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Beste imkers,
Het voorjaar was uitzonderlijk slecht. De strenge vorstperiode van begin februari heeft menig
bijenvolk geen goed gedaan. De zonnige maand maart heeft de volken toch de mogelijkheid
gegeven zich te ontwikkelen, maar de natte en kille periode die erop volgde heeft vele imkers
doen twijfelen of ze hun bijen niet dienden bij te voederen. Ervaren imkers onder ons zullen
diep in hun imkersverleden moeten graven om zich een dergelijke sombere lente te herinneren.
Maar toch waren er volken die erbovenuit staken en nog een redelijke oogst aan honing gaven
en er waren al zwermen begin mei. Uiteindelijk is de lente dan toch begonnen. Hopelijk krijgen
we nog een schitterende zomer om het verlies enigszins te compenseren.
Wij hebben als bestuur niet stilgezeten en al een aantal activiteiten georganiseerd dit voorjaar.
Op 17 maart was ons
Denderbieken aanwezig op de
plantenruildag in Poeke.

Op 31 maart, ondanks het
slechte weer, heeft Ghislain ons getoond hoe wij best een voorjaarscontrole uitvoeren.
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Op 11 april is Roger De Croock zijn methode van zwermverhindering, gebruik makend van een
tussenaflegger, komen voorstellen. Deze methode is ook beschreven in het maandblad van mei
2011.
Meer informatie over de tussenaflegger vind je op de website van konvib: http://www.konvib.eu
Home/Imkerstechnieken/tussenaflegger
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Op 2 juni heeft Frans zijn methode van moerteelt praktisch toegelicht.

Wie al gedacht heeft aan volgend voorjaar zal zeker ook krokussen hebben besteld.
Wat brengt de toekomst?
Zondag 4 juli zal Ghislain ons uit de doeken doen wat kan, mag en best moet gebeuren om met
gezonde bijen de winter in te gaan, meer bepaald hoe we de varroa met goed gevolg bestrijden.
Wie vorig jaar de voordracht van Paul Jacobs bijwoonde over chemie in de imkerij komt terug
aan zijn trekken. Paul Jacobs komt ons nu leren hoe we ons bijenmateriaal best ontsmetten. Wij
hebben tevens Eric Bruggeman kunnen strikken, een fenomeen wat apitherapie betreft. En er is
ook al gedacht aan volgend jaar, maar dat gaan wij nog niet verklappen.
Bij de vorige nieuwsbrief was een bevraging gevoegd. Wij hadden gehoopt hierover een
samenvatting te kunnen geven doch de respons was niet zeer groot. Daarom heeft het bestuur
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beslist degenen die niet geantwoord hebben te contacteren om zo toch een aantal gegevens te
kennen.
Het bestuur
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1. Jaarprogramma 2012
•
•
•
•

•

•

Praktijksessie ‘Voorjaarscontrole’
Voordracht: Zwermverhindering gecombineerd met biotechnische bestrijding
van varroa
Praktijksessie ‘Koninginneteelt op eigen stand’

Voordracht ‘Varroabestrijding’
o Tijdstip: woensdag 4 juli om 19.30 uur – duur: 2 uur
o Voordrachtgever: Ghislain De Roeck
o Locatie: Helix
Voordracht ‘Reinigen van materiaal’
o Tijdstip: 30 september om 14.00 uur
o Voordrachtgever: Paul Jacobs
o Locatie: Helix
Voordracht "Apitherapie"
o Tijdstip: 25 november om 14.00 uur
o Voordrachtgever: Eric Bruggeman
o Locatie: Helix

2. Voordracht varroabestrijding
Nog nooit was de bijensterfte in België zo groot als de voorbije winter, ook in onze streek werden
vele collega’s getroffen, sommigen verloren zelfs tot 80% van hun volken. Hoewel de juiste oorzaak
van al die sterfte nog niet werd achterhaald, en waarschijnlijk ook niet overal dezelfde is, staat het
vast dat een niet efficiënte behandeling van de varroa voor veel leed verantwoordelijk is, vooral
omdat de virussen dan ook hun negatieve invloed maximaal kunnen doen gelden.
Daarom stelt uw bestuur voor het probleem samen te bespreken, net vóór de bestrijding eigenlijk
zou moeten beginnen. We kunnen daarvoor op woensdag 4 juli terecht in De Helix te Grimmige om
19.30 u. Spreker is Ghislain De Roeck die het zowel zal hebben over de meest efficiënte producten als
over het belang van het tijdstip van bestrijden en de controle op ons werk achteraf. We beperken de
voordracht tot 2 uur om de nog werkenden onder ons in staat te stellen tijdig thuis te zijn.
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3. Interessante websites
Vele goed doorwinterde en doorzomerde collega-imkers zullen we waarschijnlijk weinig lering en
nieuws kunnen bijbrengen. Aspirant-bijenboeren die zich op de internetsnelweg begeven kunnen
evenwel gebaat zijn met een verwijzing naar nuttige "internet-weetjes". In onze volgende
nieuwsbrieven willen we voor dit specifieke doelpubliek - met onze excuses aan de leden die nog niet
op de elektronische trein zijn kunnen stappen - een rubriekje opnemen dat enkele markante,
informatieve en instructieve webpagina's aanwijst. Leden van Ons Denderbieken die verhelderende
links willen delen, mogen die - met onze welgemeende dank - steeds melden aan de leden van het
bestuur. Hieronder zijn al een aantal websites opgenomen.
* Forum Bijen : http://www.konvib.eu/forums-imkerwereld.html
Deze link geeft toegang tot het archief van het forum.
Om actief aan het forum deel te nemen, volstaat een mail naar bijen-subscribe@cari.be met daarin
naam en adres.
* Forum Nederlandse bijenhouders http://www.bijenhouden.nl/phpbb/index.php
Naast het forum bevat deze site allerlei interessante informatie zoals een drachtplantengids en een
gids voor solitaire bijen.
* Bijennieuws (elektronische nieuwsbrief WUR - Wageningen)
http://enews.nieuwskiosk.nl//template/927/KXVkADw6WC7x8uIGNSPVMA==.htm
Inschrijven via : www.bijen.wur.nl
* Bijen en andere vliegende en kruipende beestjes
Site van A. De Wilde die regelmatig in het Maandblad over insecten publiceert.
Prachtige foto's (waarop wel een copyright berust!) en dito beschrijvingen.
Klik op de pijltjes en foto's en er gaat een wondere, kleurrijke wereld open.
http://people.zeelandnet.nl/ahdewilde/index.html
http://www.ahw.me/indexhommel.html
http://www.ahw.me/index.html

* Informatieve sites
http://www.eenbijhoorterbij.nl
http://www.jaarvandebij.nl
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4. Ik vraag het aan
In ons bestuur hebben wij een paar ervaren imkers die kunnen raad geven om eventuele
problemen, die zich kunnen voordoen bij het imkeren, te helpen oplossen. Als je een vraag
hebt, kun je hen bellen of mailen. In een volgende nieuwsbrief kunnen de interessantste vragen
dan ook beantwoord worden wat misschien voor velen ook nuttig kan zijn.
Het bestuur
Michel Mignon 054 / 41 51 95,
André Van Liefferinge 054 / 41 50 72
Ward Bijl 054 / 58 07 95
Marc Daminet 054 / 58 02 31

Ghislain De Roeck 054 / 41 52 25,
Bruno Pevenage 054 / 24 00 44;
Frans Van Den Bosch 02 / 396 11 03;
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