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Woordje van het bestuur (Steven Vandoorne) 
 

Gegroet iedereen 
 
Op 10 februari 2022 was er de algemene vergadering van 
onze vzw. Tijdens deze vergadering zijn er drie nieuwe 
bestuursleden verkozen en aangesteld. Welkom Michel, Bart 
en Christian. Het bestuur bestaat nu uit 8 leden. 
 Op dit ogenblik gaat de regering waarschijnlijk beslissen om 
de corona regels te versoepelen waardoor ons 
verenigingsleven terug kan opgestart worden zoals we het 
gewoon zijn. Ondertussen  is de Zoem-In voorzien van een 
nieuw dak en hebben we tegelijk geprofiteerd om het lokaal 
en de omgeving eens grondig te kuisen. De bijen kunnen nu 
zo snel mogelijk terug komen naar de Zoem-In. (hetgeen bij 
het verschijnen van dit nummer reeds gebeurd is) 
 
Opendeurdagen zullen georganiseerd worden, koninginnenkweek wordt opgestart , een 
basiscursus werd aangevraagd, de website wordt onderhanden genomen en nog veel meer. Wat 
de opendeurdagen betreft zijn we nog op zoek naar een aantal trekkers. Mocht je interesse 
hebben om een onderwerp te trekken laat het dan weten we spreken dan zo vlug mogelijk af. 
De onderwerpen zijn: Maart: eerste nazicht van de volken. Mei: broedafleggers, zwermgedrag. 
September laatste nazicht: waar moet je op letten om de bijen goed de winter in te laten gaan. 
 
Indien je opmerkingen hebt over het gebruik en de duidelijkheid van de website, wat zou 
er zeker in moeten en wat niet, laat het dan zo snel mogelijk weten aan mij of het secretariaat.  
 
Dit jaar bestaat onze bijenbond 120 jaar een reden tot reflectie en feest. Schrijf alvast 21 
augustus in je agenda “feest 120 jaar bijen in Bonheiden”. 
Een fijn bijenjaar en tot horens of zien. 
Steven 

 
Imkersbond Bonheiden (imkersbond-bonheiden.be) 
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Agenda (Paula Declercq) 
 

Zondag   20.03.22 14 u:  Praktijkdag - Zoem-In - Eerste nazicht na de winter 
Zaterdag 26.03.22  Loog- en waswafel dag 
Zaterdag  23.04.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem-In - Plaatsen van een  

honingzolder en moeren tussen twee roosters. 
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 
Zaterdag  10.09.22 14 u:  Praktijkdag – Zoem-In - Laatste nazicht en  

eventuele problemen oplossen. 
 

Deze datum is 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logen en waswafelen  (Louis De Neef) 
 

Op zaterdag 26 maart 2022 voorzien we een dag om te logen, wassmelten en waswafelen.  
Er dient ingeschreven te worden voor 19 maart zodat we een tijdlijn kunnen opstellen.  
De vrijwilligers zullen hun best doen om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen.  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij onze secretaris Paula via mail 
Secretaris@imkersbond-bonheiden.be. Mail met vermelding van :  
 
- Aantal kg. was te wafelen – gelieve het gewenste raamformaat op te geven.  
- Aantal raampjes en/of hoogsels/bodems te logen.  
- Aantal raampjes uit te smelten – Opgelet : deze was is nog niet genoeg gezuiverd om er 

waswafels van te maken.  
 

Maximum 4 kg was per persoon en 150 ramen  
Wasbroden kunnen op voorhand worden binnengebracht na afspraak op  
0486 53 86 84 of minstens 2uur voor het voorziene wafel uur, zodat deze tijdig 
in de ketels kunnen om te smelten en op temperatuur te komen. 
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Verslag Algemene Vergadering van 10.02.2022 (Paula Declercq) 
 
 

Plaats Krankhoeve Bonheiden 
Aanvang 20u00 
Aanwezig Vandoorne Steven (voorzitter,) Louis De Neef (penningmeester), 

Declercq Paula (secretaris), Dirk De Croes, De Coninck 
Christian,  Hendrickx Rudy, Grugeon Marc, Wouters Greta, 
Deprins Eric,      Moens Freddy, Liers Jo, Rosiers Eric, Baek 
Karin, De Hollander Guido, De Keyser Bart 

Afwezig De Graaf Roger, Verschooten Fernand 
Volmacht Dhont Siegfried, Van Laere Michel 
Verontschuldigd Maria Fermin, Joost Nas  
Geïnteresseerden Myriam Van Heukelom, Jan Van De Water, Andre van Eggelen 

 

Inleiding, ontslagen en toetredingen tot de algemene vergadering 
De voorzitter neemt de aanwezigheden en volmachten op.   
Met een aanwezigheid van 15 stemgerechtigde leden en twee volmachten op een totaal van 
21 leden kan de vergadering rechtsgeldig doorgaan. 
Ronald Genné heeft zijn ontslag aangeboden als lid van de algemene vergadering. 
Karin Baek en Guido De Hollander zijn toegetreden als lid van de algemene vergadering. 
Er wordt een voorstelling gegeven van de activiteiten van het voorbije jaar. 

Ontslagen en benoemingen 
Bart De Keyser, Christian De Coninck en Michel Van Laere stellen hun kandidatuur om toe 
te treden tot het bestuur. 
Met 17 stemmen worden de toetredingen tot het bestuur goedgekeurd.  

Voorstelling Financieel Resultaat 2021 en budget 2022 
De resultaten van het werkjaar 2021 worden voorgesteld alsook het budget voor 2022.  De 
rekeningen (Model A, B en C zoals in bijlage bij dit verslag) worden goedgekeurd. 
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor wat betreft de rekeningen 
2021 en het budget 2022. 
 
Vragen en Antwoorden 
Rudy Hendrickx vraagt hoeveel gelden er momenteel op de spaarrekening staan. 
Het gezamenlijke bedrag aan liquiditeiten bedraagt 16.809 € maar de voorzitter legt uit dat er 
voor 2022 nog een aantal uitgaven gepland staan, zoals de viering van het 120-jarig bestaan 
van de vereniging, de aankoop van een waswafeltoestel, en materiaal om één of twee 
bijenkasten digitaal te monitoren.  
De voorzitter is ook in onderhandeling met het gemeentebestuur omtrent het eigendomsrecht 
van de Zoem-In.  Zoals de situatie nu is, staat het gebouw op grond dat eigendom is van de 
gemeente, waardoor het gebouw ook eigendom is van de gemeente en zij dus ten alle tijde 
met dit gebouw kunnen doen wat ze willen zonder onze inspraak. Indien er dus een recht van 
opstal zou opgemaakt worden, dient dit via een notaris te gebeuren en genereert dit 
notariskosten. 

Eric Rosiers laat opmerken dat in het maandblad van KonVib de oprichting van een nieuwe 
provinciale afdeling APIF aangekondigd staat waarbij Imkersbond Bonheiden één van de 
oprichters is. Hij stelt zich de vraag waarom de leden hiervan niet op de hoogte zijn.  Louis 
legt uit dat wij helemaal niet betrokken waren bij de oprichting en dat er nooit iets 
ondertekend werd. 
Op 11.02.22 zullen Louis en Paula aanwezig zijn op de eerste algemene vergadering van 
APIF (Antwerpse Provinciale Imkersfederatie) en zal de vraag gesteld worden en verzocht 
worden om dit recht te zetten. 
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Paula 
Secretaris Imkersbond Bonheiden vzw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubriek : Zoekertjes en, Weetjes (Eric Deprins) 
 

 
Naar aanleiding van de vraag om via de Zoem-Uit meer informatie voor en door de leden te 
geven, beginnen we terug met de rubriek “zoekertjes en weetjes”. De bedoeling is dat alle 
leden die korte mededelingen willen doen, iets te koop aanbieden of tweedehands materiaal te 
koop zoeken, hier hun bijdrage kunnen plaatsen. 
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. 

Uiteraard wordt het nog steeds erg geapprecieerd indien je een heel artikel wil schrijven en 
laten publiceren over een onderwerp dat je goed ligt en interessant kan zijn voor onze leden. 
Ook zulk artikel mag je sturen naar Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be 

  



 

- 6 - 
 

15 jaar “Zoem in” 
 

Het P.E.B.  of het project educatieve bijenhal 
 

 
Het begon in het jaar 2001, voorzitter Eric Rosiers had een droom. 
Voor het 100-jarig bestaan van de Imkersbond Bonheiden in 2002 
zou in de boomgaard aan de Krankhoeve een bijenhal met leslokaal 
komen. 
Plannen werden gemaakt en een bouwaanvraag werd op de 
gemeente binnengebracht. Een vraag om subsidie was ook van de 
partij. De bouwaanvraag werd goedgekeurd, de subsidie niet. Maar 
zoveel centen zaten er niet in de IBB-kas en zonder subsidie stierf 
het PEB dan ook een stille dood. Dat dachten we.  
 

Op 18 oktober 2006 kregen we ineens het plan weer op tafel. 
Bonheidense schepen Jan Thirion, die ons goed genegen was, had 
het plan in het achterhoofd bewaard en contact genomen met Marc 
Calders die ondertussen voorzitter was. De bouwvergunning was 
vernieuwd en er kwam subsidie vanuit de gemeente Bonheiden. 
Enige voorwaarde, we moesten nog in 2006 aan het bouwen zijn. 
Dat was dus kort op de bal of in dit geval op de bijen spelen. Het 
was eventjes slikken en veel overleggen, wie, wat en hoe.  Het trio 
Eric, Jokke en Louis zouden de werken coördineren. Toch kregen 

we het gedaan, op 6 december 2006 werd de bijenhal uitgezet. Het trio was een ganse dag bezig 
met dit secure werk, het juiste begin is het halve werk.   
Schepen Jan  kwam het beginwerk bekijken, pfff we waren op tijd bezig. 
 
De volgende dagen werd er voor de fundering en vloerplaat 
gegraven dat het een lust was. Balken werden gelegd, sleuven 
gegraven. De vele helpende handen maakten licht werk.   
Louis, die bij een betoncentrale werkte, had het beton besteld voor 
13 december, we moesten dus klaar zijn. Op 12-12 kunnen de 
plastiek en betonnetten worden gelegd, we zijn er klaar voor. 
 
De voorziene 11 m³ moet met 2 wagens aangebracht worden want 
een oplegger met 11 m³ kan hier niet komen. 
Weer maken vele helpende handen dat het betonwerk goed vlot. Aan die balken sleuren kruipt echt 
niet in de kleren. Dus iedereen is blij wanneer het gedaan is, het is toch geen lichte job dat 
betongieten. Maar het resultaat mag gezien worden  
           

Wordt vervolgd …… Bieke 
  



 

- 7 - 
 

Opkuis Zoem-In (Paula Declercq) 
 

Op 20 januari hadden we afgesproken om tegen 10 u. samen te komen in de Zoem-In om 
alles op te ruimen (binnen en buiten) en om de Zoem-In terug spic en span te maken. 
En terwijl onze handige Harry oftewel Louis een aantal herstellingen doet, zetten Steven, 
Christian en Eric Rosiers hun beste beentje voor om alle materiaal naar de bakoven te 
dragen en daar netjes weg te zetten. Myriam ontfermt zich over de ramen, binnen en 
buiten, (wat een heel werkje is na het waswafelen) en ik kuis aanrechtkast en schuiven uit, 
was alle tassen en borden af en zet/leg alles netjes terug op zijn plaats. 
 

Tijdens het opruimen ontdekt Christian een plaasteren 
“kunstwerk” en stelt zich de vraag wat dit nu wel te 
maken kan hebben met imkeren.  Voor diegenen die het 
nog niet door hebben, dit stelt een Mechelse koekoek 
voor. 
En daar hangt een heel verhaal aan vast.   
Het zit namelijk zo.  Vele jaren lang was de gemeente 
Bonheiden verzusterd met de gemeente Berlicum in 
Nederland.  En aangezien er in Berlicum ook een 
imkersvereniging werkzaam was, was het dus maar 
vanzelfsprekend dat de beide imkersbonden ook 
verzusterden.  Dat resulteerde in een jaarlijks bezoek van 
Bonheiden aan Berlicum en omgekeerd. 
En zo gebeurt het dat we op 4 augustus 2001 met een 
aantal leden afreizen naar Berlicum waar we op koffie met 

taart ontvangen worden, waarna ons nog een aantal activiteiten/bezoeken te wachten staan. 
 
Maar eerst vraagt onze voorzitter Eric het woord, want hij heeft natuurlijk een geschenk 
voor onze gastvrije noorderburen meegebracht.  Er worden een aantal kartonnen dozen 
open gemaakt waaruit Eric een 16-tal jonge Mechelse koekoeken tevoorschijn haalt en de 
Berlicumers de belofte afdwingt deze vet te mesten tegen de tijd dat zij hun 
Ambrosiusfeest zullen houden, waarbij wij (Belgen dus) dan wel een handje zullen 
toesteken om de vetgemeste diertjes te verorberen.  Een aantal  
recepten, hoe deze diertjes klaar te maken, krijgen ze er gratis bij.  Het zal je maar 
overkomen.   
Van de Mechelse koekoeken hebben we nooit meer iets gehoord, maar als tegenprestatie 
kregen we enkele jaren later, toen Berlicum bij ons op bezoek was, dit kunstwerk 
aangeboden. 
Tot zover dus een verhaaltje “uit de oude doos”. 
 
Terug naar onze Zoem-In.  Tegen 15u hielden we het allemaal voor bekeken en is iedereen 
huiswaarts gereden. 
Steven en Myriam zijn de volgende dag terug gegaan om alle tafels, stoelen en banken 
buiten te zwieren om de vloer af te krabben met een plamuurmes (restjes was), te schuren 
en te dweilen. 
 
Iedereen van harte bedankt. 
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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@imkersbond-
bonheiden.be  

Penningmeester  
Louis De Neef  
0498 90 60 27 
Penningmeester@imkersbond-
bonheiden.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  
Bart Dekeyser 
0497 19 62 58 
website@imkersbond-bonheiden.be 
  

 
Bestuurslid 
Michel Van Laere 
0478 88 31 71 
befferveld@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 

 


