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Woordje van het bestuur (Steven Vandoorne)

Gegroet iedereen.
26 maart was het weer zover. De grote lente schoonmaak voor
ons bijenmateriaal. De loogbak en de smelter hebben weer
eens op volle toeren kunnen draaien. Dit dankzij een gedreven
team van vaste - en toevallige vrijwilligers. Mijn oprechte
dank voor jullie inzet. Het moet ook gezegd zijn in de zoem-in
was er een gonzende bedrijvigheid. Onder het deskundig
toezicht van meester waswafelaar Louis zijn er weeral heel wat
kilogrammen was omgetoverd in mooie, veilige waswafels en
dit in verschillende formaten.

Op 21 augustus 2022 is er een groot feest, 120 jaar imkersbond Bonheiden. Hou dit datum al vast vrij
in je agenda.
Vriendelijke groeten
Steven
Imkersbond Bonheiden (imkersbond-bonheiden.be)
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Agenda (Paula Declercq)
Zaterdag

23.04.22 14 u:

Praktijkdag – Zoem-In - Plaatsen van een
honingzolder en moeren tussen twee roosters.
Woensdag
04.05.22 20 u
Voordracht koninginnenteelt Eric Rosiers
Sint-Maartensberg Rijmenam
Zaterdag
21.05.22 14 u:
Praktijkdag – Zoem-In - Het maken van een
broedaflegger
Zondag
22.05.22:
Er kan de ganse dag overgelarfd worden
Zaterdag
04.06.22:
Slingeren lentehoning - Zoem-In
Zondag
26.06.22 14 u:
Praktijkdag – Zoem-In - Moer in arrest plaatsen,
varroabehandeling en hoe inwinteren.
Zaterdag
23.07.22
Slingeren zomerhoning-Zoem-In
Zondag
21.08.22
120 jaar bijen in Bonheiden - Krankhoeve
Zaterdag
10.09.22 14 u:
Praktijkdag – Zoem-In - Laatste nazicht en
eventuele problemen oplossen.
Deze data zijn uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen.
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:

https://imkersbond-bonheiden.be

Koninginnenteelt 4mei 2022 (Steven Vandoorne)
Op woensdag 4 mei zal Eric Rosiers een voordracht geven over hoe je
volgens hem het best koninginnen teelt.
Eric zal aangeven wat je het best doet om zo goed mogelijk een
teeltprogramma op te starten en wat je allemaal nodig hebt om tot een
goed resultaat te komen.
Normaal hadden we er ook de praktijk aan gekoppeld maar een gebrek
aan reinteeltmoeren noodzaakt ons om dit naar volgend jaar te
verschuiven.
De voordracht gaat door in de grote zaal Sint Maartensberg Rijmenam.
Start 20 uur einde voorzien rond 22 uur.
Iedereen is welkom ook zij die er dit jaar nog niet wensen mee te starten.
Indien je zelf al moeren aan kweken bent is het misschien nuttig om
eens een andere methode te leren kennen.
Tot dan
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Logen en waswafelen (Louis De Neef)
Op zaterdag 26 maart was het weer druk aan onze “Zoem-in”. De
1ste grote werkdag voor de vrijwilligers van onze bond was in
gang.
Vrijdag was alles reeds klaargezet zodat er vlot kon worden
gestart.
20 personen stonden op de lijst, dus werk genoeg.
Van meer dan 200 ramen werd de was uitgesmolten en bijna
1000 ramen werden geloogd en natuurlijk terug goed afgespoeld.
En van 43 kg wasbroden werden waswafels in verschillende
formaten gegoten.
Kortom het was er druk die zaterdag einde maart.
Bedankt aan iedereen om te komen helpen.
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De praktijklessen
Na lange tijd was het eindelijk weer eens tijd voor een
traditionele praktijkles. Dit ging vroeger door het leven als
“open deur dag”, aangezien buiten onze leden iedereen hier
welkom is om ofwel zijn kennis wat bij te schaven of aan te
vullen, ofwel om mensen te laten kennismaken met de bijen
en de imkerij in het algemeen.
Traditioneel ? Of toch niet zo ? Onze vertrouwde
praktijkleraar Eric Rosiers heeft de fakkel doorgegeven, en in
de nieuwe formule gaan verschillende doorwinterde en minder doorwinterde imkers deze taak
van hem overnemen. Eric helpt onze nieuwe leraars nog wel even in de startblokken. Voor deze
eerste maal, “eerste voorjaarscontrole” nam Michel de honneurs waar. Zijn ervaring als leraar
kwam hier al heel duidelijk naar voren en hij slaagde erin om iedereen geboeid te laten luisteren
naar zijn uiteenzetting.
Michel vertelde het gezelschap over de eerste voorjaarscontrole, het belang van hygiëne in de
kasten en de eerste maatregelen die we nemen ivm zwermcontrole en Varroabestrijding .
Hier zijn enkele foto’s van Michel’s eerste praktijkles.

Volgende praktijkles
Praktijkdag - Zoem-In – 23.04.22 – 14 uur.
Op 23 april hebben we onze tweede praktijkdag met als onderwerp “Honingzolder plaatsen”.
Het mooie weer komt eraan en de bijenvolken zijn volop in ontwikkeling. Het is dus belangrijk
om ze voldoende plaats te geven. Hoe doe je dat? Zet je het hoogsel boven of onder de
broedbak ? Vul je ze met waswafels of opgewerkte ramen?
Vragen die zullen beantwoord worden door Freddy.
Hopelijk tot dan.
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15 jaar “Zoem in”
Het P.E.B. of het project educatieve bijenhal - Deel 2
Na het spoedwerk met de fundering om bezig te
zijn met de werken wordt het eventjes stil in de
boomgaard aan de Krankhoeve, het is tenslotte
winter.
In maart 2007 worden we weer wakker, alles moet
officieel gebeuren dus de voorbereiding voor de
1ste steenlegging met de schepen word voorbereid.
Op 18 maart is het zover, Louis doet nog wat
voorbereidend werk en Paula maakt in de
houten barak de bar klaar. Zeg nu zelf : deze
gelegenheid kunnen we toch niet laten voorbij
gaan zonder een drink met aanhangsels. Dan
komen de gasten toe. Na een woordje van
voorzitter Marc en schepen Jan Thirion met
een iets langere speech, word de steen met
een herdenkingsplaatje in de mortel gelegd
door de schepen. De bar gaat open, en je ziet
alleen lachende gezichten vandaag. We zijn
nu echt vertrokken met ons project. Een paar
dagen later op 22 maart is de echte start.
De volgende weken word er gemetst dat een lieve deugd is, we hebben allemaal nog onze job dus is
voor en na. Maar na een week is er al wat te zien
Als Jan komt helpen op zijn vrije
dagen gaat het goed vooruit, maar
er zijn meerdere van onze leden die
komen helpen of willen helpen
maar eigenlijk een beetje in de weg
lopen, niet iedereen is geschikt als
metser hé.
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Half augustus worden de laatste stenen van de zijmuur in de mortel geslagen door Eric. De bouw
loopt iets achter op de planning, maar tja iedereen heeft zijn familie en werk en doet zijn best.
Omdat een foto meer zegt dan 10 woorden enz…..

Wordt vervolgd …… Bieke

Rubriek : Zoekertjes en, Weetjes (Eric Deprins)

Te koop : 2 bijenvolken op ramen en van normale sterkte , afstamming carnica en staan op 2
rompen.
Simplex formaat.
Dus ramen over te hangen in uw kast.
Prijs 200 euro/volk.
info eric.rosiers@telenet.be
4 honingrompen Dadant, bodem, dak met zink, 3 roosters, 3 halve afdekkaders met plexi, alles
voor 10 raams. In zeer goede staat, slechts 1 seizoen gebruikt.
4 kastjes mini plus, elk 2 hoogseltjes, in goede staat ( twee bodems nog nieuw).
kooitjes voor koninginneteelt, 16 st. Zander, 11st.Nicot, nieuw, nooit gebruikt.
Prijs otk.
Karin Baek 015/513885 of via markarin@telenet.be
Heb je ook iets dat je zoekt of wil verkopen ? Het volstaat je zoekertje te sturen naar
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be, dan zie je het in deze rubriek verschijnen. Ook leuke
weetjes of roddels zijn heel welkom.
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Afleggers (Paula Declercq)
Leden die omwille van wintersterfte al hun bijen verloren hebben, kan de bond op vraag een
aflegger ter beschikking stellen. Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In de mate van
het mogelijke zal er op de afleggers, die ter beschikking gesteld worden via de bond, ook een
moer voorzien worden.
Het bestuur beslist steeds over de uiteindelijke toewijzing. Daarbij worden volgende criteria
gehanteerd:
-

Minstens één volledig jaar hoofdlid zijn van de imkersbond Bonheiden vzw. Dit wil zeggen
dat je de eerste maal een aflegger kan vragen gedurende het tweede jaar hoofdlidmaatschap
Een basiscursus imker gevolgd hebben.
De ontvanger gaat het commitment aan om, als zijn bijenstand op sterkte is en op
specifieke vraag van de bond, zelf ook een gelijkwaardige aflegger terug te bezorgen om zo
een ander lid uit de nood te helpen.
Als vergoeding betaalt de ontvanger de op dat moment geldende kostprijs van een raam en
een waswafel.
Indien er meer vraag dan aanbod is, komen eerst de leden met de meeste anciënniteit bij
IBB vzw aan bod.
Eenzelfde imker kan verschillende keren uit de nood geholpen worden. Dit is echter
beperkt tot maximaal driemaal. De tweede en derde maal komt de imker wel onderaan de
prioriteitlijst.


Wens je een aflegger, dan graag een seintje via e-mail naar i.b.bonheiden@telenet.be of
via telefoon op het nummer 0486 53 86 84
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Nectarist roept hulp Mechelaars in om bijen te redden (Wannes Vansina )
Stadsimkerij en bijenspeciaalzaak Nectarist roept de hulp van de Mechelaars in om de bij te helpen.
De bezielers verdeelden bloemenzaadjes bij de omwonenden van de bijenkasten in Nekkerspoel.
“Het is schrijnend gesteld met de bij in België, maar de juiste bloemen op het terras kunnen al
helpen.”
Nectarist ligt verborgen in de Mechelsbroekstraat in Mechelen, op de plek waar de familie De Bie
jarenlang een imkerij(winkel) bestierde. Bezieler is Johan De Vleeshouwer, die in 2014 zijn eerste
bijenkasten zette in de stad – toen nog onder de naam Pro-Polis. Hij blies de oude stadsimkerij in
2017 nieuw leven in onder het motto ‘saving bees, supporting beekeepers’.
“Met onze speciaalzaak in imkermaterialen en honingproducten ondersteunen we bijna duizend
imkers in Vlaanderen en Wallonië in hun strijd tegen de bijensterfte”, vertelt De Vleeshouwer. Met
imkers alleen valt de strijd niet te winnen. Vandaar dat Nectarist een kaartje buste bij duizend
gezinnen in Nekkerspoel met de bede om de bijgevoegde bloemenzaadjes te planten in de tuin of
op het balkon.
Bloemenweide
Als bewustmaking, om hen duidelijk te maken dat het qua biodiversiteit heel triestig gesteld is. In
het voorjaar vinden de bijen dankzij de bloei van de bomen voldoende nectar, maar vanaf juni-juli –
eens ook de lindes zijn uitgebloeid – wordt het moeilijker, net op het ogenblik dat de bijenvolken
op hun krachtigste zijn. Vandaar dat in onze zakjes een mengeling van zaden zit van late bloeiers”,
vertelt medewerker Tim De Belder.
En dan mag Nectarist zelf nog van geluk spreken met de nabijheid van het Mechels Broek – bijen
vliegen tot 3 kilometer om aan nectar te geraken. “Mensen hebben alsmaar strakkere tuinen. Dat is
mooi en onderhoudsvriendelijk, maar een bij heeft daar niks aan. Een bloemenweide is ook mooi en
je hebt er ook geen werk aan. Mocht iedereen 10 procent van zijn grasperk opofferen, zou er instant
genoeg eten zijn voor de bijen.”
Volgens Nectarist moeten er meer bijenvolken komen, maar dreigt de hoge bijensterfte een
omgekeerd effect te hebben. “Niet alleen de voedselproblematiek is een uitdaging, ook de
varroamijt en de warmere winters. Van ons honderdtal volken hebben we er op dit ogenblik maar
tien verloren. Dat is heel goed. Sommige imkers zijn driekwart kwijt”, weet De Belder.
Podcast
Tegelijk probeert Nectarist ook een aantal misvattingen over bijen weg te nemen, met onder meer
de podcast ‘Bijenbabbel’ – te beluisteren via Spotify en de Facebookpagina. “Bijen zouden
agressief zijn en je storen bij het eten, maar dat is allemaal niet waar. Het zijn net heel nuttige
bestuivers. Zonder zouden we helemaal niet kunnen.”
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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw
Website: www.imkersbond-bonheiden.be
Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22
Contactgegevens

Voorzitter
Steven Vandoorne
015 51 57 89
Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be

Secretaris
Paula Declercq
0486 53 86 84
Secretaris@imkersbondbonheiden.be

Penningmeester
Louis De Neef
0498 90 60 27
Penningmeester@imkersbondbonheiden.be

Uitlenen materiaal
Dirk De Croes
0495 28 34 86
materiaal@imkersbond-bonheiden.be
Ontlenen kan enkel via de website :
Imkersbond Bonheiden

Ledenblad
Eric Deprins
0473 63 44 35
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be

Bestuurslid
Michel Van Laere
0478 88 31 71
befferveld@imkersbondbonheiden.be

Bestuurslid
Bart Dekeyser
0497 19 62 58
website@imkersbond-bonheiden.be

Bestuurslid
Christian De Coninck
472 80 04 61
onderhoud@imkersbond-bonheiden.be

Ontmoetingsruimten
Zoem-in & Krankhoeve
Grote Doelstraat 1
2820 Bonheiden

Sint-Maartensberg
Sint-Maartensberg 1
2820 Rijmenam
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