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Nieuwsbrief 2 / 2016
Beste imker,
Niettegenstaande de lente lang op zich heeft laten wachten en we pas vanaf 1 mei van goed weer
konden genieten, mogen wij zeker niet klagen over de honingopbrengst : 2016 leverde een
zeer goede lenteoogst. Wel waren er veel zwermen dit voorjaar, wie niet tijdig heeft ingegrepen kon
ze zien vliegen!
In deze nieuwsbrief brengen we een overzicht van onze activiteiten. Tevens behandelen wij de
varroabestrijding met mierenzuur. Het najaarsprogramma ligt nog niet volledig vast maar je zult tijdig
verwittigd worden als dit gekend is.
Tijdens onze algemene vergadering hielden wij bestuursverkiezingen.
Ghislain de Roeck (ondervoorzitter), Marc Daminet (bestuurslid) en Michel Boterberg (bestuurslid)
waren ontslagnemend en stelden zich niet meer kandidaat. Bij deze willen wij hen hartelijk danken
voor hun jarenlange ijver en hopen ook in de toekomst op hun kennis en inzet te mogen rekenen.
Michel Mignon (voorzitter) en Frans Van Den Bosch (ondervoorzitter), beide ontslagnemend en
terug kandidaat, werden herverkozen in hun respectieve functies. Wim Wittebrood is het bestuur
komen vervoegen. Wij wensen Wim van harte welkom. Tijdens onze bestuursvergadering van 31 mei
heeft Kris Delhaye de vrijgekomen functie van ondervoorzitter aanvaard, waarvoor onze
welgemeende dank.
Onze vereniging heeft een aantal toestellen gekocht die ter beschikking staan voor de leden. De
stoomwassmelter kan iedereen gratis gebruiken. Arnout Deurinck (arnout.deurinck@gmail.com)
wordt onze materiaalmeester bij hem kun je terecht voor reservaties. De gebruikshandleiding vind je
terug op onze website. Wij hebben ook een waswafelapparaat aangeschaft. Dit tamelijk duur
apparaat wordt niet uitgeleend maar wij zullen tijdens de wintermaanden een dag of, indien nodig,
meerdere dagen waswafelsessies organiseren.
In deze nieuwsbrief vind je een impressie van de eerste waswafeldag op 12 maart.
Volgend voorjaar organiseren wij terug een cursus voor beginners. Wie kandidaten kent mag die
doorverwijzen naar een van de bestuursleden.

Sponsdoekmethode - mierenzuur
Alhoewel de bijensterfte laag was deze winter mogen we niet op onze lauweren rusten wat de
varroabestrijding betreft. In deze nieuwsbrief vind je een uitgebreide beschrijving van de methode
die Pieter Roelands heeft voorgesteld tijdens de algemene vergadering van 6 maart.
Maar eerst willen we de sponsdoekmethode voorstellen.
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Om de varroabehandeling efficiënt uit te voeren, is het belangrijk dat wij als imkers ongeveer
allen tegelijkertijd een varroabehandeling uitvoeren en dit tussen 15 juli en voor 1 augustus.
Dit is noodzakelijk om herbesmetting te voorkomen en om te vermijden dat je met je volk op een
'point-of-no-return' komt wat varroadruk betreft.

Eén van de eenvoudige mogelijkheden is de sponsdoekmethode bovenaan de kast met een
mierenzuurverdunning naar 60 procent. Je neemt 400 ml water; daarna 1 liter mierenzuur (niet
omgekeerd vanwege ontploffingsgevaar!). Zo bekom je 1,4 liter mierenzuur 60 %. Per volk breng je
op de sponsdoek 40 ml (dubbele bak) of 20 ml (enkele bak) aan. 2 ml per raam Duits normaal of
simplex en 3 ml bij grote ramen zoals Golz-ramen of Dadant) om de 4 tot 7 dagen en dit een keer of 3
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volgens de varroabesmetting die je waarneemt op de varroalade. Vergeet niet om het mierenzuur
eerst te koelen voor je het op de sponsdoek spuit en sluit de varroalade wanneer je aan de
behandeling begint!
Mierenzuurbehandelingen hebben het voordeel dat ze tot in het broed doordringen, maar ook het
nadeel dat er bijen kunnen sneuvelen waaronder de koningin. Thymolbehandelingen hebben het
nadeel dat er steeds meer resistentie optreedt vanwege de varroa.

Indien je nu al een erge besmetting hebt, is uitsnijden van broed en behandelen met oxaal de enige
mogelijkheid om het volk nog te redden. Je kan dan een oxaalverdamping doen (1 gram voor 1 romp
en 2 gram voor 2 rompen) of de broedloze bijen bespuiten met een oxaalzuuroplossing 3 procent :
400 cc. (gedemineraliseerd) water en 12 gram oxaalzuur.
Bronnen: Brugse imkerclub De Vrije Bie en het boek 'Bijenhouden, hoe doe je dat?' (Friedrich
Pohl)

Varroabestrijding - methode Roelands

Onze gastspreker Pieter Roelands
heeft zijn methode van
varroabestrijding uit de doeken
gedaan tijden de algemene
vergadering.
Om die voor iedereen duidelijker
te maken, geven wij hier een
ruime toelichting er van.
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darrenraatmethode
vliegermethode
mierenzuurbehandeling
klein kasttype
Hoofdstuk 1. Darrenraatmethode

Het is gekend dat men met darrenbroed veel mijten kan vangen. Algemeen wordt aangenomen
dat voor varroamijten darrenbroed 10 tot 12 maal attractiever is dan werkstersbroed. Het is wel
belangrijk dat men op een efficiënte wijze te werk gaat.
In het voorjaar een heel raam in het volk hangen (is meer dan 3000 cellen) om 100 of 200 mijten
te vangen is geen goede zaak. Dit betekent veel verlies van energie en weinig resultaat. Als dit
een opgebouwd raam van het vorige jaar is, of een raam voorzien van een waswafel (kunstraat)
voor darren is het resultaat nog slechter.
Het kan ook anders en beter, door het gebruik van een speciaal darrenraampje. Dit is een
raampje waarvan het bovenste gedeelte voorzien is van een werksterraat, en het onderste deel
verdeeld is in drie gelijke delen, het liefst met uitneembare secties van 10x10 cm.

Men hoeft deze niet te voorzien van een stripje was. Deze lege ruimten worden door de bijen
opgebouwd met darrencellen (ongeveer 300 cellen per sectie). Dit is ruim voldoende, de mijten
maken er geen probleem van om met meerdere in één cel te gaan.
Wanneer ?
Men start begin april, of beter gezegd juist voor de paardenbloem begint te bloeien.
-Na een week zijn de 3 secties gewoonlijk opgebouwd.
-Men snijdt dan de 2de en 3de sectie weg, wat voor het bijenvolk bijna geen verlies betekent.
-De volgende week snijdt men de 3de sectie opnieuw weg.
-De daaropvolgende week snijdt men de 1ste sectie weg die waarschijnlijk verzegeld is, zo niet wacht
men een week, enz…
-Daar het verlies zeer klein is, kan men hiermee doorgaan.
Op deze wijze zijn er alle dagen darrencellen ter beschikking waarin de mijten terechtkunnen.
In tegenstelling tot alle andere methoden vermindert de mijtenpopulatie gedurende deze periode.
Dit kan men vaststellen door de controle van de varroabodem.
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Het wekelijks uitsnijden van de sectie vervangt ook de zwermcontrole, wat toch een belangrijke
tijdsbesparing is.
-Wanneer echter het raampje niet meer opgebouwd wordt, mag men aannemen dat het volk
zwermplannen heeft.
-Men kan dan een vlieger maken, zoals beschreven in de “Vliegermethode” (zie hoofdstuk 2).
-Als men de vlieger in het voorjaar maakt, gaat men nadien verder met de darrenraatmethode.
-Met deze bedrijfsmethode blijft de mijtenpopulatie zeer laag en heeft men geen chemische
middelen meer nodig.
Hoofdstuk 2. De vliegermethode
Bij de vliegermethode gaat men verschillende handelingen tegelijk kunnen uitvoeren, wat de
efficientie verhoogt, namelijk:
Zwermverhindering: wanneer men de vlieger maakt tijdens de zwermperiode (ong. half mei)
hoeft men de eerste 5-6 weken na het maken van de vlieger geen zwermcontrole te doen. Wat
toch een belangrijke tijdsbesparing is.
Koninginnenteelt: men kan in het hoogsel dat men wegneemt koninginnen telen.
Varroabestrijding: zonder chemie, goedkoop, duurzaam, geen contaminatie, en geen resistentie.
Kweken van sterke volken: men kan de volken die men teelde, op gepaste tijd terug verenigen,
met behoud van de beste koningin. Wat extra honingopbrengst oplevert.
Grondig selecteren: omdat men niet met chemie werkt kan men selecteren op kwaliteit en op
varroatolerantie.
Benodigdheden:
2 halve broedbakken (dadant hoogsel, halve langstroth) een bodem, een deksel, en 2
koninginneroosters.
Twee speciale raampjes (één voor elke broedbak) waarin men in de bovenste helft 3 vervangbare
secties (10 X 10 cm nuttige oppervlakte) kan plaatsen.

Algemeen principe: We nemen al het broed weg, waarvan men dan een broedaflegger maakt.
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Wanneer ?
Men kan de vlieger maken vanaf begin mei of op het einde van de zomerdracht op 20 juli.
Lente: de beste tijd is half mei. Men hoeft dan tot 5 à 6 weken na het maken van de vlieger geen
zwermcontrole meer uit te voeren.
Zomer: tijdens de zomerdracht laat men nog een darrenraat opwerken die men na 26 dagen nadat
deze verzegeld is wegneemt en vernietigt.
Maar : maak je echter de vlieger ong. 20 juli, dan laat je in het voorjaar een darrenraat opwerken om
te vernietigen. Zo vangt men nogmaals veel mijten.
Na 6 weken is het volk terug hersteld.
Nauwkeurige beschrijving van de werkwijze:

1. Beginsituatie : 2 (halve) broedbakken
boven elkaar met broed. Daarop komt
koninginnen- rooster, met daarboven de
honingzolder.

2. Dag –24 : Men legt een koninginnerooster tussen de twee broedbakken. De bedoeling is
dat de koningin in de bovenste broedbak zit (BB01) tussen de rooster onder de honingzolder
en de rooster op de onderste broedbak. Dit kan eventueel tijdens de voorjaarscontrole.

Met andere woorden de koningin (K) zit nu opgesloten in de middelste halve broedbak. In
deze halve broedbak hangt men, tussen de opgewerkte ramen ook een raam met een stripje
was om door de bijen te laten opwerken als darrenraam. In geen geval een opgewerkt
darrenraam, of een raam met een darrenwaswafel gebruiken.
3. Dag – 10 : Dit is tien dagen voor het maken van de vlieger. Men hangt midden in het
broednest, dus in de middelste halve broedbak, een sectie-raam. Elke sectie voorzien van
een stukje (1/3) werksterraat.
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Eén van die secties heeft
men later nodig als loksectie
in de vlieger.

1. Dag 0 : Nu zijn de secties mooi opgewerkt, belegd, en zelfs gedeeltelijk voorzien van larfjes,
het stukje werksterraat met werksterbroed, en de rest met darrenbroed. Men kan nu de
vlieger maken.

De Vlieger maken:
1. Men neemt de broedbak (BB01) waarin zich de koningin bevindt weg en zet deze op een
nieuwe bodem op een voorlopige plaats.

2. Men neemt het darrenraam dat nu verzegeld (uit BB01) is weg om te vernietigen. Hiermee
heeft men al een flink deel van de mijten gevangen.
3.Vervolgens zoekt men de koningin (wat nu gemakkelijk gaat daar de vliegbijen snel
afvliegen naar de oude standplaats) en plaatst deze in de onderste broedbak (BB02) die ter
plaatse is blijven staan en nu broedvrij is. Deze is broedvrij dankzij het rooster tussen BBO1
en BB02.

4. Men neemt één van de belegde secties uit BB01 en plaatst deze in het tweede sectieraam
dat zich in het midden van de BB02 (vlieger) bevindt. Deze belegde sectie zal dienen als
loksectie. Men plaatst ook in dit raampje een lege sectie, eveneens voorzien van een stukje
(ongeveer 1/3) werksterraat links en rechts.
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5. Vervolgens de koninginnenrooster en het honinghoogsel er op en de vlieger is
gemaakt.

Gevolg: De mijten die zich nu nog in de vlieger bevinden kunnen de eerste 8 dagen
alleen nog maar terecht in de overgehangen sectie.

6. BB01 kan men dan sluiten, voorzien van een deksel en een voerbak, en bij
voorkeur naar een andere plaats brengen om herbesmetting naar de vlieger te
voorkomen.

!! De loksectie in BB02 gaat meteen belegd worden in het midden, terwijl de zijkanten
worden opgewerkt. Deze worden dus later belegd.
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7. Na negen dagen wordt uit de gemaakte vlieger (BB02) de loksectie, die inmiddels
verzegeld is (de middelste) en waarin zich de mijten bevinden die de laatste 8 dagen in
het broed gegaan zijn verwijderd.

8. Men neemt nu uit de vlieger ook een belegde sectie (links of rechts van de net
verwijderde gesloten sectie) en vervangt deze door een lege (met stukje raat ).

9. Deze sectie zet men als loksectie in de broedaflegger (BB001) waarin de doppen worden
gebroken. Op het werkstergedeelte van de sectie kunnen de bijen opnieuw doppen trekken en
in de rest kunnen de varroamijten terecht. Of kan er ook een groter stuk vrijgehouden worden
(zie hierboven) voor doppen. Door in het midden een kleiner stuk waswafel te plaatsen weten
we waar de doppen kunnen terechtkomen. Dit is echter geen garantie dat er ergens anders
geen zijn.
10. Men laat deze sectie veertien dagen in de aflegger (BB02) zodat er een koningin kan
uitlopen. (Men kan ook een koningin uit een kweekprogramma nemen).
11. Men vervangt nog éénmaal deze sectie (uit BB02). Bij het verwijderen van deze laatste
sectie kan men zien of er een koningin aanwezig is, eventueel aan de leg.
Nog een bemerking: indien ze ophouden met darrenraat te maken, dan krijgen ze
zwermplannen. Dan kunnen we de koninginnenrooster eventueel voorzien van een
darrenuitlaat.

De biotechnische ingreep is nu ten einde.
Men zou kunnen denken dat wanneer men al het broed wegneemt uit een volk, men
nauwelijks nog een volk overhoudt. De praktijk bewijst echter het tegendeel.
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Uitgezonderd de eerste keer, heeft men telkens meer om bij te voegen dan dat men wegneemt.
In de praktijk mag men verwachten dat een sterk en gezond volk ongeveer half mei
zwermplannen heeft. Tijdens het zwermen zondert de koningin zich af met de vliegbijen. Met
andere woorden, het maken van een vlieger in de zwermtijd verloopt vrijwel volledig in
harmonie met het natuurlijk gebeuren.
Een gelukkig bijverschijnsel is dat de vliegermethode mits enige aanpassing ook werkt tegen
Amerikaans vuilbroed.
De vlieger maken duurt ook al niet langer dan een aflegger maken. Daar tegenover staat, dat
men de eerste 5 à 6 weken na het maken van de vlieger geen zwermcontrole moet doen.
Er zijn natuurlijk veel varianten mogelijk. Men kan bijv. deze werkwijze combineren met een
mierenzuurbehandeling (een stootbehandeling) Nooit wanneer er te slingeren honing
aanwezig is.
De vliegermethode is ook succesvol te combineren met beperkte broedruimte.

Hoofdstuk 3. Mierenzuurbehandeling
We behandelen ‘s morgens bij temperatuur van +/- 11 graden. Onder 8 graden is geen goed idee
omdat de verdamping dan allesbehalve optimaal is.
De hoeveelheid mierenzuur is afhankelijk van de inhoud van de kast.
-Langstroth half hoogselformaat : 10,7 x 43,5 x 43,5 cm = 20,247 dm3 → 22 a 23 cc
-2 langstroth half hoogselformaat op elkaar → 40 a 42 cc
We gebruiken confituurdeksels die we op de varroabodem plaatsen. De bodem wordt gesloten
tijdens de behandeling. Het aantal deksels hangt af van de tijd van het jaar (bredere verdamping)
alsook van de opening van het vlieggat.
-Juli/augustus : vlieggat 14 cm – 1 schaaltje
-September: vlieggat 5 cm – 2 schaaltjes
-Oktober/november: vlieggat 1 cm – 3 of 4 schaaltjes.
We doen 1 behandeling om de 5 dagen, en dit 3 keer.

Opgepast ! Mierenzuur tast metaal aan, dus volledig houten kasten zijn vereist.

Hoofdstuk 4 : Het gebruik van halve hoogsels
Het werken met halve hoogsels biedt veel voordelen, ikzelf gebruik ze al bijna 20 jaar. Vermits ze
maar half zo zwaar zijn als hele hoogsels zullen veel imkers er graag mee werken, vooral degene met
mindere fysieke mogelijkheden.
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Ik gebruik halve langstroth met de afmetingen 10,7 x 43,5 cm. En nu hoor ik de kritiek al, te klein!!
Toch kunnen deze halve hoogsels van tien ramen ruim tien kilogram honing bevatten.
De warmtehuishouding wordt minder gestoord. Wanneer men in het voorjaar moet uitbreiden en
men plaatst boven op de broedkamer een heel hoogsel betekent dit voor het bijenvolk een ware
ramp. De warme lucht uit de broedkamer stijgt in het lege opgezette hoogsel met als gevolg dat het
broed niet meer op de gewenste temperatuur kan worden gehouden en hierdoor de ontwikkeling
stagneert. Minder bijen gaan uitvliegen om de temperatuur van het broednest op peil te houden,
waar ze evenwel maar gedeeltelijk in zullen slagen.
Nu is het geweten dat wanneer de broedtemperatuur van 35 naar 33 graden daalt er veel meer
varroamijten worden gekweekt wat later in het jaar catastrofaal kan zijn voor het volk.
Het slingeren van honing. Het is veel makkelijker mooi verzegelde honing te oogsten, misschien klinkt
het raar maar de bijen verzegelen vlugger halve hoogsels.
Als broedruimte kan men beter anderhalf dan twee broedkamers gebruiken, de broedruimte is
immers groot genoeg, geen enkele koningin zal er in slagen om deze ruimte volledig te beleggen. Ook
kan men best de onderste (grote) broedbak laten staan.
Koninginnenteelt of het oogsten van koninginnenbrij is gemakkelijker vermits men alleen maar kleine
(lichte) hoogsels moet verplaatsen.
Overwinteren gaat ook veel beter met anderhalf hoogsel.
De bijen bevinden zich ongeveer op de scheiding van de twee hoogsels waardoor ze gemakkelijker
contact met elkaar houden en minder gevaar lopen voor afkoeling door van het ene naar het andere
raam te lopen.
De voordelen zijn legio. Probeer het maar eens. De bijen en de imker zullen er wel bij varen. Het
enige minpunt is dat het wat meer tijd kost om halve hoogsels en raampjes aan te maken maar het is
een investering die loont en men maar eenmaal hoeft te doen.
Bewerking tekst : Arnout Deurinck
In de maandbladen van de Konvib vind je een duidelijke beschrijving van sommige aspecten van deze
methode
Systematisch darrenbroed uitsnijden (met dat verschil dat bij de beperkte broedmethode het
driedelig darrenraam wordt gebruikt) : http://www.konvib.be/artikels-artikels/artikels-ziekten-enbedreigingen/artikels-ziekten-en-bedreigingen-varroa/3509-systematisch-darrenbroeduitsnijden.html
Gezond in de winter : waarin de mierenzuur nazomerbehandeling wordt verdedigd en een
tijdschema wordt gepresenteerd in combinatie met het inwinteren http://www.konvib.be/artikelsartikels/artikels-ziekten-en-bedreigingen/artikels-ziekten-en-bedreigingen-varroa/3341-gezond-inde-winter.html
Zeker en eenvoudig : hoeveel mierenzuur in verhouding tot het volume van de kasten en het gebruik
van de Liebig-verdamper http://www.konvib.be/artikels-artikels/artikels-ziekten-enbedreigingen/artikels-ziekten-en-bedreigingen-varroa/3514-zeker-en-eenvoudig.html
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IMPRESSIE VOORBIJE ACTIVITEITEN

Waswafels gieten (12 maart)
Op zaterdag 12 maart hebben wij
waswafels leren gieten.
Op onze website
http://www.onsdenderbieken.be/
vind je enkele sfeerbeelden
hierover gemaakt door ons
bestuurslid Arnout Deurinck

Provinciale plantendag in Moerzeke (13 maart)

Onze bestuursleden Koen De Taeye en Arnout Deurinck hebben Ons Denderbieken
vertegenwoordigd op de provinciale plantendag in Moerzeke.
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"Natuurlijk imkeren" Lode Devos (22 april)

Bij onze zustervereniging de Oudenaarse bijentelersmaatschappij is zijn methodiek volledig
beschreven
http://www.imkervlaamseardennen.be/index.php/blog-2

Koninginnenteelt Ghislain de Roeck (4 mei)

Ghislain heeft ons geleerd hoe op
een eenvoudige manier, via het
overlarfproject, kwalitatieve en
zachtaardige koninginnen kunnen
worden gekweekt.

13

Overlarven : Frans Van Den Bosch (28 mei)

Frans heeft ons met vaste hand
getoond hoe over te larven en
geleerd welke aandachtspunten
hierbij van tel zijn.

BOEKEN
Het jaarrond praktisch imkeren - Ben Som de Cerff

De 3e editie van het imkerboek:
“Het jaarrond praktisch imkeren in
TBH-, Dadant US of spaarkasten,
een beleving" is uit (128 blz.,107
foto’s in veelkleurendruk).
(TBH staat voor top bar hive en
spaarkast is plusminus simplex).
Een boek met een schat aan
ervaringen en praktische ideeën uit
de jaarcyclus van het bijenvolk voor
imkers die de basiscursus hebben
doorlopen. Ook voor de ervaren
imker vormt het een eigentijds
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naslagwerk met veel handige QR-codes naar You Tube-video’s.
Auteur is Ben Som de Cerff, bijendocent en onvolprezen blogger over bijen en drachtplanten.
http://bijenhouders.nl/blog
Het bestuur heeft het initiatief genomen een gegroepeerde aankoop te plaatsen, zodat we met onze welgemeende dank aan de auteur - jullie dit boek kunnen aanbieden tegen een
absolute gunstprijs van 18 €.
Belangstellenden kunnen Ward Bijl mailen indien ze één of meer exemplaren wensen aan te
schaffen (af te halen, na afspraak, bij hem of op één van onze volgende gezamenlijke
activiteiten).
Eerste Hulp Bij Imkeren (E.H.B.I.) - James E. Tew (223 blz.)

Iedereen kan imkeren. In honderd aantrekkelijk
geschreven situaties vertelt James E. Tew alles wat
een beginnende, gevorderde of ervaren imker wil
weten.Het prachtig vormgegeven boek staat vol met
paginagrote full-colourfoto’s en is een plezier om te
lezen.
ISBN: 9789082422207 Verkrijgbaar bij :
https://imkershop.nl

Transitie in de bijenteelt - Anton Van Derbeken
Dit boek gaat dieper in op de echte oorzaken van bijensterfte en de gevolgen van menselijk ingrijpen
op bijenvolken. Transitie betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de inzichten
evolueren. Het uitgangspunt is de evolutie naar een duurzame manier van werken met bijen. Zo
bekijken we de voor- en nadelen van selectie en KI, de keuze van een bijenras en technische ingrepen
als het snijden van darrenraat en het gebruik van waswafels. Het is een uitnodiging om na te denken
over de keuzes die we maken (als imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen. De auteur kadert
dit lokaal maar ook op wereldvlak binnen de huidige uitstervingsgolf en de overschrijding van
planetaire grenzen. De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag
gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en
ethische vragen. Het boek omvat 90 pagina’s A4 in vierkleurendruk en kost € 20 voor wie het wenst
af te halen. De verzendingskosten bedragen 5 euro. Wie dit wenst kan het boek bestellen per mail
via anton.van.derbeken@telenet.be Het wordt opgestuurd na bestelling per mail en storting van 25
euro op rekeningnummer BE08 0630 4599 5213.
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OVERZICHT JAARPROGRAMMA 2016
- 6 maart : Algemene vergadering en voordacht over varroabestrijding door Pieter Roelands
- 12 maart : waswafels gieten
- 22 april : Natuurlijk imkeren door Lode Devos
- 4 mei : Koninginnenteelt , theoretisch uiteenzetting door Ghislai De Roeck
- 28 mei : Koninginnenteelt, overlarven, de praktijk door Frans Vanden Bosch
- 30 oktober : Bijendag in Geraardsbergen i.s.m. de Milieuraad van de stad Geraardsbergen,
Velt Geraardsbergen, Natuurpunt, ...
- 13 november : de "zwarte bij" door Dylan Elen
- december : vraag- en antwoordvergadering
- winter : waswafels gieten

Het bestuur
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Van Den Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23

http://www.onsdenderbieken.be/
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