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Woordje van het bestuur (Eric Deprins) 
 
Net een hectisch weekend achter de rug. We hebben de slingerdag voor de leden gehad op zaterdag 
(18/7), door overboekingen (en late inschrijvingen) verdergezet op zondag. Daarna zijn we 
verdergegaan met de oogst van de IBB, totdat de bijen wat chagrijnig werden en de dames ons tot 
opgave gedwongen hebben. Maandag dus verdergedaan tot de finish. Weer met een paar 100 000 
dames die er niet echt zin in hadden. Tegelijk hebben Steven en Louis de moeren in arrest vrijgelaten, 
en een darrenbroedig volkje (de oorzaak van de humeurige bijen) verenigd met een ander. Daarmee is 
dat probleem hopelijk verholpen.  
 
We hebben toch een 70 kg honing kunnen oogsten, dat maakt dat we dit seizoen alles tezamen toch 
een 150 kg bijeen geoogst hebben. 
 
De foto hieronder verdient een woordje uitleg. De IBB had geen huisnummer. Daardoor kon de 
belastingdienst ons onze aanslagbrief niet opsturen. En ze hebben ons net zolang niet kunnen vinden 
tot alle termijnen voor reactie, verzet, correctie, en het ontwijken van boetes…verstreken waren, en 
dan hebben ze ineens wel het adres van onze voorzitter gevonden. M.a.w., we hebben nu een 
brievenbus met een huisnummer. Nummer 1. 
 
Stillaan begint het clubleven ook te hervatten. We hebben de loogdag gehad met vrij mooi succes, 
daaropvolgend de eerste slingerdag, en dit weekend dan de tweede en laatste. We beginnen terug onze 
activiteiten te plannen. Verderop in deze Zoem-Uit vinden jullie een agenda met de voorziene IBB-
activiteiten. We gaan weer een barbecue doen, en we voorzien een heel interessante voordracht van 
een prominente persoonlijkheid in verband met het inzetten van roofmijt om Varroa te bestrijden. 
 
Ook thuis staat alles nu in teken van de bijtjes. Gelukkig heb ik veel hulp van Kumiko die ook de 
microbe beet heeft en me bijstaat op onze eigen bijenstand thuis.  En nu in de slingertijd, met alle 
wasresten, lege honingramen en lege emmers (en ook omdat ik de honing van de IBB meeneem), 
vinden de bijtjes overal wel iets interessants om zich te gaan bemoeien, en is het overal een gezoem 
van jewelste. En ondertussen nog de Zoem-Uit afmaken… 
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Mag ik me voorstellen ? (Dirk de Croes en Greta Wouters) 
 
In deze rubriek willen we elke maand iemand van de IBB meer bekend maken bij de leden. Deze 
maand heb ik het gevraagd aan Dirk en Greta die naast de zorg van hun eigen bijen ook die van de 
bijen op het dak van het Afrikamuseum voor hun rekening nemen. 
 
Wij zijn Dirk De Croes en Greta Wouters, woonachtig in Leest.  
 
Hoe wij zijn begonnen met imkeren? Wel, enkele jaren geleden hadden wij enkele fruitbomen staan, 
maar die hadden weinig opbrengst. We begonnen toen te denken wat we hieraan konden doen, en 
kwamen dan op het idee om imker te worden. We zijn dan op zoek geweest in de omgeving om een 
imker te vinden, en toen zijn we terecht gekomen bij Jo Liers. Hij was akkoord om onze peter te 
worden en zo begon voor ons een nieuw avontuur. Datzelfde jaar hebben we ons eerste volkje 
gekregen van Jo. Als gevolg braken 1 jaar later de takken af van het gewicht van het fruit dat er aan 
hing.  In het begin werden we  uiteraard nog bijgestaan door Jo. Hij heeft ons dan in contact gebracht 
met de imkersbond van Bonheiden, waar we dan ook direct lid zijn geworden.  
 
We werden daar ook op de hoogte gebracht dat er een cursus ging plaats hebben, toen nog in de 
tuinbouwschool in Mechelen, gegeven door Corneel Dewindt. We hebben ons alle 2 ingeschreven en 
hebben dan de cursus inleiding in de bijenteelt gevolgd en vervolgens,  het jaar daarna,  de 
beginnerscursus en tot slot die voor gevorderden.  
 
Beiden zijn wij werkzaam in het Africamuseum in 
Tervuren. We werken niet in de publieke zalen, maar 
in een ander gebouw, het Capa gebouw een beetje 
verderop. Dit gebouw is in 3 verdeeld : Greta doet daar 
het onthaal van de wetenschappelijke diensten van het 
museum, maar ook het onthaal voor het FAVV en 
Sciensano. Ikzelf ben daar verantwoordelijk voor de 
wereldwijde verkoop van de wetenschappelijke 
publicaties van het Museum en verzorg ook de 
drukwerken zowel voor het Africamuseum als voor het 
Museum voor Natuurwetenscheppen in Brussel. Op 
het dak van het museum hebben we ook 2 kasten staan 
waarvoor wij voor de verzorging instaan. 
 
We zijn beiden ook bij de vrijwilligersgroep van de IBB en intussen ook in het bestuur, waar ik 
materiaalmeester ben. Dus als je iets wil lenen, ben ik het die jullie verder helpt. Intussen hebben wij 5 
volken bij ons thuis, naast die van het museum waar wij zoals eerder gezegd, er ook 2 op het dak 
hebben staan. 
  

Dirk bij zijn kasten van het Africamuseum 
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Belangrijk voor onze bijen deze maand (Eric Rosiers) 
 
Gezien we in deze Corona tijden niet de mogelijkheid hebben om de open workshops te organiseren,  
laten we Eric Rosiers weer aan het woord om met ons zijn ervaring te delen, zodat we een zicht 
krijgen op wat we zelf met onze bijen moeten doen deze periode.                           

 
Het arrest van de koningin – het arrestraam 
 
Als onderdeel van varroabestrijding is het gebruik van een arrestraam bijna vanzelfsprekend. Het doel  
is een broedloze kolonie te krijgen om alzo een vroege behandeling tegen de varroa te kunnen 
doorvoeren. 
Deze behandelingen vinden plaats wanneer de zomerbijen nog actief zijn. Bij een effectieve 
behandeling blijven onze zomerbijen gezond en kunnen ze onze winterbijen een optimale verzorging 
geven om alzo een goede overwintering veilig te stellen. Dit sluit verdere winterbehandelingen niet 
uit. 
 

We beginnen met het arrestraam : mijn raampjes 
bevatten langs 1 zijde een aluminium plaat , andere 
zijde is een moerrooster voorzien met een draaischijfje 
om de koningin in en uit te laten. De foto laat de 
achterzijde zien (het moerroster is niet te zien op de 
foto’s) 
 
Op de aluminium plaat smelt ik een waswafel in welke 
mooi zal uitgebouwd worden , na het vrijlaten van de 
koningin is dit gesloten broedraam te verwijderen en 
wordt dit voer voor de vogels. 
Op de volgende foto is de waswafel te zien die op de 
aluminium plaat gesmoten is, en waarin zich broed 
gevormd heeft. 

 
Hoe gaan we te werk: we plaatsen de koningin in arrest voor een 
periode van ongeveer 3 weken. Bij het vrijlaten van de koningin is 
vrijwel al het broed uitgelopen ( darren na 24 dagen) 
 
We weten dat alle varroa’s uit het broed zijn gelopen zodat een 
efficiente behandeling met oxaalzuur kan doorgevoerd worden. 
Wanneer te behandelen : zeer belangrijk is te behandelen vooraleer 
er terug gesloten broed is ( max 9 dagen) 
Hoeveel maal te behandelen :  2 maal met enkele dagen tussen is 
voldoende.(sublimeren) , bedruppelen 1x per generatie. 
 
En mijn honingzolders !! : persoonlijk sluit ik de koningin op rond 1 
juli , de laatste slingerbeurt is rond 21 juli , de honingzolders zijn dus 
afgenomen voor de behandeling start. 
Op de aluminium plaat smelt ik een waswafel in welke mooi zal 
uitgebouwd worden , na het vrijlaten van de koningin is dit gesloten 
broedraam te verwijderen en wordt dit voer voor de vogels. 
 
Verder heb ik ook raampjes met langs 2 zijden een moerrooster. 

De achterzijde van Eric's arrestraam. 

aan de voorzijde wordt een waswafeltje 
ingesmolten 
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 Ook het Scalvini kooitje zal  goede resultaten geven.  
(nvdr : Bij deze methode gaan we een Scalvini kooitje 
inbrengen in het midden van een broedtraam met opgesloten 
koningin. De werkbijen kunnen bij de koningin en deze zal 
ook broed voortbrengen. Wanneer de arrestperiode van 3 
weken voorbij is, kan er behandeld worden en kan de 
koningin vrijgelaten worden. Het broed dat gemaakt is 
tijdens het arrest kan best aan de vogels gevoerd worden of 
direct gesmolten worden.) 
 
Het BELANGRIJKSTE is dat werksters steeds bij de koningin kunnen komen . 
Safety first : gebruik de juiste persoonlijke bescherming tijdens de behandelingen. 
Succes 
Eric  

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor e activiteiten 
 
Onze 2de slingerdag, 18 juli 

 
Het voorbije weekend ws er weer heel wat bedrijvigheid in de Zoem-in. De 
18de juli konden de leden nogmaals hun zomerhoning komen slingeren. 
Onder de deskundige leiding van Dirk zijn we om 8 uur begonnen en 
hebben gedurende de dag ongeveer 140 ramen geslingerd. 
 
Nadat de leden hun honing hebben kunnen oogsten hebben we die van de 
Zoem-In nog gedaan en de hongingzolders eraf genomen. Het heeft wel 
wat moeite gekost daar de dames helemaal niet akkoord gingen met de 
gang van zaken.  We hebben er twee dagen moeten over doen. Gevolg een 
verhoogd aantal rode plekken op armen en benen. 1 kast bleek 
darrenbroedig, hetgeen het agressief gedrag verklaarde. Ze is door Louis 
vakkundig verenigd met de drie-ramer. Ook dank aan Lotte voor het 
brengen van voldoende kranten. 😊 

Alle moeren zijn nu ook vrijgelaten. We starten deze week met de Varroa 
behandeling. (’t is te zeggen , Dirk en Greta starten daarmee) 

 

 

Scalvini kooitje : voor en na 
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Agenda 
 
Zondag 23 augustus  - BBQ – St-Maartensberg 

 
Nu we weer uit ons kot mogen komen, hebben we het idee opgevat om nog eens een BBQ te 
organiseren.Jullie kunnen inschrijven aan de prijs van 15,00 €/persoon.  Hiervoor krijgen jullie het 
aperitief, diverse soorten vlees, groenten, koude aardappelen, pasta, rijst en sauzen. 
Graag overschrijven op rekeningnummer BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 met vermelding 
“BBQ” en het aantal personen. 
 
Uiterste datum van inschrijving :15/08/2020. 
 
Iedereen wordt verwacht tegen 16 uur.   
Wij zorgen ervoor dat de tafels ver genoeg uit elkaar worden gezet zodat de nodige afstand kan 
gerespecteerd worden.  Wij zouden ook graag zien dat iedereen een mondmasker meebrengt en dat de 
nodige afstand bewaard wordt bij het aanschuiven aan het vlees en de saladbar. 
Door zelf te bakken houden we de prijs democratisch.  Daarom vragen we of jullie een handje kunnen 
toesteken met het afruimen en de afwas.  Alvast bedankt voor de aangeboden hulp en hopelijk tot dan 
 

Zondag 4 oktober – Bonheiden Boomt 

Plantenmarkt in school Klimop in Bonheiden van 11 u  tot 17u 
IBB zal er ook staan met een informatief standje waarbij we tegelijk ook onze honing te koop zullen 
aanbieden. 

Dinsdag 6 oktober – Sint Maartensberg Rijmenam :  

Voordracht Toepassing van roofmijt als Varroa behandeling door Geert Steelant. 

 
 
 
 
 
 
 

Overlijden 
 
Op 20 juni overleed, op 35-jarige leeftijd, Bart Tops, zoon van 
Bob en Lieve Tops-Janssens.   
In naam van het bestuur en leden van IBB bieden wij Bob en 
Lieve onze deelneming aan bij dit pijnlijke verlies en wensen hen 
veel sterkte toe. 
Condoleren kan op 

http://www.trouchau.be/NL/Page/recente_overlijdenshttp://www.trouchau.be/NL/Page/recente_overlij
dens 
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Roddelgezoem & varia 
 

 Honingbokalen te koop 

Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs van 4,25 €/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.  
 

 Koninginnen te koop 

Te koop: Bevruchte Carnica koninginnen. 
Afstamming Norderney met eigenschap varroa tolerantie 
Aanparing op bevruchtingsstand Kreverhille met Sylt lijn. 
Prijs 35 euro ,  info via mail : eric.rosiers@telenet.be 
 
 

 Bezoekers in de Zoem-In (Louis De Neef) 

Onze bijenhal “ Zoem-in” is niet alleen 
aanlokkelijk voor bijen. Ook de wespen vinden ze 
aantrekkelijk. Getuige een wespennestje tussen 
onze  dekplanken en bijendrijvers op het 
materiaalrek. 
 
Voor ik het zag was het natuurlijk al beschadigd 
doordat ik een dekplank nodig had. Een paar 
beelekes werden nog gemaakt van de nestplaats, 
nadien werd het opgeruimd. 
 
Onze bijenvolken worden ondertussen goed 
opgevolgd door de vrijwilligers. 
De nektar komt goed binnen, deze werd geslingerd op 18 en 19 (en 20) juli. 

 
 De waakbijen van de Zoem-In 

 
Dat onze bijen ook goede wakers zijn hebben Steven en  ik mogen ervaren. 
Net op het moment dat we na het slingeren de Zoem-in verlieten (met kapruin) 
had een toevallige voorbijganger onze haag uitgekozen als publiek toilet. Dit 
werd hem echter met hoogdringendheid en op efficiënte wijze afgeraden door 
onze dames.  
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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  

Uitlenen materiaal 
Dirk De Croes 
0495 28 34 86 
Ontlenen via de website : 
https://www.imkersbond-bonheiden.be 

 
Voorzitter Vrijwilligerswerking   
Steven Vandoorne 
015 51 57 89 
Steven.vandoorne@skynet.be 
 

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

 

 

 

 

 

Ontmoetingsruimten 

Zoem-in & Krankhoeve 
Grote Doelstraat 1 
2820 Bonheiden 
 

Sint-Maartensberg 
Sint-Maartensberg 1 
2820 Rijmenam 

 


