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Woordje van de voorzitter (Steven Vandoorne) 

 
Goede, morgen, middag, avond iedereen 
 
Volgens de laatste berichten is de corona aan zijn laatste stuiptrekkingen bezig. Zelfs onze bijen 
hebben het gehoord. Tijdens de lente waren ze het ook beu om nectar te gaan zoeken maar nu zijn ze 
een inhaalbeweging aan het doen. 
 
Vorige week heeft het VBI  groen licht gegeven voor het organiseren van cursussen en andere 
activiteiten. Natuurlijk hebben we daar snel op gereageerd en zondag 27 juni was onze eerste open 
cursus . Eric is er met volle goesting ingevlogen. Veel volk was er niet maar we zijn gestart.  Voor de 
andere activiteiten verwijs ik naar de website en de zoem-uit. 
 
Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk hulp te bieden aan onze leden. Het is dan ook belangrijk om 
te weten wat jullie noden en vragen zijn. Daarom deze oproep: wil je over iets nog meer weten over 
gelijk wat, heb je een vraag  laat het ons weten we kunnen dan een spreker zoeken die daar een juist 
antwoord kan op geven. 
 

Om de heropstart van het verenigingsleven extra kleur en luister te 
geven, bedacht de Cultuurraad van Bonheiden een bijkomend initiatief 
en nodigt zij alle verengingen Cultuur – Sport – Jeugd – Senioren – 
Milieu en Ontwikkelingssamenwerking uit om hieraan deel te nemen. 
Zij moedigt elke vereniging aan om een houten plank creatief, passend 
bij haar werking, te decoreren. Al deze planken zullen vanaf 7 juli tot 
en met 26 september in de Zellaerdreef worden tentoongesteld. 
Op die manier ‘verbeelden’ we allen samen het rijke verenigingsleven 
in Bonheiden-Rijmenam. 
 
Hier is het ontwerp van de plank van IBB om onze vereniging in de 
kijker te zetten.  
 
Groetjes, Steven 

 
 
 
 
 
AGENDA (Paula Declercq) 

 
Zaterdag 17.07.21  – Slingeren Zomerhoning – Zoem-In 
Zaterdag 21.08.21  – Wandeling met BBQ – St-Maartensberg Rijmenam – 14 u 
Zaterdag 11.09.21 – Praktijkdag Zoem-In door Eric Rosiers – 14 u – “Laatste nazicht” 
Zaterdag 02.10.21  – Logen en Waswafelen – Zoem-In 
Donderdag 21.10.21  – Voordracht door Willem Magerman – “De Digitale Bijenkast”   

   Krankhoeve Bonheiden - 20 u   
Zondag 14.11.21  – Pannenkoeken – 14u30 - St-Maartensberg Rijmenam 
 
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 
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Vakantie en Hyperthermie (Eric Deprins – interview met Tanassis Dias) 
 
Tijdens één van onze vakanties op de Griekse eilanden in de Adriatische zee, verzeilden we op het 
eiland Kefalonia, ten westen van het Peloponnesisch schiereiland. Kefalonia is een eiland dat zich 
(nog) niet aan het massatoerisme heeft overgegeven en waar je geen zatte Engelsen en lawaaierige 
Hollanders aantreft. Wat er wel in overvloed is : ongerepte natuur. Daar zochten en vonden we 
Tanassis Dias, naar eigen zeggen de eerste volledig biologische imker van Griekenland. Vol overgave 
vertelde hij en zijn vrouw Eleni over hun wedervaren als imker, de geneugten van de eindeloze 
thijmvelden en citrusboomgaarden, en de natuurrampen als aardbevingen, stormen en bosbranden. 
Trots toont hij zijn bijenstand, op dat moment een 200-tal kasten groot. Zijn normale capaciteit is 
groter, maar het drachtgebied werd enkele jaren geleden gedecimeerd door immense bosbranden. 
Op mijn vraag hoe hij –als biologisch imker- de strijd tegen varroa voerde, kwam er een grote smile 
op zijn gezicht. Tanassis is patenthouder van “Thermovar”, een apparaat dat varroa bestrijdt door 
middel van hyperthermie. 
 
Varroabestrijding door Hyperthermie 
 
Zulk een duur woord haalt de wetenschapper in mij naar boven, en ga ik wat op onderzoek. Blijkbaar 
is er toch reeds wat wetenschappelijk onderzoek naar verricht. Bijen zijn beter bestand tegen hoge 
temperaturen dan mijten : de varroamijten sterven wanneer ze een tijd lang blootgesteld worden aan 
een temperatuur hoger dan 40°C. Indien we dus de temperatuur in de kast kunnen controleren op 
42°C, en we houden dit gedurende 8 uur aan, observeren we na 8 uur 100% mijtensterfte in het broed 
en 85% mijtenval in de bijenpopulatie. Langere tijden zijn niet aangeraden omdat de invloed van de 
temperatuur in belangrijke mate gaat meespelen in de levensvatbaarheid van het gesloten broed. Op de 
bijenpopulatie heeft het weinig of geen invloed. Ik baseer me hier op bevindingen van de “Apiculture 
Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki”, waarmee Tanassis samenwerkte tijdens zijn 
experimentenfase. 
 
 
Opbouw van een hyperthermie-apparaat 
 

Met deze kennis heeft Tanassis een apparaat ontwikkeld dat de temperatuur in 
de kast regelt op 42°C. Hiernaast is de schematische voorstelling. We hebben 
volgende onderdelen : 
 
1 . Warmtekamer 
2. Warmeluchtcirculatiekamer 
3. Mijtenopvanglade (varroaschuif) 
4. Bodem met rooster 
5. Bestaande broedkamer met 6. Rooster 

 
We vervangen het deksel van de kast door een bijenrooster. Vervolgens plaatsen we de warmtekamer 
op de bovenkant van de bijenkast. Via de warmeluchtcirculatiekamer wordt de warmtekamer 
verbonden met de mijtenopvanglade, die onder een tweede bijenrooster aan de onderkant van de 
bijenkast wordt geplaatst. 
Het hele systeem - bijenkast, warmtekamer, warmeluchtcirculatiekamer en mijtopvanglade - vormt 
een gesloten luchtcircuit. Het enige verlies dat we hebben is een zeer kleine en controleerbare 
hoeveelheid lucht die ontsnapt uit het kleine uitgangsgat van de warmeluchtcirculatiekamer en 
binnenkomt uit het ingangsgat van de mijtenopvanglade. 
Door de warmtekamer in werking te stellen, begint de lucht in het systeem geleidelijk op te warmen en 
met behulp van de ventilator wordt het gerecycleerd als het van de warmtekamer naar de 
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circulatieleiding, de lade, de spleten tussen de honingraten en de uiteinden terug naar de warmtekamer 
gaat. De thermostaatwerking met temperatuursensor houdt de temperatuur op een constante 42°C 
 
 
Doorsnede van de verwarmingskamer 
 

Het middelste gedeelte (A) staat als enige rechtstreeks in 
contact met de broedkamer door het rooster en heeft een 
driehoekige vorm. Bovenaan is de cilindervormige ventilator 
aangebracht. Precies onder de ventilator bevindt zich de 
temperatuursensor die de thermostaat regelt. 
Het linkerdeel (B) bevindt zich aan de voorzijde van de 
verwarmingskamer en staat niet in contact met de warme 

luchtcirculatie. Daar bevindt zich de elektronische besturingseenheid. 
Het rechter gedeelte (C) bevindt zich aan de achterkant van de verwarmingskamer en bevat het 
elektrisch verwarmingselement dat een rechthoekige vorm heeft van 21,5 cm x 3,5 cm en een 
vermogen van 500W.  
 
 
Toepassing in de bijenstand 
 

Hoewel hij een uitgebreide bijenstand heeft van 200+ kasten, past 
Tanassis deze praktijk reeds een tiental jaren met succes toe op 
zijn bijenstand. Nadeel is natuurlijk dat je een energiebron in de 
buurt moet hebben om het apparaat te voeden, en dat je 8 uur 
nodig hebt per kast per apparaat. Ook is het raadzaam ook de 
dagen daaropvolgend regelmatig de varroamijten van de lade te 
verwijderen, omdat vele mijten niet dadelijk dood zijn maar 
bewusteloos. 
Hierboven is een afbeelding van de praktische uitvoering op zijn 

bijenstand, met een detailfoto van het apparaat. 
Tijdens mijn opzoekwerkwerk heb ik ook gezien dat er meerdere toestellen op de markt zijn die het 
principe van hyperthermie gebruiken om aan varroabestrijding te doen.  
 
 
’t Is weer voorbij die mooie zomer 
 
Ons bezoek aan zijn bijenstand, gepaard met de befaamde Griekse 
gastvrijheid, ging verder met het proeven van zijn honing, en het tonen 
van de andere producten die hij jaarlijks oogst. Dit zijn stuifmeel, 
propolis, was en koninginnenbrij. Enkel bijengif oogst hij niet, omdat dit 
zeer gespecialiseerde apparatuur vergt. Een overheerlijk dessert (op 
honingbasis) sloot ons bezoek bij Tanassis en Eleni af. En tegelijk onze 
vakantie in Kefalonia. 
Voor geïnteresseerden is de volledige paper van Tanassis Dias over 
Thermovar bij mij verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 

 
  

In gesprek met Tanassis 
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 Terugblik : zaterdag 29 mei 2021 - Slingerdag  (Eric Deprins) 

 
Ondanks het koude weer van de laatste weken voelden we toch de noodzaak 
om een slingerdag te organiseren om desgevallend de leden de kans te 
geven om voorjaarshoning te slingeren. Zoals verwacht was de opkomst 
gering, enkel Marc en Nadine hadden voldoende honing in hun zolders om 
te oogsten. Ook bij het nazicht van de kasten van de Zoem-In bleek geen 
van de honingzolders zodanig gevuld dat slingeren aan de orde was. Het 
betere weer van de voorbije dagen belooft alvast meer succes voor de 
zomeroogst van 17 Juli. 

 
 
 
 

 Noteer : zaterdag 17 Juli : Slingerdag zomerhoning (Paula Declercq)  
 

Op 17 juli wordt de zomerhoning in de Zoem-In geslingerd. 
Indien jullie wensen in te schrijven graag een mailtje naar Dirk  ddc44310@gmail.com met 
vermelding van het aantal te slingeren ramen en je telefoonnummer. 
Breng voldoende materiaal mee zoals een honingzeef, ontzegelvork en emmers om de 
geslingerde honing en de ontzegelwas in te doen. 
 
Dirk zal een planning opmaken en een tijdslot opgeven wanneer jullie kunnen komen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Honingbokalen te koop (Paula Declercq) 
 

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."  
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In de pers gelezen 
 

Imker verwijdert bijenkorf op verkeerslicht: “Nog nooit meegemaakt”  

(Erik Van Eycken - GvA) 

Toen de Bonheidense imkersvereniging maandag een oproep kreeg van de gemeentelijke 
milieudienst, fronsten ze de wenkbrauwen. Aan kleuterschool Gekko bleek een bijenkorf het de 
leerlingen knap lastig te maken. Toch was de bijenpopulatie niet actief in de school, wel op de 
verkeerslichten in Dorp. 
 
 

Imker Louis De Neef was snel bij de pinken 
en kreeg assistentie van directeur Dirk 
Goyvaerts. “Ik geef toe, dit maakte ik nog 
nooit mee”, zegt De Neef. “Ook al is het 
hoogseizoen voor de diertjes, zijn ze 
meestal te vinden in bossen en bomen. Een 
dergelijk nest, en dan nog op een 
verkeerslicht, zag ik nog nooit. Ook mijn 
collega imkers waren onder de indruk.” 
Louis kroop maandagmiddag met de hulp 
van directeur Goyvaerts op de ladder en 
probeerde op zes meter hoogte het nest te 
verwijderen, zonder succes. “Momenteel is 
het hoogseizoen, door het mooie weer keren 
de dieren pas laat op de avond weer naar 
het nest. Eigenlijk was ik te vroeg.” 
Een imker op een ladder? “Ik geef toe dat 
ik er niet helemaal gerust in was, het zijn 

per slot van rekening dieren die graag steken, terwijl ik me meters boven de begane grond 
bevond.” 
 
 
Gestoken 
 
Ook al is Louis een ervaren imker, hij beheert ook de bijenpopulatie aan groentemuseum ’t Grom 
in Sint-Katelijne-Waver, werd hij verschillende keren gestoken. “Dat zijn uiteraard de risico’s van 
het vak. Ik werd gestoken op handen en armen, maar dat deert me niet. Eén bij heb ik tot de orde 
moeten roepen toen ik voelde dat het diertje me op een gevoelige plaats wilde steken”, proest hij 
uit. 
Maandagavond omstreeks 22 uur keerde hij terug naar Bonheiden om het nest van het 
verkeerslicht te halen en slaagde deze keer in zijn opzet: “’s Avonds zijn de dieren rustiger, toch 
kon ik de koningin niet vinden.” 
 
 
 
  

Louis kreeg de volle aandacht van de pers en van de kleuters van het 
Gekko 
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Geen bescherming 
 
Opmerkelijk: Louis droeg geen 
beschermingskledij zoals een pak of een 
masker. “Ach, we zijn dit natuurlijk gewoon, 
maar vooral, ik wilde de kleuters van Gekko 
niet afschrikken. Een bij is een nuttig dier, het 
zou dus ongepast zijn om in 
beschermingskledij de ladder op te kruipen.” 
Maandagavond omstreeks 22 uur werd de 
‘leeuw’ getemd. “De bijen waren bijna 
allemaal in de korf. Een honderdtal zat nog 
buiten, maar met een beetje regen en met de 
spuitbus gingen ook deze gezwind binnen. De 
korf werd met een luchtdoorlatende doek 
afgedekt, waardoor ze in de wagen konden 
worden getransporteerd naar hun nieuwe thuis, 
de bijenhal op ’t Grom in Sint-Katelijne-
Waver. De bijen zitten nog steeds in de korf, 
maar zullen later naar een bijenkast verhuizen”, besluit Louis. 

 

 
 
 
 
 
  

Maandag avond was de zwerm in de korf gekropen 
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Secretaris 
Paula Declercq 
0486 53 86 84 
Secretaris@imkersbond-bonheiden.be  

Penningmeester  
Louis De Neef  
0498 90 60 27 
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bonheiden.be  

Uitlenen materiaal 
Dirk De Croes 
0495 28 34 86 
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Ledenblad 
Eric Deprins 
0473 63 44 35 
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