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Geraardsbergen

Nieuwsbrief 3 / 2016

Beste imker,
Op zondag 30 oktober vindt het evenement “Geraardsbergen Bij-vriendelijk” plaats, waarop wij
jullie graag uitnodigen.
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Geraardsbergen heeft vorig jaar het charter “Bij-vriendelijke gemeente” ondertekend en ontving van
de Vlaamse imkersbond de gelijknamige oorkonde. Dit was een stimulans om op de ingeslagen weg
verder te gaan.
Ons Denderbieken heeft in samenwerking met het gemeentebestuur de aanzet gegeven tot het
organiseren van dit evenement; wij zijn dan ook fier dat de bijen in Geraardsbergen de nodige
aandacht krijgen die ze verdienen. Het hoeft niet herhaald hoe belangrijk de bijen zijn in de fruit- en
groenteteelt, kortom in de voedselketen van de mens.
Programma
– om 10.00 uur : opening door schepen Martine Duwyn met in primeur voorstelling van het
honingbier “Imker”
– Workshops : honingbijen, zaadbommen, kaarsen maken
– Infostands : honingbijen, groendaken, bij-vriendelijk tuinieren, bijen- en honingproducten, bijvriendelijke planten,…
– Lezingen : 14 u – “De wondere wereld van de wilde bij” door Jens D’Haeseleer (Natuurpunt)
15 u- “De honingbij” door Arnout Deurinck (Ons Denderbieken)
– Spel : bijenspel op i-Pad (De Helix)
– Er zijn gratis bijenplantjes te bekomen.
Met medewerking van : Ons Denderbieken, De Helix, Natuurpunt, RLVA, Velt Geraardsbergen,
Volkstuinen Geraardsbergen, Groenpalet, Erwtjes en knollen, De Nieuwe Boomgaard, Brouwerij
Gemeldorp.
De bar (uitgebaat door onze vereniging) is doorlopend open voor een hapje en een drankje.
Afspraak in het koetsenhuis en het Abdijpark.
Wij rekenen op jullie komst.

Op zondag 13 november komt Dylen Elen een voordracht geven over de zwarte bij.
Aanvang om 14.00 uur in De Helix.

Beginnerscursus
Zondag 12 maart 2017 start in De Helix de cursus voor beginners (7 theorielessen en 4 praktijklessen).
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot een van onze bestuursleden.
Programma en inschrijvingsmodaliteiten volgen.

Geen honing, geen toekomst
"Als de bijen van de aarde verdwijnen, heeft de mens nog maar vier jaar te leven", schreef Maurice
Maeterlinck in zijn essay Het leven der bijen in 1901. Deze quote werd later verkeerdelijk
toegeschreven aan Albert Einstein. Misschien kreeg het net daardoor wel meer weerklank.
Voor een uitgebreide historiek (Eng.), zie:
http://quoteinvestigator.com/2013/08/27/einstein-bees/
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Voorbije Activiteiten
Processie van Plaisance
Op 28 augustus namen we terug deel
aan de Processie van Plaisance.
Enkele sfeerbeelden.
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Bezoek Noël De Schrijver
Op 9 oktober brachten wij een bezoek aan Noël De Schrijver. Je weet wel, de imker die vorig
jaar in het nieuws kwam met zijn varroatolerante bijen. Hij heeft op een interessante en
leerrijke manier zijn methode tot het bekomen van varroatollerate bijen toegelicht.
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One Hand Queen Catchr

Dit apparaatje kan met één hand bediend worden om op een
eenvoudige en veilige manier koninginnen tijdelijk op te sluiten,
te merken en/of te knippen. Eenmaal in de merkbuis opgesloten,
kan de koningin veilig tegen de maasopening klemgezet worden.
Een veiligheidspinnetje (stop) belet dat de moer geplet wordt. Te
bestellen o.m. bij Thorne Beekeeping UK; prijs 6£ + verzendkost.
https://www.thorne.co.uk/index.php?route=product/search&filt
er_name=one%20hand%20catcher
https://www.youtube.com/watch?v=fOnDxxRyKqs

BOEKEN
Honing. Een en al natuur Karin Swiers
Wist je dat er zowel zwarte als witte honing bestaat? Dat
vele sporters zweren bij honing als belangrijke
energieleverancier? Waar komt het woord ‘honeymoon’
vandaan? Welke impact hebben bijen op ons voedsel? En
hoe kun je kwaaltjes met honing bestrijden?
In Honing. Een en al natuur vind je echt álles over deze
heerlijke delicatesse. Van beroemde bijenhouders en
honingbier tot bijenweides en honingmassages. Honing is
een waar geschenk van de natuur: het wordt gebruikt als
geneesmiddel en verzorgingsproduct en is bovendien
onmisbaar in de keuken. Laat je verrassen door de vele
kwaliteiten van honing en ontdek boeiende weetjes over
bijen en over het maken en gebruiken van honing.
Journaliste Karin Swiers en fotograaf Hans Westerling
brachten een bezoek aan imkers, bijenmusea, en
honingproducenten. In zes thema’s - eten, bewegen,
werken, liefhebben, verzorgen en koken – brengen ze de
zoete wereld van honing naar je toe.

Te bestellen : o.m. bij Bijenhof -, c.q. Imkershuis Van Ongeval. Uitgever: Davidsfonds
Prijs : 14,95 € 96 pagina’s
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BIJEN - BEELDDATABANKEN
Sandrine Berjonneau
Découverte des butineuses
https://plus.google.com/u/0/collection/Ept6T?cfem=1
Jitte Groothuis
Bees, Wasps (and other Hymenopterans)

https://plus.google.com/u/0/collection/0COgX?cfem=1

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 Ghislain De Roeck
- 28 mei : koninginnenteelt, overlarven, de praktijk door Frans Vanden Bosch
- 9 oktober : bezoek imkerstand Noël De Schrijver
- 30 oktober : Geraardsbergen bij-vriendelijk
– 13 november : De zwarte bij door Dylan Elen
– December: waswafels gieten
Het bestuur
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden 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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To bie or not to bie
Ons medelid Ronny Verlé maakt deel uit van de Aalsterse brandweer. Hij getuigt:
Wespenverdelging vormt jaarlijks een groot deel van onze interventies.
2015 was weer een topjaar met soms bijna 100 oproepen per dag.
Meer dan 1600 oproepen per jaar is geen uitzondering, Ik zeg opzettelijk oproepen want
de brandweer treedt niet altijd op. Natuurlijk gaan we altijd met twee personen ter
plaatse kijken, maar we
moeten soms vaststellen
dat het niet altijd om
wespen gaat.
Vele mensen kennen
immers het verschil niet
meer tussen wespen, bijen
en hommels.
Ook als imker ondervind ik
dit probleem. In de
zwermperiode word ik
soms gebeld voor het
scheppen van een zwerm.
Ik vraag dan uitdrukkelijk: “het gaat toch om bijen?” “Ik zal toch wel weten wat bijen
zijn”, krijg ik dan als antwoord. Meestal staan we daar voor niets en betreft het
hommels. Maar het kan nog slechter. Tijdens de wespenverdelging werden we al eens
opgeroepen voor vliegen. Het gaat hier dan voornamelijk over de pyamazweefvlieg
(Episyrphus balteotus). Om een en ander beter te duiden belichtte de
brandweermannenimkers op21 augustus jl. op een informatieve manifestatie het
verschil tussen bijen en wespen en hun professionele aanpak.
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