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Beste imker,
Het bijenseizoen is zeer vroeg gestart dit jaar. De zachte winter en het prachtige voorjaar
hebben de bijtjes voorsprong gegeven op hun normale schema. De hoogsels konden al in
maart geplaatst en gevuld worden. Door deze snelle start zullen de volken vroeger in
zwermstemming komen. Opgepast dus. Niet wachten tot mei vooraleer op zwermneiging te
controleren: ze zouden u wel eens kunnen trakteren op een prachtig schouwspel.
De cursus voor beginners is nu halfweg. In dit eerste jaar wordt er nog niet aan de bijtjes
gewerkt, wat voor sommigen cursisten misschien wel teleurstellend is, maar wij vinden dat
een goede theoretische basis een voorwaarde is om goed te kunnen starten. Van de 51
ingeschrevenen zijn er elke les meer dan 40 deelnemers aanwezig wat aantoont dat de
interesse zeer groot is. Volgend jaar, tijdens het tweede jaar zal zeker de praktijk, het
werken aan de bijen, volop aan bod komen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een aantal
sfeerbeelden van de lessen.
Op 6 en 13 april tijdens de cursus hadden wij al 2 "praktijklessen". Was en honing werden
uitvoerig besproken door Roger De Vos en Maurice De Waele. Hierop waren jullie ook
uitgenodigd.

VOLGENDE ACITVITEITEN
Koninginnenteelt
Dit jaar doen wij terug mee aan het overlarfproject. Donderdagavond 24 april is er een
voorbereidende vergadering over koninginnenteelt. In de laatste nieuwsbrief van vorig jaar
heeft u het volledige verslag met foto's en evaluatie kunnen lezen. Op algemeen verzoek van
de deelnemers gaan wij daarom terug deelnemen onder de begeleiding van Ghislain De
Roeck. Net als vorig jaar, leren hoe wij op een eenvoudige manier kwaliteitsvolle
koninginnen kunnen kweken. Deze vergadering gaat door om 19.30 in café "Sportkring"
Markt 11 te Geraardsbergen. Op de website van het KonVIB staat heel wat informatie over
koninginneteelt http://www.konvib.be/hoe-imkeren/hoe-imkeren-moerteelt.html
Op 1 juni is de volgende praktijkles voor de cursisten. Frans Van Den Bosch, oudgediende,
zeer ervaren imker en jarenlang voorzitter en nog steeds bestuurslid van onze vereniging, zal
ons het imkersmaterieel en het gebruik ervan toelichten. Ik ben er zeker van dat wij
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nog een en ander van hem kunnen opsteken. Alle leden zijn ook uitgenodigd. Afspraak om
9.00 uur in Het Imkershuis Van Ongeval, Brakelsesteenweg 369b, Outer.
Noteer alvast vrijdagavond 17 oktober in uw agenda. Dan hebben wij Corneel De Windt
kunnen strikken. Hij zal het hebben over "Verenigen van bijenvolkjes, invoeren van
koninginnen en vullen van bevruchtingskastjes". Zeker niet te missen voor wie aan
koninginnenteelt doet.
Voorjaar 2015 (onder voorbehoud) plannen wij een voordracht door Hilde Degraen met als
thema Natuurlijke cosmetica zelf maken met bijenproducten.
VOORBIJE ACTIVITEITEN
Op 16 februari tijdens de Algemene vergadering heeft Dirk Desmadryl zijn methode
"Imkeren met beperkte broedruimte" voorgesteld.

Dirk Desmadryl heeft ook een leerrijke en op de praktijk gerichte handleiding Bijen houden in
de 21ste eeuw uitgegeven. Ons bestuur kocht van dit referentiewerk (139 blz.) 40
exemplaren aan, waarvan er reeds 30 aan de m/v gebracht zijn. Wie nog een exemplaar
wenst (kostprijs 15 euro) moet er vlug bij zijn en maakt zich kenbaar bij onze secretarispenningmeester.

2

Beginnerscursus
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Poeke 2014
Op 16 maart was Ons Denderbieken ook aanwezig op de plantenruildag in Poeke.

Wat was was voor het was was? Op 6 april heeft Roger er ons alles over verteld.
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BOEKEN
Van de byen, hare wonderlicke oorspronc (1597) Deze heruitgave in moderne letterzetting
verscheen in 2012 (260 pp. pocketformaat - 22,5 € + 5 € verzending) en is te bestellen via:
http://www.cluyt.nl/2013/01/herdruk-bijenboek-bestellen/ Langs een omweg kan je het volledige
werk in schriftuur uit 1653 lezen door op google. Books Meesterye voor de paerden in te tikken (in
de oorspronkelijke uitgave uit 1597 vormde dit deel een tweeluik met Van de byen). Je kunt deze
uitgave vervolgens ook downloaden in google play - mijn boeken.
http://books.google.be/books?id=3aVbAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Meesterye+voor+de
+paerden&hl=nl&sa=X&ei=efpDU7KDHIeP5ATIloH4Dw&redir_esc=y#v=onepage&q=Meesterye%2
0voor%20de%20paerden&f=false Veel leesgenot.

YOUTUBE
Honing oogst door de plaatselijke bevolking langs de rotsen in Nepal. 6.03 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=zRngOJc62oY

Honey Bees, how to recover a swarm and return the workers to the original hive. 16.00 minuten
http://www.youtube.com/watch?v=NIuu-fllUIs&feature=youtube_gdata_player

Bijen blijken een grondige afkeer te hebben van kruidnagel!
Met onze dank aan Hilde Degraen, als voorsmaakje voor de vergadering van begin volgend jaar,
een recept op basis van kruidnagel, met als doel zonder bescherming bijensteken op handen en
aangezicht af te weren (uit te testen op eigen risico !).
Ingrediënten: 100 g gedistilleerd water ( hèt enige recept met dit levenloze water); 3 g
xanthaangom; 7 druppels e.o. (etherische olie) kruidnagel ( Syzygium aromatum met waterdamp
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gedistilleerd: geen persing, enkel La Drôme Provençale heeft die e.o. op dit moment); 3 druppels e.o.
van spijklavendel ( Lavandula spicata).
Materiaal: Precisieweegschaal, schone glazen maatbeker, garde (klopper), mixer, pannenlikker,
etiket.
Werkwijze: weeg de ingrediënten af, voeg de gom al roerend bij het water met een garde, mix de
klonters eruit, voeg al roerend met de garde de e.o.’s toe, doe het geheel in een knijpflesje. Voorzie
het van een etiket: klaar voor gebruik!
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