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DURE BLOEMENHONING IS VAAK NEP
Er wordt veel geknoeid met de samenstelling van honing. En fraudeurs kunnen makkelijk de testen
omzeilen die de echtheid moeten controleren. Test Aankoop stelde vast dat de zuiverheid en
versheid ondermaats waren, wat wellicht wijst op een bewerking van het natuurlijk product. De
consumentenorganisatie pleit voor één internationaal erkende test om de fraude vast te stellen.
Na melk en olijfolie is honing het populairste voedingsmiddel voor fraudeurs om mee te knoeien.
Oplichters verdunnen de kostbare nectar met andere suikerstropen (biet, riet, maïs, rijst). Ze plakken
toch het etiket 'Honing' op hun potjes en verkopen dat product dan veel te duur.
Een authentieke honing voldoet aan een stel wettelijk bepaalde regels. De omzetting van nectar in
honing moet volledig door bijen worden uitgevoerd en uitsluitend binnen de bijenkorf. Menselijke
tussenkomst wordt niet toegestaan. En de wet sluit de aanwezigheid van vreemde suikers, die
afkomstig zijn van siropen, volledig uit.

Eén internationaal gestandaardiseerde test nodig
Test Aankoop heeft 24 soorten bloemenhoning, die in supermarkten tegen hoge prijzen worden
verkocht, laten analyseren. In 19 van die 24 stalen stelde het labo vast dat de honing verouderd,
verhit en/of bewerkt is geweest. Een sluitend bewijs voor toevoeging van andere suikers is dat nog
niet, maar alles wijst wel in die richting.
Fraudeurs slagen er makkelijk in om de controles te omzeilen. "Zo vinden we online op verkoopsites,
zoals Alibaba, goedkope blikken suikers (glucose + fructose), die niet opspoorbaar zijn door de
Europese autoriteiten", zegt Simon November van Test Aankoop. "Er is dringend nood aan één
enkele, onafhankelijke, efficiënte en door de autoriteiten geëvalueerde test als we de authenticiteit
van dit kostbare product willen beschermen. Ook de oprichting van een internationale databank met
originele honingsoorten zou een doeltreffend instrument kunnen zijn."
De huidige analysemethoden zijn verouderd en niet gestandaardiseerd, zodat interpretatie mogelijk
is. "We pleiten ook voor de vermelding van het land van oorsprong op het etiket van alle in België
verkochte honing", zo vult November aan. "Dat vergemakkelijkt de traceerbarheid en authenticiteit.
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Van de 24 onderzochte producten vermelden er 18 niet het land van herkomst, maar staat er
laconiek: honing uit de EU en daarbuiten gemengd."
Eddy Groenwals Bron : https://vrtnws.be/p.LNKQXAP3E

NIEUWS VAN DE VERENIGING
Kunstmatige inseminatie
Ons Denderbieken heeft fors geïnvesteerd in de aanschaf van inseminatiematerieel.
Onze bestuursleden Koen De Taeye en Wim Wittebrood konden een praktijkopleiding K.I. bij Arista
volgen; met de steun van ons medelid en experte Valérie Villers zijn ze er op 29 juni in geslaagd de
eerste succesvolle bevruchtingen tot stand te brengen.
Een historisch moment voor onze vereniging.
Een welgemeende proficiat aan alle actoren en bij uitbreiding de hele bestuursploeg.
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Deegmenger
De deegmenger is getest en goedgekeurd. 5 kilo per keer, misschien later 10 kilo in een keer
verwerken. Stap voor stap zijn capaciteit testen. Dank aan Sylvester Geldhof voor het proefdraaien.

VLAAMS BIJENTEELTPROGRAMMA
In mei lanceerde Honeybee Valley een oproep m.b.t. steunaanvragen voor lokale werking binnen het
VBP. Om subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid en de Europese Unie te bekomen heeft jullie
bestuur een dossier ingediend om een potentiële vergoeding te krijgen voor de aankoop van volgend
materieel:
- K.I. (inseminatiematerieel Wachholz A&G) : 1.908,51 €;
- K.I. microscoop + LED verlichting : 428,45 €;
- Bartscher spiraal-deegmenger 18 kg/22 l : 1.700,05 €.
Op 24/6 ontvingen we bericht dat het Toezichtscomité ons dossier gedeeltelijk goedkeurt.
Door de grote hoeveelheid aanvragen (62) en het vastgelegde budget konden niet alle aanvragen
volledig worden gehonoreerd.
Ons Denderbieken verwierf een akkoord voor de terugbetaling van 90% van de aankoopprijs van de
suikerdeegmenger, zijnde 1.530,05 €.
Wij kunnen fier zijn op de erkenning vanuit het VBP : deze financiële impuls zal worden aangewend
om onze optimale dienstverlening naar alle leden toe nog meer kracht bij te zetten o.m. via
groepspraktijkdagen die de samenhang binnen de vereniging kunnen versterken en uitnodigen tot
kennisuitwisseling en onderlinge bijstand.
Dank aan Ward Bijl, onze secretaris-penningmeester, voor het geleverde werk.
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ENGELWORTEL
Grote engelwortel, aartsengelwortel, engelwortel, engelkruid, hemelwortel, borstwortel, watervlier,
cholerawortel, gelikawortel, kadik, kokte.
"Angelica stamt van het Middeleeuwse "herba angelica" of engelkruid omdat het tegen de duivel en
boze geesten zou beschermen en bovenaardse, helende krachten zou hebben.
De naam “ rchangelica" (aartsengel) zou dit kruid danken aan het feit dat ze bloeit op de naamdag
van aartsengel Michaël. Anderen denken dat aartsengel Raphaël het gebruik van dit kruid in een
droom aan een monnik zou hebben aanbevolen tegen de pest en dat het zo zijn naam heeft verdiend.
Engelwortel wordt in onze streek van Zuid-Oost-Vlaanderen en Henegouwen nog volop geteelt.
Deze tweejarige is bovendien een zeer goede drachtplant voor de bijen.
Culinair recensent Nick Trachet weet wat lekker is en is niet te beroerd die kennis te delen in zijn
wekelijkse artikels.
Met dank aan de auteur voor zijn toestemming tot overname van volgende column.
Angelica archangelica

Als kind ben je een leermachine, je kijkt om je heen in de wereld en registreert alles. Vandaag kan ik,
met mijn neus in een boek, een hele zak koekjes leegeten, zonder dat ik die koekjes bekijk. Toen ik
klein was, ging dat anders. Kinderen observeren beter. Ronde koekjes met de buitenkant iets harder
gebakken, koekjes met een depressie in hun bovenkant (al kende ik dat woord nog niet). Koekjes met
een rode gekonfijte kers of een stukje glimmend geribbeld groen …
Groen? Wat was dat? 'Dat es anzj'lik,' zei mijn suikertante (tante Rachel) in haar West-Vlaams. Wat
was dat grappig, groen op een koekje. Het leek wel suikerige selder. Vandaag valt dat minder op, we
leven in een wereld vol sprankelende kleurstoffen. Maar die origineel groene stukjes engelwortel
lijken verdwenen, vervangen door nog kleurrijker gekonfijt 'fruit' dat in werkelijkheid raap of biet
blijkt te zijn, geschilderd in de schitterendste kleuren, als het al geen gels blijken van versteven
alginaten of varkensgelatine?
Die anzj'lik moest eigenlijk angélique zijn, Frans voor engelwortel: Angelica archangelica, zoals Karl
Linnaeus het neerschreef. Meerdere van mijn familieleden hadden er in hun tuin staan. Engelwortel
is
een
plant
van
de Apiaceae,
de
Schermbloemigen, verwant dus met de
peterselie en de selder, maar deze hier wordt
meer dan twee meter hoog. In tegendeel tot
bijvoorbeeld het fluitekruid of de giftige
Kaukasische berenklauw, heeft de engelwortel
geen platte bloemschermen, maar bolvormige.
Een erg mooie plant, ook in droogboeketten. De
bloemen zelf zijn onopvallend groenig wit. Maar
het meest onderscheidende aan de engelwortel
is zijn geur. Zoet, muskus, kaneel … moeilijk te
beschrijven, maar heerlijk. Dat is de reden
waarom de plant in de tuintjes stond. Om er
jenever mee op smaak te brengen. In de
klassieke Britse ginrecepten zit er ook vaak wat
engelwortel.
Ik heb een Noorse kennis ooit eens zijn hele tuin
weten maaien, die overwoekerd was met
engelwortel. Bedwelmende ervaring was dat. De grote engelwortel (er bestaat ook een kleine
A. sylvestris) is een plant die, net zoals de rode besjes, uit het Noorden komt. Het waren de
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Vikings die hem in de rest van Europa introduceerden. De plant blijft populair in Scandinavië en
wordt in de Faeröer zelfs als groente gebruikt. Ooit waren er allerhande geneeskrachtige claims rond
deze plant. Hij zou als redding aan de mensen zijn voorgesteld door de aartsengel Michaël zelve!
Maar daarvan is na lang onderzoek niets bewezen. We moeten ons troosten met de zoete geur.
Op dit ogenblik lijkt de engelwortel hier een beetje in de vergeethoek geraakt. Wij kochten er ooit –
gekonfijt – op een of andere lokale markt en ik heb de plant weleens in het wild zien groeien, vaak
langs de waterkant. Nu is het moment om te plukken. Nu, in juli. Wanneer je de bloemstengels
afsnijdt, zal de plant het volgende jaar weer uitschieten, zoniet sterft hij af na de zaadvorming.
Engelwortels leven meestal maar twee jaar. Je kan de stengels en bladeren in sla verwerken of koken
als groente. Je kan ze drogen voor later gebruik. Je kan ze ook in alcohol dumpen, misschien zelfs
azijn mee parfumeren?
Om op die koekjes te worden gebruikt, moet je engelwortel konfijten. Zowel de stengels als de
wortel worden gebruikt. Konfijten is een heel karwij dat ik hier niet uit de doeken ga doen, er staan
verschillende recepten op het internet. Vooral Fransen lijken er mee bezig.
Misschien is dit kruid weleens aan een herwaardering toe? Een superfood van bij ons? Smakelijk.
Bron: Bruzz #1762 09/7/2021
https://www.bruzz.be/dossier/culinair-ontdekt-met-nick-trachet
Zie ook: https://www.ecolonie.eu/nl/projecten/plant-van-de-maand/grote-engelwortel-angelicaarchangelica

PLANTEN - Ze zijn geel en de wegbermen staan er vol van ...
Jacobskruiskruid, Boerenwormkruid en Sint-Janskruid hebben alle drie gele bloemen, maar behoren
zij tot één familie of zijn het totaal andere plantensoorten? Jacobskruiskruid en Sint-Janskruid
hebben beiden een straal van gele bloempjes, Boerenwormkruid lijkt op Jacobskruiskruid maar heeft
geen stralenkrans maar bolvormige bloemen. Jacobskruiskruid en Boerenwormkruid behoren tot
dezelfde familie (Asteraceae), Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) is géén familie (Hypericaceae).
Een groot verschil is het feit dat Sint-Janskruid in principe niet giftig is en daarom toegepast kan
worden als plantaardig medicijn terwijl dit bij de beide andere gele planten absoluut moet worden
afgeraden. Gedroogd en versnipperd boerenwormkruid is wel een geschikt alternatief om de beroker
mee te vullen. Van Boerenwormkruid wordt ook beweerd dat door bladeren ervan onder de
dekplank te leggen varroa bestreden kan worden.

5

Zie voor meer details :
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobskruiskruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenwormkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-janskruid
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2019/01/jacobskruiskruid-giftig-en-waardplant/
https://www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=15469
https://edepot.wur.nl/172026
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Bijen foeragerend op de Oosterse sterhyacint.

Bron : https://beeinformed.org/2020/04/10/blue-pollen/
http://www.drachtplanten.nl/PLD.Fotos/S/Scilla/ScillaSiber.htm
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ODB - cursussen 2015 - 2017 - 2019
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EPIPEN
(Aanbeveling van Philip Duts, voorzitter Konvib)
Graag had ik jullie attent willen maken op het belang van het bezit van een Epipen of Jextpen na een
bijensteek. Je denkt misschien dat het jou niet zal overkomen maar recentelijk werd het een zeer
onderlegde imker bijna fataal door slechts één bijensteek.
Gelukkig is het gunstig afgelopen, maar volgens medici was dit enkel te danken aan het tijdig
toedienen van een Epi-pen of Jext-pen. Daarom wil ik graag het volgende adviseren….
Zorg als imker dat je je arts een EPI-pen of JEXT-pen laat voorschrijven.
Deze kost 13€ per stuk maar kan voor jezelf of degene die gestoken wordt het verschil maken of je
een bijensteek overleeft.
Deze pen hou je best in je directe nabijheid als je bij de bijen bent.
Zodra je na een bijensteek of wespensteek voelt dat je opzwelt of ademnood krijgt moet je meteen
de pen in de zijkant van je bovenbeen zetten.
Je verwijdert de beveiligingsdop van de pen en zet de pen tegen de zijkant van je bovenbil.
Je duwt even door en de pen zal klikken waarna de naald in je bovenbeen zal geprikt worden waarbij
onmiddellijk adrenaline wordt ingespoten.
Houd de pen 10 seconden tegen je been en daarna ben je al door de eerste fase.
Je zal al zeker geen hartstilstand meer krijgen of in shock gaan.
Je zal wel beginnen te trillen vanwege de adrenaline. Na het zetten van de pen bel je 112 zodat je
naar het ziekenhuis kan voor verdere behandeling en/of opvolging.
Voor mij als voorzitter is dit de derde keer dat ik deze methode heb moeten toepassen en bij twee
van de drie heeft dit het verschil op leven of dood gemaakt.
Gelukkig heb ik altijd een EPI- of Jext-pen in mijn werktas en auto waardoor ik anderen of mezelf kan
helpen om nog tijd te hebben om 112 te bellen of naar de dichtstbijzijnde dokter te gaan.
De pennen kan je met doktersvoorschrift bij de apotheker halen voor ongeveer 13€.
Je kan kiezen:
– EPI PEN 300 microgram of:
– JEXT PEN 300 microgram
Er is ook een versie met minder adrenaline voor kinderen.
Nogmaals mijn aanbeveling : zorg dat je ze altijd bij hebt.
Eindconclusie : wat was ik vanmorgen opgelucht dat ik een imker-vriendin en haar familie heb
kunnen behoeden ven het ergste!
Laat je nooit wijsmaken dat je een bijensteek moet overwinnen, door te volharden, want misschien is
het dan wel te laat.
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BESTRIJDING van de Aziatische hoornaar (AH).
Zoals je weet hebben wij in het voorjaar een oproep gedaan om deel uit te maken van de “werkgroep
bestrijding van de Aziatische hoornaar”. 15 imkers hebben zich opgegeven.
De werkgroep heeft niet stilgezeten en heeft aantal voorstellen geformuleerd.
1. Opsporen van de AH
Het is de bedoeling de AH zoveel mogelijk op te sporen en te vernietigen, dus niet afwachten
tot er occasioneel waarnemingen gebeuren en pas dan reageren, neen we willen proactief
werken door het plaatsen van vallen. Vallen die niet doden maar waarnemingen toelaten of
er AH in de omgeving zijn. Een voorbeeld van zo’n val, die gemakkelijk zelf te maken, is vindt
je hierbij https://www.youtube.com/watch?v=15B9VCKg-qs

2. Opsporen van het nest
Als er vastgesteld wordt dat er AH zijn wordt er gewerkt met weckpotten, dit om het
nest te kunnen lokaliseren. Hoe dat in zijn werk gaat kun je in volgend
instructiefilmpje bekijken. E learning Instructievideo Het nest van de Aziatische
hoornaar zoeken - YouTube
3. Melding
Wanneer AH worden waargenomen of een nest wordt gevonden wordt dit gemeld aan
Vespawatch https://vespawatch.be/
4. Vernietigen van het nest
Het is niet aan ons om het nest te vernietigen. Wij hebben daarvoor niet de nodige
kennis noch uitrusting. Het is aan de brandweer of Vespawatch om dit te doen.
5.

Sensibiliseren van iedereen
De meeste mensen kennen de AH niet of kennen het verschil niet tussen een Aziatische en
een Europese hoornaar en de verplichting om de AH aan te melden. Daarom hebben wij een
pamflet (bijlage) gemaakt om dit kenbaar te maken. Dit pamflet kunt u uithangen bij je thuis
of verspreiden via facebook of naar de gemeente sturen om te laten verspreiden of
eventueel aan je andere verenigingen bezorgen. Een Franstalige versie is ook beschikbaar.
Hoe kunnen de leden van de werkgroep je helpen?
Het is zeker niet de bedoeling dat ze alles voor je komen doen. Neen, het doel is dat ze u
begeleiden in het plaatsen van de weckpotten en het zoeken van het nest.
Op termijn wordt er verwacht dat iedereen de nodige stappen kan uitvoeren. Aan het zoeken
van het nest kan iedereen deelnemen, je zult dan uitgenodigd worden.
Toch een kleine opmerking: vooraleer een privéterrein te betreden moet je toestemming aan
de eigenaar vragen.
Meer informatie over de AH vind je in de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Werkgroep bestrijding Aziatische hoornaar
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LEVENSCYCLUS Aziatische hoornaar (AH)
De levenscyclus van de Aziatische hoornaar is dezelfde als bij de andere sociale wespen in onze
omgeving. In het vroege voorjaar komt een jonge koningin uit winterslaap en begint met het bouwen
van een nest op een beschutte plek. Wanneer het nest groter wordt en de plek te klein, gaan de
wespen verhuizen naar een meer geschikte plaats; daarin verschilt deze wesp van de andere sociale
wespen bij ons, die verkassen niet. Ongeveer 90% van de nesten wordt dan hoog in een boom
gebouwd. Het nest wordt gemaakt van fijn geknaagd hout (papier), het nest is helemaal omgeven
door een laag bouwmateriaal. De uitgang zit aan de zijkant, onderaan. Gewoonlijk wordt een nest 40
tot 60 cm in doorsnede, de grootste nesten worden een meter hoog en 80 cm in doorsnede.
Gemiddeld komen er in de loop van een seizoen, van maart tot oktober, ongeveer 6.000 werksters
uit een nest, grote nesten kunnen tot 15.000 werksters produceren. Een werkster leeft enkele
weken. Op het hoogtepunt kunnen er 1.000-2.000 werksters tegelijk aanwezig zijn. De eerste
mannetjes verschijnen in de loop van september, de nieuwe koninginnen in oktober. Na de paring
gaan de mannetjes dood en verstoppen de koninginnen zich om in winterslaap te gaan. De rest van
het nest – de oude koningin, werksters en mannetjes – sterft in de loop van de herfst.
Een secundair nest bevat 50 tot 500 koninginnen, waarvan slechts 10 % in staat zijn een primair nest
in het voorjaar te stichten.
Evenals alle sociale wespen zijn de Aziatische hoornaars jagers, ze vangen vooral andere insecten, die
ze voeren aan hun larven. De larven hebben eiwitrijk voedsel nodig. Van een prooi worden alle
onderdelen afgebeten, totdat alleen het borststuk overblijft. Hierin zitten de vliegspieren, die zijn
eiwitrijk en vormen het beste voedsel voor de larven. Aziatische hoornaars vangen een grote variatie
aan insecten; ze hebben echter een duidelijke voorkeur voor sociale Hymenoptera en vliegen. Hun
prooien bestaan gemiddeld voor 37% uit honingbijen en voor 18 % uit sociale wespen. Vliegen
maken 34 % uit van het prooienspectrum (Villemant et al. 2011). De volwassen wespen hebben
alleen brandstof (koolhydraten) nodig voor hun lichaam, die halen ze uit nectar van bloemen of van
rottend fruit. Hoornaars komen niet of nauwelijks op de limonade en andere zoetigheden van
mensen af.
Bron : Auteur(s) Noordijk, J., Smit, J.

OPSPORING AH
Microzender
Roger Borre maakte samen met zijn broer Wouter de voorbije jaren al naam met hun bedrijf
Dronexpert. De broers zetten drones met warmtecamera’s in bij het opsporen van bijvoorbeeld
reekalfjes in het hoge gras, maar ook bij het zoeken naar nesten van invasieve exoten. Sinds 2017
werken ze samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hun Twentse drone vond toen in
Dreischor het eerste Nederlandse hoornaar nest.
Peilzender
„Drones zijn echter niet altijd even nauwkeurig bij het opsporen van hoornaar-nesten”, zegt Wouter
Borre. „Daarom is Roger gaan experimenteren met een nieuwe techniek. Er worden hoornaars
gevangen en gezenderd. Met een peilzender kan de wesp worden gevolgd tot in het nest.”
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Roger Borre brengt een microzender aan op het lijf van een Aziatische hoornaar, een exoot die in
Europa bestreden moet worden. De wesp kon worden gevolgd naar het nest. © Wouter Borre

De aanhouder wint. Met een nieuwe techniek, een microzender, werd in Ritthem een nest gevonden
van Aziatische hoornaars. © Wouter Borre

12

In Zeeland had deze nieuwe techniek voor het eerst succes. „Het is nog best complex allemaal”, zegt
Wouter. „De insectenspecialist die Roger hielp, Anton de Wilde, werd een aantal keren gestoken. Het
is niet eenvoudig om het zendertje op de hoornaar te plaatsen. We laten de wesp nu door een buisje
kruipen, of leggen ‘m even op ijs om trager te maken. Maar toen de zender eenmaal zat, bracht de
hoornaar ons zo naar de boom waarin het nest zat.”
„Er is nog veel trial en error. Maar het lukte en duidelijk werd dat de wesp in staat is om zo’n klein
zendertje, inclusief batterijtje, te dragen. Dat was geen verrassing, want zij slepen gevangen bijen
ook mee naar het nest om aan de larven te voeren.”
Zoektocht van tien dagen
Dit jaar zijn er inmiddels negen nesten van Aziatische hoornaars opgespoord, met name in het zuiden
van het land. De Aziatische hoornaar staat op een lijst van insecten die bestreden moet worden
binnen Europa. Al in 2004 werd het insect waargenomen, toen nog in het zuiden van Frankrijk. In
2016 werd het eerste nest in Engeland ontdekt, na een zoektocht van tien dagen!

Nesten zijn vanaf de grond nauwelijks zichtbaar. © Wouter Borre
Volgens Borre kan het zenderen van de wespen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het
opsporen van nesten, die vaak hoog in bomen zijn gebouwd. „Het plaatsen van het zendertje is wel
heel gecompliceerd. Maar daarna is het eenvoudiger dan het gebruik van een drone. Zeker in
woonwijken is een drone lastig in te zetten, al zijn er inmiddels meerdere organisaties die daar mee
werken. Roger heeft nu deze nieuwe techniek ontwikkeld, het lijkt veelbelovend om deze volgend
jaar intensiever toe te passen.”
Techneut Borre nam dit weekend een aantal hoornaars uit het Zeeuwse Ritthem mee terug naar
Twente. Om thuis te oefenen en de techniek om een microzendertje te plaatsen verder te verfijnen.
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Aziatische hoornaar. © Wouter Borre
Bron : https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/tukker-borre-spoort-nest-van-gevaarlijke-hoornaarsop-met-slimme-microzender~ac161e83/

EEN KIJK IN DE KAST
Een unieke serie video’s die een gedetailleerde inkijk geven over de activiteiten van de bijen in de
kolonie. https://fnosad.fr/v/
Siefert P, Buling N, Grünewald B (2021) Honey bee behaviours within the hive: Insights from longterm video analysis. PLoS ONE 16(3): e0247323. doi:10.1371/journal.pone.0247323
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247323
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In memoriam Honoré Van Ongeval

De nestor van onze vereniging is op 20 augustus 2021 - enkele weken na het overlijden van zijn
echtgenote - op 89-jarige leeftijd van ons heengegaan.
Hij besteedde tot zijn laatste krachten actief zorg aan zijn bijenvolken.
We bewaren aan hem een dankbare herinnering.
Uw bestuur heeft de familie zijn deelneming betuigd.

ARISTA EN ARISTAIOS
Arista is afgeleid van de naam van Aristaios (Oudgrieks) of Aristaeus (Latijn), god van
de bijenteelt in de Griekse mythologie. Hij was de zoon van Apollo en de jageres
Cyrene.
Nimfen
leerden
hem
een
aantal
vaardigheden met betrekking tot de bereiding van
voedsel, jacht, vee- en bijenteelt. Op een van zijn
tochten belaagt Aristaeus de mooie waternimf
Eurydice (vrouw van Orpheus) waarbij ze op haar
vlucht wordt gebeten door een slang en sterft.
Hierop nemen de andere nimfen wraak door al zijn
bijenvolken te doden. De radeloze Aristaeus
raadpleegt een orakel en verneemt dat dit een straf
is voor zijn poging tot aanranding van de nimf
Eurydice. Als boetedoening wordt hij verplicht
altaren op te richten, vee te offeren en hun
karkassen achter te laten. Hij brengt de offers zoals
gewenst en na 9 dagen stijgen uit de kadavers van
die runderen nieuwe gezonde zwermen bijen op.

Beeld van Jules Fresquet : de ontroostbare Aristaeus beweent zijn dode bijen.
Bron : commons.m.wikimedia.org
Zie ook: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Orpheus_en_Ewydice
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JAARPROGRAMMA 2021
17 maart Algemene vergadering (zoom)
10 april Dominique Soete Bestrijding van de Aziatische hoornaar (zoom)
13 april Valérie Villers Vlaams bijenteeltprogramma (zoom)
4 mei Geert Steelant Natuurlijk imkeren en varroabestrijding met roofmijten (zoom)
25 mei Erwin Hoebrechts honinganalyse (zoom)
15 juni Erwin Hoebrechts bedrijfsmethodiek (zoom)
11 september Michel Mignon, Ghislain De Roeck en Sylvester Geldhof Voederdeeg
24 september Hilde Degraen Toepassingen met was, honing en propolis voor cosmetische
doeleinden.
15 oktober Corneel Dewindt Genetische aspecten van de honingbij
24 oktober Eeuwfeest Ons Denderbieken - voordracht prof. Dr. Dirk De Graaf Kritische kijk op
bijensterfte en maatregelen om die te verhelpen en receptie.
Datums nog vast te leggen
Bénédicte Callens Immunisatie of verdedigingsmechanisme, ziekte en resistentie versus
levenslengte.
Olivier Foubert Wat is dracht, drachtkalender en klassieke drachten.
Thomas Van Pelt In- en uitwinteren en duurzaam nieuwe volken creëren.
Michel Mignon workshop waswafels gieten en voederdeeg maken

HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
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
Sylvester Geldhof (bestuurslid) 0473 / 49 54 72

http://www.onsdenderbieken.be/
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