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Woordje van het bestuur (Steven Vandoorne) 
 
 

Gegroet iedereen 
 
Het bijenjaar is op zijn hoogtepunt. De lentehoning is pas geslingerd. 
Reikhalzend kijken we uit naar de zomerhoning. Stilaan komen de 
bijen tot rust, nog een maand en we beginnen aan het inwinteren te 
denken. Varroa bestrijding staat dan weer volop in de aandacht. Moeten 
we de moer opsluiten?  Is het beter te verdampen met oxaalzuur?  Neen 
we gebruiken liever mierenzuur of … 
 
Sommigen zijn voorstander van het behandelen met roofmijten. 
Daarom hebben we besloten om een proefopstelling met roofmijten te 
maken in de zoem-in. Louis heeft een opstelling gemaakt en in de loop 
van augustus gaan we deze in gebruik nemen. Het is de bedoeling dat we alles nauwgezet gaan 
opvolgen zodat we jullie volgend jaar  kunnen mededelen wat onze bevindingen zijn.  
 

Nog iets anders waar we mee bezig zijn is het grote feest van onze 
bond op 21 augustus. Jullie weten allemaal dat we dit jaar 120 jaar 
jong zijn en dit met een groot feest gaan vieren. Uiteraard verwachten 
we alle 136 leden, hun familie en vrienden op dit feest. Wat er die dag 
te doen is kan je elders in de zoem-uit lezen. In dit verband zijn we nog 
op zoek naar enkele helpende handen. Mocht je die dag mee willen 
komen helpen laat het dan weten. (voorzitter@imkersbond-
bonheiden.be of secretaris@imkersbond-bonheiden.be ) We zullen een 
mail rondsturen met een korte geschiedenis en het programma zodat je 
dit aan al jullie vrienden en kennissen kan laten weten. 
 
 

 
Tot 21 augustus op de Krankhoeve Bonheiden 
Steven 
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Agenda (Paula Declercq) 
 

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.  
Zaterdag  08.10.22    Logen en waswafelen 
 
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:  

 
https://imkersbond-bonheiden.be 

 
 
 
Slingeren Zomerhoning – Zaterdag  23.07.2022 – Zoem-In (Paula Declercq) 

 
 
Zaterdag 23 Juli kunnen jullie je zomerhoning komen slingeren in de Zoem-In.  Je kan je 
hiervoor inschrijven tot woensdag 16 juli op het e-mail adres van Dirk De Croes  
 
ddc44310@gmail.com 
 
Graag het aantal te slingeren ramen vermelden zodat Dirk een tijdlijn kan opstellen. Graag ook 
vermelden of je liever in de voormiddag dan wel in de namiddag zou willen komen, dan kunnen 
we daar, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden. 
Jullie zullen per e-mail verwittigd worden om hoe laat jullie kunnen langskomen.  Er wordt 
gevraagd om, in de mate van het mogelijke, met twee personen te komen, één iemand om te 
ontzegelen en één iemand om te slingeren. 
 
Vergeet niet om een ontzegelvork, honingzeef en ten minste twee emmers (eentje voor de 
honing en eentje voor de ontzegelwas) mee te brengen. 
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120 jaar Imkersbond Bonheiden vzw 

 

Historiek Imkersbond Bonheiden 

 

Op 14 januari 1902 wordt met het opstellen van een reglement een nieuwe vereniging in 
het leven geroepen onder de naam ‘Maatschappij der Bieboeren’. 

Voor en na WOII worden er enkele vergaderingen per jaar georganiseerd, die 
hoofdzakelijk in het teken staan van het reizen met de bijen. Deze imkersreizen gebeuren 
tot de jaren ’30 nog met paard en kar naar de Limburgse Heide.  

In 1956 is de imkersbond even stuurloos na het overlijden van haar voorzitter. Een jaar 
later worden de activiteiten weer hervat onder invloed van een nieuwe wind in het 
bestuur. Vanaf dat jaar is er meer informatie gekend gebleven. Op 7 mei 1964 wordt er 
onder de nieuwe benaming, Imkersbond Bonheiden, een nieuwe start genomen met een 
nieuw reglement van inwendige orde. 

In 2004 heeft de voorzitter het geweldige idee opgevat om een educatieve bijenhal op 
het terrein van de Krankhoeve te verwezenlijken. Het zal nog tot 2007 duren vooraleer 
die er ook effectief komt.  

Momenteel tellen we in onze Imkersbond Bonheiden 130 leden . 

 

 

 

 

 

 

 

Feest 100 imkersbond Bonheiden 2002 op de krankhoeve. 
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120 jaar Imkersbond Bonheiden vzw 

 
Vier met ons mee 

 
21 augustus 2022 

Krankhoeve Bonheiden 
Programma: 
14 u  plechtige opening door de schepen van milieu gevolgd door een kleine  

receptie en rondleiding. 
14:30 u start van rondleidingen voor het publiek. Laatste rondgang om 18  u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder… 
Springkasteel voor de kinderen. 

Stand over bij -vriendelijke planten. 
Overzicht 120 jaar imkeren in Bonheiden. 

Wat is het verschil tussen honingbij en solitaire bij 
Workshop: maken van kaarsen voor groot en klein. 
Wat is het gevaar van insect verdelgende middelen. 

Kleine attentie voor ieder bezoeker. 
Een hapje en een drankje. 

 

  

Iedereen welkom 
 

Wat is er te zien tijdens de rondleiding 
 Permanente tentoonstelling over het leven van de bijen. 
 Hoe komt de imker aan de honing. 
 Wat moet de imker doen om het materiaal zuiver te houden. 
 Bezoek aan onze educatieve bijenstand “zoem-in” met de 
mogelijkheid om een bijenkast van dichtbij te zien. 
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De praktijklessen (Eric Deprins) 
 

Op 26 juni kregen we van Karin uitleg over de bestrijding van Varroa door het volk broedloos te 
maken. Gezien de Varromijten zich ontwikkelen  in het broed, en daarna parasiteren op de 
uitlopende bijen is de behandeling tegen Varroa maximaal efficiënt wanneer er geen broed meer 
aanwezig is. De besmette bijen kunnen dan gemakkelijk bereikt worden dmv een behandeling 
met Oxaalzuur. 
 

Hiervoor wordt de koningin in arrest gezet. We sluiten de koningin 
op in een speciaal daarvoor ontworpen raampje, waar de koningin 
zelf niet uitkan, maar waar de bijen wel in kunnen om haar te 
verzorgen. In dit raampje is een waswafel ingesmolten. De koningin 
kan dus niet verder doen met eitjes leggen, tenzij op de wafel die 
ingesmolten is. 
Andere methoden voor arrest zijn het gebruik van meerdere ramen 
in een arrestkooi. Dit heeft als voordeel dat de koningin aan de leg 
blijft. Deze methode is heel aangewezen bij een jonge koningin, 
omdat het geen goed idee is om een pas leggende koningin in haar 
leg te onderbreken. Het inbouwen van een Scalvini kooitje in een 
bestaand raam is ook een beproefde en succesvolle methode. 
 

Na maximum 24 dagen -de tijd van eitje tot bij voor darren- is het volk broedloos. Het enige nog 
aanwezige broed is op de ingesmolten waswafel. Dan kan de koningin vrijgelaten worden, en de 
ingesmolten waswafel kan aan de vogels gevoerd worden. Naar verwachting zal het een tiental 
dagen duren voordat er terug gesloten broed is, dus die tijd hebben we om met oxaalzuur te 
behandelen en de overgrote meerderheid van de mijten te liquideren. De meest gebruikte 
methode hiervoor is het sublimeren van oxaalzuurpoeder of tabletten. Ook bedruppelen is een 
mogelijkheid. De behandeling met mierenzuur was vroeger heel gangbaar, maar wordt nu 
minder gebruikt wegens de beperkt gebruiksomstandigheden wat betreft omgevingstemperatuur. 
 
Let er in ieder geval op dat je de juiste bescherming gebruikt. Beide stoffen zijn agressieve 
zuren, die huid, ogen en longen kunnen aantasten. 
 
Verder weidde Karin nog uit over de inwintering van onze volken. Inwinteren is een raar woord 
op het moment dat de zomerzonnewende net voorbij is, maar toch zal dit in augustus onze 
belangrijkste bezigheid zijn. Direct na de zomeroogst, wanneer we een groot deel van het 
voedsel van de bijen hebben weggenomen, is het raadzaam reeds enkele liter kwalitatief 
hoogwaardig voedsel te geven aan onze volkjes. We staan immers voor een drachtarme periode, 
en in augustus worden onze winterbijen geboren. Die moeten gevoed worden door gezonde en 
sterke bijen. 
 
Eind Augustus moet de inwintering erop zitten. Een goed gevoede Dadant kast heeft optimaal 
een 16 kg voedsel in de ramen zitten. Voor een dubbel hoogsel simplex is dit ongeveer 14 kg. 
Let erop direct vrij grote hoeveelheden te voederen, zodat de bijen kunnen doorwerken, en niet 
in de verleiding komen om de binnengehaalde suiker te gebruiken voor broed in plaats van het te 
stockeren. Pas ook op voor morsen tijdens het voederen : dit vormt een gemakkelijke vorm van 
foerageren, en werkt roverij in de hand. Pas ook op om oude voedselramen te gebruiken : hier 
kan HMF ontstaan, hetgeen giftig is voor de bijen. 
 
 
 

Karin doet vol overgave de uitleg 
over het moerarrest 
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In oktober controleren we nog een keer of er nog voldoende voedsel is, en geven bij indien 
nodig. Hoed je om  teveel te voederen : het volk heeft lege raat nodig om de wintertros te 
vormen 
 
Na de deskundige uitleg heeft Karin dit dan in de praktijk toegepast op één van de kasten in de 
Zoem-In. De enthousiaste aanwezigen hadden er weer een heel leerrijke namiddag opzitten. 
 
 
 

 
Rubriek : Zoekertjes en, Weetjes (Eric Deprins) 

 
 

 Heb je 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. 
 

 Honingbokalen te koop 
Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs van 4,90 €/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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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 

 


