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Nieuwsbrief 1 / 2014
Beste leden, familie en vrienden,
Wij wensen jullie het allerbeste voor het nieuwe jaar. Een goede gezondheid, honingzoete
dromen en veel imkersplezier!
In november-december zijn onze bijen in winterrust gegaan. Het laatste broed is uitgelopen
en de bijen trekken zich rond de koningin samen in de wintertros. Zij houden een winterrust
en geen winterslaap. De tros is voortdurend in beweging, bijen gaan suiker halen in de raten
om de temperatuur op peil te houden, de bijen aan de buitenkant werken zich naar binnen
om het warm te krijgen en af en toe vliegt er nog eentje naar buiten. In januari en begin
februari is de voedselopname vrij beperkt: 1 - 1,5 kg suiker. Een lage zonnestand kan de
bijen naar buiten lokken. Bij koude is dit gevaarlijk omdat de bij dan snel zal onderkoelen en
sterven. Beschut het vlieggat daarom tegen de lage zon. Deze beschutting voorkomt tevens
dat het vlieggat verstopt kan raken door een eventuele sneeuwstorm. Verluchting blijft
immers essentieel! Andere rustverstoorders zijn katten, muizen, spechten, mezen...
Voorkom dat zij toegang hebben tot de kast. Een voederplank lokt de vogels weg van de
kasten en voorziet in voldoende eten. Muizen worden best gevangen met een val en niet
met gif. Dit gif kan ook de kat de dood injagen waardoor er weer meer muizen komen. Een
vicieuze cirkel. Deze periode is dan ook ideaal voor 'de grote kuis'. Was smelten, kasten
kuisen en verven, raampjes maken, koninginnenroosters kuisen,...

ACTIVITEITEN
VOORDRACHT BROEDBEPERKING EN ALGEMENE VERGADERING
Zoal elk jaar vangen wij onze activiteiten aan met een algemene vergadering, met
name op zondag 16 februari om 14.00 uur in De Helix. Wij maken een evaluatie van het
voorbije jaar, van de financiële toestand en stellen het jaarprogramma 2014 voor. Uw vragen
en suggesties zijn welkom. Volgens onze statuten moet er ook in een aantal bestuursfuncties
voorzien worden. Leden die zich geroepen voelen zich actief in te zetten zijn van harte
welkom in het bestuur.

1

Noteer dat de Algemene vergaderingen wordt voorafgegaan door een voordracht over imkeren met
beperkte broedruimte. Dirk Desmadryl, hoofdredacteur van het maandblad van de Vlaamse
imkersbond, heeft al meer dan 30 jaar ervaring met deze methode en is de deskundig ter zake.
Het informatiecentrum voor bijenteelt heeft over dit onderwerp een prachtig geïllustreerde brochure
uitgegeven, de auteur is Dirk Desmadryl zelf. Wie aanwezig is mag er gratis een meenemen. Zeker
niet te missen! Cursisten zijn eveneens van harte welkom.

PROPOLIS

Wellicht begonnen de meesten onder ons bijen te houden omwille van de honing. Toch is
honing niet langer het paradepaardje van de imkerij, dat is nu propolis geworden, vooral dan
omwille van zijn helende kwaliteiten. Wie verleden jaar de voordracht van Eric Bruggeman in
Overboelare bijwoonde, moeten we daarvan niet meer overtuigen. Dezelfde begeesterende
spreker en zijn echtgenote kwamen ons op zondag 8 december in De Helix tonen hoe we het
begeerde propolisextract en de dito zalf zelf kunnen klaarmaken.
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Hierbij ter info enkele interessante excerpten van 'recepten’ geput uit diens voordracht waarvoor onze dank aan de auteur - die zijn uitgebreide ppt-presentatie bereidwillig ter
beschikking stelde.
CURATIEVE TOEPASSINGEN VAN PROPOLIS
- gesmolten: tegen eksteroog
- gekauwd : tegen tandpijn, tandabces
- opgewarmd in verdampingsapparaat : voor ontsmetten van ruimten, problemen met
hoest, verkoudheid, griep, ...
- tinctuur: mondspray, aften, wratten, na het weghalen van teken, brandend maagzuur,
stinkende adem,... en innemen tegen maagzweer, psoriasis, griep, zona,... verwerkt
in honing (kinderen),...
- zuiver: gemalen en inhaleren tegen sinusitis
- crème: acné, koortsblaar, kloven, droge huid, psoriasis, gordelroos, wonden
- veeartsenij: blauwtong bij schapen, griep bij paarden.
PROPOLISTINCTUUR
Ruwe propolis overgieten met drinkalcohol=ethanol
MAKEN VAN PROPOLISZALF c.q. CRèME
Zalf op basis van lanoline
Lanoline en was smelten au bain marie. Ricinusolie of olijfolie of amandelolie toevoegen.
Tinctuur van propolis toevoegen en roeren. Eventueel etherische olie zoals lavendelolie net
voor het stollen.
650 gram lanoline/50 gram was/ 250 ml ricinusolie/ 200 ml tinctuur/ 5 ml lavendelolie
Vette zalf op basis van olijfolie
Olijfolie opwarmen au bain marie en bijenwas inbrokkelen. Opwarmen tot 70-80°C om de
was te smelten. Tijdens afkoelen propolistinctuur toevoegen en roeren om de alcohol te
laten verdampen. Net voor het stollen wat aroma toevoegen en overgieten in potjes.
800 gram olijfolie/200-300 gram bijenwas/250 ml tinctuur/lavendelolie
Droge crème
500 gram Beeler of Lanette(= niet-vette drager) 50 à 100 ml tinctuur. Koud inroeren met
lavendelolie. Nivea-crème of uierzalf kan Beeler vervangen.
Halfvette zalf of crème
Droge crème en vette zalf mengen in verhouding naar eigen voorkeur (50/50 bijv.).
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VERZORGINGSZALF
De eigenschappen van goudsbloem (ontstekingen, schimmelwerend ), basilicum
(doorbloeding, huidmassage), rozenbloemen (ontspannend), kaasjeskruid (schaafwonden,
droge huid), Sint-Janskruid (zonnebrand) kunnen aangewend worden in een waspropoliszalf.
Zelfde bereidingswijze, maar de planten of bloemen worden als maceraat toegevoegd :
macereren is de koude extractie in olie (of water).
ZONNEBRANDOLIE - ZONNEBRANDZALF
Sint-Janskruidbloemen net voor het ontluiken in de buurt van 21 juni plukken (rode olie
verschijnt bij knijpen tussen de vingers); met amandelolie overgieten, 3-4 weken in volle zon
en zeven. Olie puur of nog beter in zalf verwerken met was en propolis.
GOUDSBLOEMOLIE - GOUDSBLOEMZALF
Goudsbloemen plukken bij verwelken, drogen, overgieten met olijfolie en 1-2 weken
macereren bij kamertemperatuur, filtreren en verwerken tot zalf met bijenwas en
propolistinctuur.
BIO-HOUTBESCHERMING
BIO-FAX: blankhout, natuur “pine”, bleke boenwas met ontzegelwas, donkere boenwas voor
antiekmeubilair, “smeren” van lades, kastonderdelen, houten speelgoed, beuken tappen van
het raderwerk van molenwieken. Bijenwas laten weken in lauwe terpentijn; hoe meer
terpentijn hoe vloeibaarder.
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WASWAFELEN
Op 6 april 2014 hebben wij tijdens de cursus voor beginners een praktijkles "bijenwas"
gepland. Roger De Vos heeft heel wat praktijkervaring en komt die les verzorgen. Alle
leden zijn ook welkom tijdens die les.
Ons Denderbieken kocht eind 2013 een waswafelapparaat aan ter waarde van 868,50 €.
De gebruiks- en uitleenmodaliteiten ervan zullen we jullie later meedelen.
Op 2 november konden André Van Liefferinge en Guido Noerens bij Roger De Vos te
Oudenaarde een demonstratie bijwonen van diens wassmelttechniek, waarover hierna het
relaas.
Wassmelten
Was wordt uit ramen gehaald met een zelfgemaakte aangekochte stoomwassmelter: grote
plastieken ton-emmer (speciale heel dikke plastiek die weerstaat aan temperatuur boven de
100°c), waarin zijdelings 10 dadantbroedramen in kunnen en 17 simplexbroedramen.
Stoom wordt opgewekt met een toestel om behang te verwijderen. Onderaan op 3/4
hoogte in de emmer is er een opening gemaakt om gesmolten was te kunnen opvangen.
Voor deze opening wordt een fijne traliedraad geplaatst om onzuiverheden niet te laten
meevloeien met de gerecupereerde was. De opgevangen was wordt in gerecupereerde
tetrabriks gedaan. Deze mogen maar langzaam afkoelen om nog aanwezig onzuiverheden de
kans te geven te bezinken. Een dag later worden de tetrabriks met de gestolde was
opengesneden. Onderaan bevindt er zich een weinig water met net daarboven de
onzuiverheden die in het onderste deel van de was vastzitten. De onderste cm wordt
weggesneden waardoor er enkel nog zuivere was overblijft.
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De aldus verkregen zuivere was wordt in een oude frietketel gesmolten (met een bodempje
water) bij een temperatuur van ongeveer 90°c. Temperaturen boven de 100 graden
beschadigen de was (wordt bruiner). Om de was soepeler te maken kan er voor een volle
frietketel 100 ml koolzaadolie toegevoegd worden maar het kan ook zonder die olie. Een
afgestreken soeplepel oxaalzuur wordt toegevoegd om de was een lichtere gele kleur te
geven. De wafelmachine wordt voorzien van stromend water voor koeling.
Waterleidingkraan zodanig openen dat er maar een heel klein straaltje doorstroomt.
Machine op de rand insmeren met koolzaadolie (ter voorkoming dat was gaat aankleven op
plaats waar teflon stopt en om waswafel gemakkelijk te kunnen verwijderen). Gesmolten
was in een vloeiende beweging inbrengen. Bij het sluiten van de machine loopt het teveel
aan was er vooraan uit, stolt en wordt met een plamuurmes verwijderd en gerecupereerd. 1
minuut laten koelen en openen om de waswafel te verwijderen. Gebruik hiervoor NOOIT
een mes of enig ander scherp voorwerp die teflon kan beschadigen!!! Voor nieuwe waswafel
randen opnieuw insmeren met olie, enz… .
Enkele bijzondere aandachtspunten
Als de waswafel wat blijft hangen in het ijzer, mag je nooit een steekmes gebruiken, enkel
een kunststofspatel.
De grootste zorg bestaat erin de kunststofmal niet te beschadigen!
Mocht dat toch gebeuren, dan is het ook daar dat de waswafel zal blijven haperen, met de
kans dat ze bij het uitnemen steeds zal scheuren.
Alléén een steekmes gebruiken om je overtollige was die uit het ijzer loopt af te steken.
De kostprijs om de mal te vernieuwen is al bijna de helft van je aankoopprijs.
Gebruik een wassmelter met een thermostaat, dat kan ook een afgedankte fritex zijn, zodat
de temperatuur bij het gieten steeds dezelfde is (80°, niet hoger).
Bij het starten met de was om te smelten, steeds een tas water toevoegen zodat je was niet
aanbrandt in het begin; werkt men au bain-marie, dan hoeft er natuurlijk geen water bij de
was.
Smeer de boordjes van het ijzer af en toe in met een borsteltje met wat koolzaadolie, zo
komt de wafel beter los.
Zorg voor een goede afkoeling van het toestel, zo gaat het wafelen een stuk vlugger.
Bij het gieten van de was met je pollepel gebeurt dat in één vloeiende beweging, doe daarbij
zo vlug mogelijk het ijzer dicht met een lichte druk.
De gegoten wafels onmiddellijk op maat snijden voor ze afkoelen.
Wasvorm in gerecupereerd materiaal: praktisch en goedkoop!
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Als raten ontzegelen en honing slingeren al een hele onderneming is, dan is was smelten,
reinigen en in vormen gieten, dat nog veel meer.
Voor het verwerken van de honingoogst, mogen we al eens beschikken over de keuken of de
bijkeuken. Ook al levert dat nadien heel wat extra poetswerk op voor onze beminde
wederhelft. Want het blijft al bij al toch een plakkerige bedoening. En zij is zo gesteld op de
netheid van haar kroondomein.
Maar voor het smelten en reinigen van de was - bijenwas wel te verstaan - is ze
onverbiddelijk: weg ermee, het huis uit. Die troep van oude raten en plakkerige zegeltjes wil
ze niet gezien hebben. En die dampende wassmelter, in bruikleen van de vereniging, op de
geboende tegelvloer, het is haar een doorn in het oog. Eén keer is het ons gelukt haar te
verschalken, maar nadien nooit meer. Van toen af aan moesten we met het hele zootje naar
het stalletje of het schuurtje in de achtertuin. Maar geen nood: we hebben ons daar goed
geïnstalleerd, tot voldoening van beide partijen.
Er deed zich nog een probleem voor dat moest opgelost worden. Sinds we ons toegelegd
hebben op kaarsen gieten, hebben we behoefte aan kleinere wasbroden. Het bleek niet
praktisch om voor enkele kaarsen telkens een groot wasbrood van enkele kilo's aan te
spreken. We zouden de zuivere was willen opslaan in kleinere, handige vormen. En die
hebben we ook gevonden in het verpakkingsafval die in elk gezin aanwezig is.

Fruitsappen en melkproducten komen dikwijls in de handel in zogenaamde tetrabrikken.
Dat zijn geplastificeerde kartonnen dozen van één liter. Ze zijn aan de binnenzijde bekleed
met een aluminiumfolie. Aan de bovenzijde zit een wit lipje in hard plastic, dat als
uitgietbekje en als afsluitdekseltje dienst doet. Op die dozen hebben we het gemunt!
Voortaan sparen we er een tiental van op, in plaats van ze meteen in de afvalzak te dumpen.
En nu aan de slag! We hebben de oude raten, de zegelwas en de wasafval uit de bijenstand
gesmolten in een afgedankte gegalvaniseerde sterilisatieketel. Mijn moeder gebruikte
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die om allerhande groenten en fruit in glazen 'weckpotten' te steriliseren, waardoor ze een
hele winter lang goed houdbaar bleven.
Wel in zo een ketel drijft nu de wat vieze brij van gesmolten was. Daarnaast hebben we een
emmer gesteld waarover we een afgedankte nylon panty hebben gespannen. Voorzichtig
gieten we de inhoud van de ketel door de panty in de emmer. Is de hoeveelheid te groot
en/of de ketel te zwaar, dan scheppen we met een pannetje de inhoud over in de emmer.
De voorgezuiverde was houden we nu warm en vloeibaar, door de emmer te omwikkelen
met jutezakken of andere lappen textiel. Na een uurtje of zo, zijn de resterende
onzuiverheden naar de bodem gezakt ...
Nu gaan we de vloeibare was overscheppen in onze opgespaarde 'gerecupereerde' vormen.
Voorzichtig scheppen we met een pollepel of een pannetje - liefst iets met een tuitje - de
bovenlaag van de gesmolten was weg, zonder de vloeibare massa echt om te roeren. Zo
vullen we voorzichtig de melk- en fruitsapdozen.
Deze tetrabrikken zetten we tegen elkaar aan in een grotere doos. Overblijvende ruimte
vullen we op met verfomfaaide kranten. De brikken behouden zo mooi hun balkvorm en ze
houden elkaar warm. De was kan dan traag opstijven, zonder krimpscheuren. De laatste
onzuiverheden zullen naar de bodem van de dozen zakken.
De volgende dag kunnen we de afgekoelde wasblokken losscheuren uit de tetradozen. Die
kunnen nu in de (juiste!) afvalzak voor de definitieve recyclage, nadat ze al eens door de
imker gerecupereerd zijn geweest. Mooi toch, niet?
Met een scherp mes schrapen we aan de onderkant van de wasblokken de laatste
onzuiverheden weg. Met deze handige wasblokken van ca. 1 kg kan je alle kanten op!
Met dank aan Roger De Vos.

CURSUS VOOR BEGINNERS
Zoals jullie al weten starten wij op 2 maart 2014 met een cursus imkeren voor beginners. Het
programma ziet er als volgt uit:
Datum
2 maart
9 maart
16 maart
30 maart
6 april
13 april
4 mei
18 mei
1 juni
22 juni
29 juni

Thema
Kennismaking - Bijenteeltassociaties
Biologie van de honingbij
Broedontwikkeling en bedrijfsmethoden
Seizoenwerkzaamheden
Praktijkles: bijenwas
Praktijkles: honing: oogst en verzorging
Praktijkles: drachtplanten
Zwermgebeuren
Praktijkles: imkermaterieel
Juridische aspecten rondom bijenteelt
Bijenziekten (overzicht) + test

Lesgever
Bart Van Herzele
Dirk De Graaf
Eric Bruggeman
Roger De Vos
Roger De Vos
Maurice De Waele
Ghislain De Roeck
Maurice De Waele
Frans Van den Bosch
Ghislain De Roeck
Jorgen Ravoet

Tijdens de cursus zijn 4 praktijklessen voorzien, onze leden zijn er van harte welkom.
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YOU TUBE
Why Do Honeybees Dance? 1.53 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=7UukNSmcUa8&mode=related&search

Maken van een schudzwerm 7.26 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=cEZgX-VZrM0

Nieuwe koninginnen in bevruchtingskastje invoeren. 2.02 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=7ezjWbBRgjA

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;

HET BIJTJE EN DE WINTER
Wie denkt niet in den wintertijd,
Met weemoed aan de heerlijkheid
Der schoone zomermaanden.
Toen zonneschijn en bloemengeur
Door vensters en door open deur
Zich vrijen toegang baanden!
Wat restte hiervan aan den mensch?
Niets dan herin’ring en de wensch
Van spoedig wederkeeren!
Maar ‘t bijtje, dat hield beiden vast;
Ze borg ze veilig in haar kast;
Zij kan ze niet ontbeeren!
Van ‘t zonnelicht de gouden kleur,
Der bloemen liefelijkste geur
Vereent zij in den honing!
De bij geeft van haar overvloed
En brengt daardoor dit kost’lijk goed
Als gave in onz’ woning.
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