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Woordje van het bestuur (Eric Deprins)
Beste collega-imkers
De lente biedt zich aan. En hoe !!! in tegenstelling tot vorig jaar zijn onze honingkamers zich
goed aan het vullen. Tenminste bij de meesten onder ons. Bij mezelf blijft het voorlopig nog
heel kalm, en op 1 kast (van de 4) zijn er nauwelijks bijen in de honingkamer te vinden. Nu heb
ik meestal niet veel oogst in het voorjaar, dus ik hoop op een succesvolle juni en juli maand.
De reizigers onder ons hebben zich reeds van gewisse oogst verzekerd. Die zijn reeds met volle
honingzolders van de koolzaadvelden teruggekomen.
We kijken terug op een mooie periode in het verenigingsleven. We hadden de praktijklessen van
Michel en Freddy, en de interessante uiteenzetting van Eric Rosiers over het kweken van
koninginnen. En wat komt er : de volgende praktijkles over hoe je een broedaflegger moet
maken, het slingeren van de lentehoning, en nog een praktijkles over het in arrest plaatsen van
de koningin als methode om aan Varroa-bestrijding te doen.
Niet vergeten : Op 21 augustus blazen we 120 kaarsjes uit. Noteer de datum in je agenda, we
gaan er iets leuks van maken. In het najaar plannen we dan onze imkerscursus, waarvan de
details later nog zullen meegedeeld worden.
Nog even een attentie voor de ploeg die de bijen van de Zoem-In onderhoudt : prachtig werk. Ik
was er trouwens vanavond om mijn eigen aflegger, die ik samen met een beginnend imker heb
gemaakt, na te kijken, en je kon van de grond eten. Aan éénieder die hieraan meewerkt en
meegewerkt heeft : een welgemeende dank.
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Agenda (Paula Declercq)
Zaterdag

21.05.22: 14 u:

Praktijkdag – Zoem-In - Het maken van een
broedaflegger
Zaterdag
04.06.22: 14u
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

Slingeren Lentehoning – Zaterdag 04.06.2022 – Zoem-In (Paula Declercq)
Zaterdag 04 juni kunnen jullie je lentehoninghoning komen slingeren in de Zoem-In. Je kan je
hiervoor inschrijven tot woensdag 01 juni op het e-mail adres van Marc :
marc.grugeon@telenet.be .
Graag het aantal te slingeren ramen vermelden zodat Marc een tijdlijn kan opstellen.
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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De praktijklessen (Bart Dekeyser)
Op 23 april vond de tweede opendeurdag van het jaar plaats. Freddy vertelde ons alles wat we
moeten weten over het plaatsen van de moerroosters en de honingzolder.
Vanaf april mogen we erop rekenen dat het aantal vriesdagen beperkt blijft. Nachtvorst kan nog
wel regelmatig voorkomen, maar overdag stijgen de temperaturen doorgaans toch boven de 10°
C uit. De natuur herleeft en de bijen beginnen meer en meer te foerageren om de
levensnoodzakelijke nectar, water en stuifmeel te verzamelen. De koningin krijgt hierdoor een
goede toestroom aan koninginnenbrij en begint op dreef te komen voor wat haar legprestaties
betreft.
De winterbijen maken geleidelijk aan plaats voor de nieuwe, jonge generaties die in de eerste
periode van hun leven graag het broed verzorgen en raat bouwen. Het volk zal op een paar
weken tijd enorm groeien. De imker moet in deze periode er dan ook voor zorgen dat er genoeg
ruimte is voor de bijen. Als hij dit nalaat, zullen de volken al gauw het hazenpad kiezen op zoek
naar een betere leefruimte.
Indien de imker zich wenst te verzekeren van een honingoogst is het ook aangewezen een aparte
honingzolder aan te bieden aan de bijen.
In de literatuur vindt men verschillende methodes terug om het volk meer ruimte te geven. Bij
IBB plaatsen we de koningin tussen twee moerroosters. Het onderste hoogsel zal door de bijen
aangewend worden om stuifmeel, water en nectar op te slaan. De darren zullen hier ook in
overnachten. De koningin zal zich bevinden in het middelste hoogsel. Daar zal het broed dus
aanwezig zijn. Een darrenraam wordt ook voorzien in dit hoogsel. Er zijn imkers die de koningin
verder beperken en haar slechts 6 tot 8 ramen geven om de eitjes in te leggen. De resterende
plaats wordt dan opgevuld met vulblokken zodat de bijen deze ruimte niet gaan volbouwen.
Het voordeel van het opsluiten van de koningin tussen twee roosters is dat je enkel het middelste
hoogsel moet controleren om de toestand van je volk in te schatten. Het nadeel is evenwel dat
ook de darren gevangen zitten in dit hoogsel. Een wekelijkse controle van het volk blijft dan ook
noodzakelijk zodat de darren de kans krijgen weg te vliegen en langs de vliegplank binnen te
komen in het onderste hoogsel.
Na de theoretische uitleg in de Zoem-In werd ook de praktijk getoond.
Het was weer een leerrijk moment voor alle aanwezigen.

120 jaar Imkersbond Bonheiden vzw
Vier met ons mee

21 augustus 2022
Krankhoeve Bonheiden
Programma:
14 u
14:30 u

plechtige opening door de schepen van milieu gevolgd door een kleine
receptie en rondleiding.
start van rondleidingen voor het publiek. Laatste rondgang om 18 u
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15 jaar “Zoem in”
Het P.E.B. of het project educatieve bijenhal - Deel 3

Nu het metselwerk gedaan is komen er andere werkjes in het vizier. De muren moeten worden
gevoegd. Met 7 man gaat dat snel, zelfs voorzitter Marc kan het leren van de beste

De dakwerken kunnen beginnen. Omdat de balken later in het zicht blijven moeten ze allemaal
geschaafd zijn, het is dus een beetje voorzichtig werken voor de schrijnwerkers van dienst Jokke
en Louis, maar ook dit komt in orde. Eind augustus ligt het onderdak er op.

Om binnen het budget te blijven aanvaarden we een gratis lot
oude boomse pannen, maar deze moesten we goed sorteren, het
waren 4 verschillende formaten en er zaten ook slechte tussen,
maar het kwam redelijk goed uit. Een deel voor de achterkant
en het andere formaat voor de voorkant. Pannenleggers onder
leiding van Eric en Jokke krijgen van verschillende handen
hulp.
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Iedereen ziet het in orde komen en de goten worden
afgehaald, gelukkig is er onderweg geen politie te
zien, die oversteek achteraan is toch wel wat lang. Het
is toch wel een ander zicht. Jokke heeft materiaal om
de goten te solderen en word dan ook als chef
gotenplaatser gebombardeerd.

Ondertussen zijn ook de deur en ramen toegekomen en
geplaatst door Louis.

We zijn intussen half november en ons lokaal staat
droog voor de winter : klaar voor de binnenwerken,
ramen afwerken, elektriciteit, waterleiding,
schilderen, vloeren en er zal nog wel wat zijn waar
we nu niet aan denken
Dit was de planning, dus Iedereen is blij met de
vooruitgang van ons lokaal.
Wordt vervolgd …… Bieke

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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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

Overlijdensbericht
Op 11 mei 2022 is Thea Brokken, echtgenote van wijlen
Fons Brokken, op 75-jarige leeftijd overleden.
Fons was lid van onze bond sinds 1987 en na zijn
overlijden heeft Thea beslist om de hechte band met
Imkersbond Bonheiden verder te zetten als bijlid.
Elk jaar opnieuw was zij, samen met haar dochter Karina,
van de partij op ons ledenfeest. Zij kwamen helemaal uit
Berlicum Nederland samen met Frans Warmerdam en het
was telkens een prettig weerzien.
Het bestuur biedt, in naam van alle leden, haar deelneming
aan bij dit verlies en wenst Karina veel sterkte toe met het
verlies van haar moeder.

Thea samen met Frans Warmerdam
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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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