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Beste imkers,
Volgens Frank Deboosere was "de weerkundige lente (de maanden maart, april en mei) somber,
nat en fris. Met 386 uur zonneschijn staan we op de 15-de plaats van somberste lentes ooit
(zonneschijnduurmetingen zijn begonnen in 1887). Qua neerslag eindigen we met 223 mm op
de 22-ste plaats van natste lentes. Met een gemiddelde temperatuur van 7,7 graden staan we op
een 34-ste plaats van koudste lentes. Het is geleden van 1970 dat de lente nog zo koud was.
Opvallend: de meest voorkomende windrichting in de lente 2013 was NNO tot NNW. Normaal
is dat ZW. Nog meer opvallende cijfers: de eerste vijf maanden van het jaar 2013 bleef de
gemiddelde temperatuur onder de normaalwaarde. De gemiddelde temperatuur voor januari
t.e.m. mei 2013 bedraagt 5,3 graden. De normale waarde voor deze periode is 7,4 graden. De
zon scheen in de eerste vijf maanden van dit jaar ook ongeveer 120 uur minder dan normaal."
Velen onder ons zullen zo'n lente, als imker, nog niet hebben meegemaakt, maar wij laten de
moed niet zakken, misschien zal de zomer toch beterschap brengen.
Uw bestuur denkt al aan volgend jaar want, willen wij gezonde bijen hebben dan moeten wij
met de varroabestrijding zeker starten in juli. Wie het artikel van Ghislain over "Bijensterfte
beter begrijpen en voorkomen" in de maandbladen van april, mei en juni gelezen heeft zal dit
zeker begrijpen.
Om u te helpen, is het bestuur een klein marktonderzoek naar de prijs/efficiëntie-verhouding
van varroabestrijdingsmiddelen begonnen. We hopen dat eerstdaags te kunnen afronden maar
als je geïnteresseerd bent, neem dan zeker binnen de week telefonisch contact op met een
bestuurslid.
Gezamenlijke aankoop bloembollen
Ook dit jaar pikken we met onze deelname aan de bloembollenactie in op het initiatief van de
Provinciale Algemene Vergadering te Gent. De keuze viel op gele krokussen en blauwe anemonen.
Voor de Anemona blanda geldt een richtprijs van 1,7 € per 100.
De Crocus dorothy gaat voor 3 € per 100 van de hand.
Ons Denderbieken heeft 2000 stuks per soort in voorbestelling.
De leveringsdatum wordt later bepaald. Bestellingen, uitsluitend per minimumaantal van 100 of
veelvouden hiervan, kunnen tot uiterlijk 26 juni doorgegeven worden aan Ghislain De Roeck of
Ward Bijl.
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Vergadering van 17 april over zwermvoorkoming en -behandeling door Maurice De Waele.

Voor een nieuwe imker was dit een zeer leerrijke les die hij nadien in de praktijk kon omzetten
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OVERLARFPROJECT 2013

19 mei : voorbereidende vergadering

1 juni : praktijksessie
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8 juni : afhalen van de larfjes

10 juni : controle aanname
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13 juni : Ingekooid

18 juni : resultaat 18 prachtige koninginnen
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INTERNET-VONDSTEN
Bijendrijver
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=S6HfFLOIjLk
Waswafelmachine
http://www.youtube.com/watch?v=5NT0XXqwZhE&feature=player_embedded#!
Tuten en kwaken
http://www.youtube.com/watch?v=1q8Mo6SWquI

BOEKEN
Geschiedenis van de bijenteelt
Auteurs: O. Goens en J. Maes
Dit in zijn soort unieke handboek (208 pp.) geeft in een chronologische orde de meest markante
historische ontwikkelingen weer m.b.t. bijen en bijenteelt.
Deze uitgave uit 1985 is nog steeds verkrijgbaar op volgend adres:
VZW Brugs Ommeland; Visspaanstraat 93, 8000 Brugge; Tel.: 050 33 56 36; Kostprijs: 20€

Post & verpakking: 5 €; Info en bestelling:
lambert.bullaert@skynet.be
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Bloemenweide
ABC van het plantenlatijn. Betekenis van botanische namen.
Auteur: Guy De Kinder; 216 pagina's; Verschenen: december 2009
Biografie van de auteur
Guy De Kinder (1953) groeide op op een landbouwbedrijf met fruitbomen, veeteelt en
akkerbouw. Sinds 1978 is hij leraar tuinbouw aan het Provinciaal Instituut voor
Tuinbouwonderwijs in Mechelen, met als vakken plantennomenclatuur, teeltprincipes, fruitteelt,
groenteteelt en tuinbouwpraktijk. Hij is co-auteur van de Groente- en Fruit Encyclopedie, welke
in 2004 voor het eerst verschenen is.

Zie ook: http://www.houtwal.be

JAARPROGRAMMA 2013
•
•
•
•
•
•

17 februari: algemene vergadering en voordracht over bijenplanten door Roger De Vos.
17 april: zwermvoorkoming & zwermbehandeling door Maurice De Waele.
19 mei, 1, 8, 10, 13, 18 en 19 juni: overlarfproject door Ghislain De Roeck.
29 september: feromonen en communicatie bij bijen door Bart Van Herzele.
Maken van propolistincturen en -zalven.
100 jaar Ons Denderbieken.

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;
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CURSIEFJE
HONINGTRANEN
Vier op de tien bijen die er het bijltje bij neergelegd hebben. Niet meer dan zes op tien die de
winter overleefd hebben. Einde in zicht. België als de apocalyps. Recordsterfte binnen onze
landsgrenzen. Paniek. Rouw. Zwarte zakdoeken. Gele snotstrepen. Haal ze boven. Eén na één.
Neen serieus. Probeert u ook zo hard? Medelijden te hebben met een bij? Keihard moeite te
doen om te denken in termen van ‘Arm beest’. In uw diepste gedachten over die geel-zwarte
vachtstrepen aaiend, hopend dat er een traan over uw linkerwang rolt?
Empathie met een insect, het is, geef toe, iets lastigs. Zo'n beest ontbeert de lange wimpers van
een giraf, heeft noch de schijnbare humor van een olifant, al evenmin de emotionele uitdaging
van, godbetert, een leeuw. En toch. Toch vliegen de bijenhotels de winkels uit. Staan brave
huisvaders te turen naar hun hoogstpersoonlijke zwerm, doen politici dolletjes bijendansen in
hun eigen tuin. Een beetje nuchter mens zou er het noorden bij verliezen. Is de bij ... euh ...
hip? Toegegeven, het valt moeilijk je een wereld in te beelden waar de laatste honingbij
vertrokken is. Doet onwillekeurig denken aan die ene roman van Douglas Coupland, Generatie
A, waar alles begint in een wereld zonder bijen, een doemteken dat de wereld om zeep is, een
alarmbel dat ze ook voor de mens naar de kloten is. De honingbij als het
levenskwelende kanariepietje in een mijnschacht.
Huilen om het lot van de bij dus. En als dat niet lukt, om ons eigen lot.
Column van Lieve Van de Velde onder de rubriek MOMENT! in De Standaard d.d. 4-5 mei.
Overgenomen met toestemming van de auteur.
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