laten bijstaan in de opvolging
van hun bijenkolonies. “Hoe meer imkers voor deze aanpak
kiezen, hoe meer de gezondheidsstatus van de bijen in ons
land zal verbeteren”, maken de ministers zich sterk. Er
werd dan ook een budget vrijgemaakt van 100.000 euro
om deze diergeneeskundige begeleiding te financieren.
Elke imker die een overeenkomst voor bijenbegeleiding
ondertekent met een dierenarts krijgt daarvoor 75 euro.
De varroamijt, één van de belangrijkste oorzaken van
bijensterfte, wil met niet enkel op deze manier aanpakken.
Er
worden
ook
budgetten
vrijgemaakt
voor
onderzoeksprojecten waarvan de resultaten een betere
bestrijding van bijenziekten mogelijk moeten maken.
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Daarnaast staat in het plan dat de sterfte bij honingbijen
beter gemonitord moet worden. Bedoeling is om de
bijensterfte op objectieve wijze en over meerdere jaren in
kaart te brengen. Mogelijke verbanden tussen sterfte en
oorzaken kunnen zo onderzocht worden, wat op termijn
moet
leiden
tot
de
uitstippeling
van
een
bijengezondheidsplan.
De risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, zoals neonicotinoïden, wil
men voortdurend en met verscherpte aandacht gaan
identificeren en evalueren. Daarnaast moeten er ook
bewakingsprogramma’s komen voor invasieve soorten
zoals de kleine bijenkastkever of de Aziatische hoornaar en
het handelsverkeer van bijen moet nauwlettend in de gaten
gehouden worden. Tot slot mikt het plan ook op
voorlichting van al wie met bijen in aanraking komt zodat
zij zelf alert zijn voor de inspanningen die zij kunnen
leveren voor het voortbestaan van bijen.
Bron : Vilt – 11.05.2017

Honingbokalen te koop
Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs
van 4,00 €/karton van 12 bokalen.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Louis – tel.
0498 90 60 27 louisdn@telenet.be of bij Paula – tel. 0486
53 86 84 – paula.d@telenet.be.

Zaterdag 10 juni - Zoem-In – Honingslingeren
Op zaterdag 10-06-2017 is er weer de mogelijkheid om je
honing te slingeren in de Zoem-In.
Om praktische redenen vragen we om op voorhand te
laten weten of je komt en met hoeveel ramen. Je kan ook
aangeven of je liefst in de voor- of namiddag komt. Dit ten
laatste op woensdag 7 juni 2017 op het e-mail adres van
Franh: franh.borgers@gmail.com.
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Zij zal dan met jullie afspreken wanneer je het best naar de
Zoem-In komt.
Vergeet niet om een ontzegelvork, honingzeef en ten
minste twee emmers (eentje voor de honing en eentje voor
de ontzegelwas) mee te brengen.
Op zondag 22 juli is er de mogelijkheid om de
zomerhoning te slingeren. Graag dan een seintje aan Louis
louisdn@telenet.be ten laatste op 19.07.2017.

Zondag 11 juni – Zoem-In – 10 uur – Opendeurdag
Het invoeren van een nieuwe koningin in een volk is een
delicate zaak.
Het dient op een correcte manier te
gebeuren wil je vermijden dat je koningin afgemaakt wordt
door de werksters. Eric zal ons op 11 juni demonstreren
hoe je tewerk moet gaan.
Er zal ook een demonstratie honingslingeren gegeven
worden.

Agenda 2017
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
Zondag 24 september – Ten Huize van... – meer info
volgt.
Zaterdag 14 oktober – Zoem-In – ganse dag logen,
wassmelten en waswafelen
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