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Woordje van de voorzitter (Steven Vandoorne)
Beste leden,
Eerst wil ik Siegfried, onze vorige voorzitter, bedanken voor de 6 jaar voorzitterschap. Hij heeft
ervoor gezorgd dat er een nieuwe wind waaide door de vereniging in samenwerking met zeer gedreven
leden.
Wie ben ik?
Stommelings in het imkerij gerold nu 16 jaar geleden door mijn imkerpeter die toevallig een kast te
veel had. Wij hadden plaats om die te zetten, ja je kent dat hé en van het een kwam het ander:
bestuurslid van de bond, mee aan de wieg gestaan van de vzw. Bij de oprichting van de vzw gestart
met de werkgroep “vrijwilligers”. Eerst bescheiden, maar in tussentijd zijn er wel een behoorlijk aantal
leden die hun handen uit de mouwen willen steken om iets voor hun collega imkers te doen.
En dus nu voorzitter van de IBB vzw. Ik ben van mening dat een vereniging gedragen wordt door de
leden en een voorzitter als taak heeft om een brug te slaan tussen de verschillende meningen die er
kunnen ontstaan. Vandaar dat uw positieve inbreng uiterst belangrijk is.
Het niet bij elkaar kunnen komen in de huidige coronacrisis is niet goed voor onze vereniging. Dit is
dan ook onze eerste zorg mogelijkheden te vinden om dit te vergemakkelijken graag in samenwerking
met jullie.
Vriendelijke groeten
Steven Vandoorne

zaterdag 17 april 2021

Logen en waswafelen

Zoem-In

Op zaterdag 17 april 2021 voorzien we een loogdag, wassmelten en waswafelen.
Er dient ingeschreven te worden voor 10 april zodat we een tijdlijn kunnen opstellen.
Dirk en Louis 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 – deze was is nog niet genoeg gezuiverd om er waswafels
van te maken.
Maximum 4 kg was per persoon en 150 ramen
Wasbroden kunnen worden binnengebracht na afspraak op 0486 53 86 84 zodat deze tijdig in de ketels
kunnen om te smelten en op temperatuur te komen.
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In de pers gelezen
Israëlisch bedrijf zet robotbijen in als bestuivers (Via Paula Declercq)
De bijenpopulaties hebben het de laatste jaren lastig. En dat is onder andere slecht nieuws voor onze
voedselvoorziening. Is er een plan B? De Israëlische start-up Edete werkt alvast aan een alternatief,
mechanische bestuiving. De technologie wordt al getest in amandelboomgaarden in Australië.

De achteruitgang van natuurlijke bestuivers heeft geleid tot een intensievere zoektocht naar een
oplossing om de gewasopbrengsten te beschermen en de uitdaging op te lossen waarmee landbouwers
worden geconfronteerd. Zij moeten meer fruit telen, terwijl ze kampen met een tekort aan bijenkorven
voor het bestuiven van hun boomgaarden.
De Israëlische start-up Edete wil inzetten op mechanische bestuiving. “We starten met het mechanisch
verzamelen van bloemen, het scheiden van stuifmeel van de helmknoppen en andere bloemdelen en
het produceren van puur stuifmeel”, aldus het bedrijf. “Onze gepatenteerde methode maakt het
mogelijk om een goede levensvatbaarheid van pollen te behouden en die gedurende meer dan een jaar
te bewaren.”
Het beste genetisch geschikt stuifmeel wordt vervolgens op de doelbomen aangebracht met het
robotbestuivingssysteem van het bedrijf. “We gebruiken een combinatie van technologieën om een
optimale dosering van stuifmeel over de doelbloemen te verspreiden voor effectieve bestuiving”,
klinkt het. “De applicatie-units kunnen zowel overdag als 's nachts werken en zijn onafhankelijk van
de omgevingstemperatuur.”
De start-up voltooide met succes veldproeven in amandelboomgaarden in Israël. Met behulp van hun
bijzondere mechanische stuifmeeloogst- en robotbestuivingssysteem haalden ze aanzienlijk hogere
opbrengsten. Deze zomer staan er testen in Australië gepland. “Australië is de op één na grootste
amandelproducent ter wereld en blijft het areaal vergroten, dat maakt het een ideaal testterrein voor
ons”, zegt medeoprichter Keren Mimran van Edete. Het bedrijf is ook van plan om in Californië een
project op te zetten met 7.400 amandeltelers. Volgens Keren Mimran kan het systeem ook
pistachenoten, appels, kersen, peren en pruimen bestuiven.
Bron: Foodlog / Nieuwe Oogst
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Hoe staat het met onze bijen ? (Eric Deprins)

Met een infrarood camera kan men de dynamiek in
een bijenkast observeren. Hoe meer rood, hoe
warmer het is. Blauw is koud.

Onze bijen komen stillaan uit hun winterzit en gaan in
voorjaarsmodus. In januari zaten ze meestal nog in een dicht
bevolkte wintertros. Onze winterbijen houden hun
huishouden op een temperatuur van rond 25°C. De bijen op
de tros brengen voedsel van de buitenkant van de tros naar
het centrum. Op de varroaschuif kunnen we goed de
activiteit en de locatie van de bijentros volgen. Langzaam
aan zal de tros zich naar boven bewegen.
De isolatiewaarde van de woning is hier van groot belang om
de wintertros comfortabel te houden. Er is weinig of
geen broedactiviteit en hopelijk is het voedselverbruik ook
navenant.

Waarschijnlijk hebben velen onder ons zich begin
februari toch wel wat zorgen gemaakt over het
overleven van de volken bij de heersende
vriestemperaturen. Maar onze winterbijen zijn
hiervoor gemaakt. De continue samenwerking en
uitwisselingen in het volk zorgen ervoor dat de bijen
die binnenin de tros zitten de warmte naar de
buitenkant brengen, en dat zo alle bijen samen de tros
op temperatuur houden. De buitenkant van de tros
wordt niet kouder dan een 12°C, terwijl het op enkele
centimeter van de tros verwijderd kan vriezen. Een
besneeuwde bijenkast is prachtig om zien, en is
tegelijk tegen de koude beschermd, want sneeuw is
een goede isolator.

Bijenvolken kunnen temperaturen tot -35°C makkelijk
overleven. Ten andere : sneeuw is een uitstekende isolator.

Ondanks de koude temperaturen die we gehad hebben is het noodzakelijk dat we voor ventilatie
blijven zorgen aan de onderkant. De warmte van de wintertros cumuleert zich bovenaan de kast, en het
volk moet zichzelf droog houden. Tijdens de mooie dagen die daarop volgden kregen we een zicht op
hoe onze volkjes de winter zijn doorgekomen. Er wordt reeds duchtig rondgevlogen en o.m. de
krokussen en de hazelaar geven hun stuifmeel vrij. Het vertrouwde gezoem van ongeduldige bijtjes is
een therapeutische voorbode van het nakende voorjaar. De broedactiviteit begint, en er ontstaat
condenswater, hetgeen we niet zelden zullen kunnen waarnemen op de vliegplank of op de
varroaschuif. Dit geoogste water is noodzakelijk om het wintervoedsel te bevochtigen en handelbaar te
maken, alsook als drinkwater voor de bijen. We openen de kasten nog niet indien dit niet absoluut
noodzakelijk is. Een doorschijnende afdekplaat is in deze periode een leuk extraatje om het volk in
actie te zien.
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De Hazelaar is één van de vroegste stuifmeelleverancier voor onze dames.

In maart zullen we de bijen meer en meer in actie zien. Hou de auto’s binnen en de waslijnen leeg,
want dit is de periode dat ze hun reinigingsvlucht gaan maken. We moeten er stillaan aan denken om
de bodems te wisselen en te reinigen. Deze periode kunnen we nog niet veel meer doen dan dit. Om de
kasten te openen moeten we toch al enkele goede vliegdagen gehad hebben, en een temperatuur van
17 tot 20 °C. We gaan beginnen met het voorbereiden van ons imkersmateriaal, dat proper en klaar
moet zijn tegen dat het echte werk begint. Eind maart gaan we ons eerste volledig nazicht doen, tenzij
het veranderende klimaat ons noopt dit sneller te gaan doen.

Wat krijgen we nu ??? – een ervaring van Eric Rosiers
Een vroege wissel van een koningin in 2021 !!!
Op 21 februari keek ik mijn minst zware kast na om te kijken of ze nog voldoende voedsel
hadden. De bijen kwamen tijdens het uitzonderlijk warm weer met veel stuifmeel
binnengevlogen, dus alles zag er goed uit. Maar een kans op een darrenbroedige moer is er
altijd.
Bij het openmaken klonk er een sterk gezoem uit de kast : het volk blijkt moerloos !!!.
Ik vond gesloten broed en tot mijn verrassing een drietal koninginnencellen. Ik maakte er één
open om zeker te zijn dat het een recente dop betrof. En de larve is inderdaad aanwezig.
De moer van 2020 was spoorloos !
Op 24 februari vond ik dan een jonge uitgelopen moer in het volk. Ik had er medelijden mee
want ze zal waarschijnlijk geen darren tegenkomen op de bevruchtingvlucht, als die ooit zou
plaatsvinden.
Zo zie je maar…zonder verrassingen zou bijen houden saai zijn, en indien nodig zorgen ze
zelfs in februari voor het voortbestaan van hun kolonie .
In welk boekje had ik dit weer gelezen ?
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Verslag Algemene Vergadering 03/02/2021 (Paula Declercq)
Op 3 februari had onze algemene vergadering plaats onder de vorm van een videoconferentie.
Zestien van de negentien leden hadden zich aangemeld, wat een ruime meerderheid is, en dus kon de
vergadering rechtsgeldig doorgaan.
Plaats
Aanvang
Aanwezig

Teams vergadering
20u00
D’hont Siegfried (voorzitter,) Louis De Neef (penningmeester), Declercq Paula
(secretaris), Vandoorne Steven, Dirk De Croes, Van Laere Michel, De Coninck
Christian, Hendrickx Rudy, Genné Ronald, Grugeon Marc, Wouters Greta,
Deprins Eric, Verschooten Fernand, Maria Fermin, Joost Nas, Moens Freddy
Afwezig
Liers Jo, De Graaf Roger
Volmacht
geen
Verontschuldigd Rosiers Eric
Inleiding, ontslagen en toetredingen tot de algemene vergadering

De voorzitter neemt de aanwezigheden en volmachten op.
Ingevolge de nieuwe vzw-wetgeving van 25.01.21 volstaat een gewone meerderheid om een beslissing
in de algemene vergadering goed te keuren. Met een aanwezigheid van 16 stemgerechtigde leden op
een totaal van 19 kan de vergadering rechtsgeldig doorgaan.
Alfons De Smedt heeft zijn ontslag aangeboden als lid van de algemene vergadering.
Deprins Eric, Moens Freddy, Maria Fermin, Nas Joost en Verschooten Fernand zijn toegetreden als lid
van de algemene vergadering.
Er wordt een voorstelling gegeven van de activiteiten van het voorbije jaar.
Ontslagen en benoemingen

D’hont Siegfried is uittredend en niet herverkiesbaar.
De Neef Louis en Declercq Paula zijn uittredend en herverkiesbaar.
De Croes Dirk en Deprins Eric stellen hun kandidatuur om toe te treden tot het bestuur.
Met 13 stemmen worden de toetredingen tot het bestuur goed gekeurd en worden De Neef Louis en
Declercq Paula herverkozen.
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering na de AV werd in de schoot van het bestuur een nieuwe
voorzitter gekozen waardoor het bestuur en de functies er als volgt uitzien :
Voorzitter
Vandoorne Stephanus, ° Mechelen op 3 mei 1951 en woonachtig te 2820 Bonheiden, Mispeldonk 4
Secretaris
Declercq Paula, ° Duffel op 17 maart 1953 en woonachtig te 2860 Sint Katelijne Waver, Valkstraat 69
Penningmeester
De Neef Louis, ° Werchter op 29 februari 1952 en woonachtig te 2860 Sint Katelijne Waver,
Valkstraat 69
Bestuurders
De Croes Dirk, ° Mechelen op 13 november 1966 (materiaalmeester)
Deprins Eric, ° Duffel op 24 november 1962 (redactie)
-6-

Voorstelling Financieel Resultaat 2020 en budget 2021

De resultaten van het werkjaar 2020 worden voorgesteld alsook het budget voor 2021. De rekeningen
worden goedgekeurd. De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor wat betreft
de rekeningen 2020 en het budget 2021.

B. Genormaliseerd schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven
Uitgaven

Rekening
600100
600200
600300
600500
600600
600800
499000
499500

Omschrijving
Secretariaat
Infrastructuur
Bijen en Materiaal
Activiteiten
Bank
Onkostenvergoedingen
Wachtrekeningen
Interne Overboekingen

Ontvangsten

Bedrag
€ 3.569,30€ 474,92€ 1.240,58€ 1.397,66€ 0,15€ 0,00
€ 110,00€ 0,00
€ 6.792,61-

Rekening
700100
700200
700300
700500
700600

Omschrijving
Lidgelden, Subsidies, Giften
Infrastructuur
Bijen en Materiaal
Activiteiten
Bank

499000 Wachtrekeningen
499500 Interne Overboekingen

Bedrag
€ 3.578,00
€ 54,50
€ 1.963,95
€ 1.494,64
€ 4,78
€ 110,00
€ 0,00
€ 7.205,87
€ 413,26

Vragen en Antwoorden

De Neef Louis stelt voor om de statuten aan te passen voor wat betreft de tijdsduur dat een bestuurder
zijn functie binnen het bestuur uitoefent.
Dirk, Eric, Louis en Paula zijn momenteel binnen drie jaar herverkiesbaar wat de continuïteit binnen
het bestuur zou bemoeilijken. Hij vraagt om de tijdsduur aan te passen zodat er steeds maar één derde
van het bestuur uittredend/herverkiesbaar is.
Een aanpassing van de statuten kan echter alleen door de leden van de algemene vergadering gebeuren
en de vraag dient op voorhand ingediend te worden.
Siegfried heeft sinds 2012, het jaar waarin het statuut van Imkersbond Bonheiden van feitelijke
vereniging naar een vzw werd getransformeerd, het voorzitterschap van onze vereniging op zich
genomen. Gedurende al deze jaren werden vele zaken onder zijn leiding gerealiseerd. Het huidige
bestuur wenst hem dan ook te danken voor zijn inzet.
Ook proficiat aan Steven die deze taak vanaf nu zal uitoefenen.
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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw

Website: www.imkersbond-bonheiden.be

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22
Contactgegevens

Voorzitter

Secretaris

015 51 57 89

0486 53 86 84

Steven Vandoorne

Paula Declercq

Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be

Secretaris@imkersbond-bonheiden.be

Penningmeester

Uitlenen materiaal

0498 90 60 27

0495 28 34 86

Louis De Neef

Dirk De Croes

Penningmeester@imkersbond-

Ontlenen via de website :

bonheiden.be

https://www.imkersbond-bonheiden.be
Ledenblad

Eric Deprins

0473 63 44 35

Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be

Ontmoetingsruimten
Zoem-in & Krankhoeve

Sint-Maartensberg

2820 Bonheiden

2820 Rijmenam

Grote Doelstraat 1

Sint-Maartensberg 1

-8-

