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Beste imkers,
Het jaar 2012 loopt op zijn laatste benen, tijd om een evaluatie te maken. Voor de
meeste onder ons was 2012 een niet al te best imkersjaar. De maanden april en juni
waren ronduit slecht voor onze bijen. Daarbij kwam nog dat de zwermcontrole tot eind
juli moest volgehouden worden. Menig imker heeft ze dan ook letterlijk zien vliegen dit
jaar. Zo zie je maar, het ene jaar is het andere niet en dat maakt het nu juist spannend
om te imkeren.
De vergadering over hygiëne in de imkerij was zeer boeiend. Paul Jacobs leerde ons
welke producten aangewezen zijn en gebruikt moeten worden om hygiënisch te werken
aan onze bijen en hoe we ons imkersmateriaal het best reinigen en ontsmetten. Jammer
genoeg was de belangstelling aan de lage kant, er waren amper 12 imkers aanwezig. De
samenvatting van zijn spreekbeurt is al bezorgd aan degenen onder ons die de
nieuwsbrief via mail ontvangen. Voor de anderen zit deze hierbij gevoegd.
De vergadering over apitherapie was een succes, bijna 60 mensen (vooral niet-imkers)
waren aanwezig. Eric Bruggeman was een aangenaam en boeiende spreker. De voordracht
heeft 3 uur geduurd en iedereen is gebleven tot het laatst wat bewijst dat het
interessant was. De afwezigen hadden ongelijk.
Toch wil het bestuur een warme oproep doen aan onze leden om de vergaderingen bij te
wonen. Wij trachten interessante en actuele activiteiten aan te bieden maar moeten
vaststellen dat de belangstelling maar matig is.

1

Hieronder vindt u een aantal sfeerbeelden van de laatste vergaderingen, misschien kan
dat voor u een stimulans zijn.
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Varroabestrijding
Tot op heden vonden de wetenschappers nog geen duidelijke oorzaak voor de
verdwijnziekte. De enige zekerheid die we hebben is dat de varroa een zeer ernstige
bedreiging blijft vormen, niet alleen door het parasiteren van de bijen maar ook en
vooral door de besmetting met virussen. Het is noodzakelijk dat wij zowel in de zomer
als in de winter een bestrijding uitvoeren. Hierna geven we u enkele nuttige tips.

Voor één volk giet je 80 ml water in een maatbeker en voeg daarna 2,4 g
oxaalzuurkristallen toe (oxaalzuurdihydraat).
Voor een zomerbehandeling met oxaalzuur mag je geen suiker gebruiken!
Een veiligheidsbril, handschoenen en een stofmasker van het type FFP3 SL zijn
aangeraden.
Roer tot het oxaalzuur opgelost is. Giet de oplossing dan in een plantenspuit en benevel
de bijen gelijkmatig via de straatjes tussen de ramen (± 6 ml per straatje), zoals hierna
getoond:
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Methode Maurice De Waele voor globale aanmaak van oxaalzuur:
Basisoplossing : 60 à 70 gram oxaalzuur (oxaalzuurdihydraat) oplossen in 1
liter gedemineraliseerd water, mengsel dat onbeperkt houdbaar is, maar uiteraard te
geconcentreerd.
Bij zomertoepassing (sproeien) de te gebruiken hoeveelheid aanlengen met 1 liter water,
zodat men een 3%-oplossing verkrijgt. Géén suiker toevoegen!
Bij effectief gebruik in de winter de basisoplossing verdunnen door apart een nieuw
mengsel te maken: verhouding 100 ml (milliliter) van die oplossing + 100 ml
suikeroplossing (1/1); dit product is slechts beperkt (een paar dagen) houdbaar.
50 ml per kast druppelen, enkel op de bezette straatjes in de tros.

JAARPROGRAMMA 2013
Volgende activiteiten zijn al voorzien:
•

Februari: algemene vergadering met een voordracht over bijenplanten.

•

April: zwermvoorkoming & zwermbehandeling.

•

mei / juni: overlarfproject.

•

Najaar: maken van propolis-tincturen en -zalven.

LIDGELD 2013
Voor diegenen die het zouden vergeten zijn.
Mogen wij u vragen uw bijdrage van 30 euro zo snel mogelijk te storten op het
rekeningnummer: 920 - 1025451 - 47 van Ons Denderbieken. Bij laattijdige betaling
riskeert u het maandblad van januari niet te ontvangen.

Op het internet
Vulgariserende brochure voor beginners.
http://www.bijenhouders.nl/files/downloads_tijdschrift/Bijenhouden2012-6-Thema.pdf.

De wieg van de bijen, een prachtig filmpje. Geniet er van.
http://www.youtube.com/watch?v=Xs2jaIiARgY

Internetfora
Ken je de internetfora? De laatste jaren zijn die steeds meer een rol gaan spelen in de
informatie-uitwisseling tussen imkers. De aankondiging van een activiteit, een
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interessante informatie die je met andere imkers wil delen of zit je met een vraag
waarop je geen antwoord vindt? Met al die dingen kun je op een forum terecht, je vindt
ze in alle landen. In het Nederlands kun je terecht bij het Nederlandse “Bijenhouden”
of het Vlaamse “Bijen”. Dit laatste forum is minder groot en fraai, maar wel afgestemd
op de gebeurtenissen in de Vlaamse imkerij.
Toegang tot “Bijenhouden”
-

Ga naar www.bijenhouden.nl.

-

Klik de knop ‘Forum’ aan.

-

Hierdoor kun je de uitgewisselde berichten lezen. Je kunt je ook registreren,
hierdoor kun je zelf aan de berichtuitwisselingen deelnemen.

Toegang tot “Bijen”
Dit forum heeft als bijzonderheid dat de uitgestuurde berichten automatisch in de
inbox van je mailsysteem komen. Je bent dus sneller betrokken, maar je moet de
berichten achteraf natuurlijk wel zelf wissen. De interessante berichten die een
duurzaam belang hebben, worden opgeslagen in de archieven van het forum op de
website van de Koninklijke Vlaamse Imkerbond waar iedereen ze kan raadplegen via:
http://www.konvib.eu/archief-bijenforum.html.

Om tot het forum toe te treden:
Drie stappen:
- Zend een ‘lege’ mail naar: bijen-subscribe@cari.be;
- Je ontvangt een bevestiging van een computerrobot met een aantal informaties;
- Zend ook deze bevestiging ‘leeg' terug.

Om je toetreding te beëindigen:
Om uw inschrijving te beëindigen, stuur je een ‘lege’ mail naar:
bijen-unsubscribe@cari.be
Het bestuur
Michel Mignon
André Van Liefferinge
Ward Bijl
Marc Daminet

054 / 41 51 95,
054 / 41 50 72
054 / 58 07 95
054 / 58 02 31

Ghislain De Roeck
Bruno Pevenage
Frans Van Den Bosch

054 / 41 52 25,
054 / 24 00 44;
02 / 396 11 03;

6

Geef mij je angel en honing, kom dichtbij, ik streel je tot koning.
Je dood is goedkoop als je mij nu zou steken.
Zo kort bloedt geen leven
Weef het geel van de maan met de kracht van de wind in het blad van de bloemen.
De glans zal verbleken als het licht van de zon de nacht doet vergeten.
We vliegen in rood, stuiven meel op de hunkerende stampers.
Het leven geeft lusten in het bevruchten door dolblije dansers....
Die het nieuwe jaar begroeten met liefde en barstensvol kansen !
Het bestuur wenst u een gezond, voorspoedig en gelukkig jaar 2013.
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