
    

 
 
 
 
 

L
E

 D
 E

 N
 B

 L
 A

 D
  

  I
 M

 K
 E

 R
 S

 B
 O

 N
 D

  
  B

 O
 N

 H
 E

 I
 D

 E
 N

  
  

V
 Z

 W
  

 
Editie Mei  2020 
V.U Eric Deprins - Nr 2720840 

Mechelsbroekstraat 5, 2820 Bonheiden 
  
 Afgiftekantoor: Momenteel geen 

 



- 2 - 
 

Woordje van het bestuur (Paula) 
 
Toen Louis in 1981 begon met imkeren, ging het er helemaal anders aan toe, want toen was de 
varoa nog een ver van mijn bed show en ging het imkeren er veel gemakkelijker aan toe. 
Ook de computer en daaruit volgend het internet was nog niet gekend, en moesten imkers kennis 
opdoen via voordrachten.  Op jaarbasis werden zeker  acht à negen voordrachten georganiseerd 
waarbij er steeds een mooie opkomst was van belangstellende leden.  Langzamerhand hebben 
we dit zien veranderen, waarbij beginnende imkers nu hun wijsheid van het internet halen. 
Ook de deelname aan andere door het bestuur georganiseerde  activiteiten, zoals het ledenfeest, 
een BBQ  en zelfs onze pannenkoekennamiddag is een pak minder.  En dat vind ik jammer.  Het 
persoonlijke contact met iemand is zo belangrijk maar gaat langzaam verloren. 
Zoals onze bijen indertijd geconfronteerd werden met varoa, dienen wij nu rekening te houden 
met corona. 
 
We moeten van Maggie in ons kot blijven en we realiseren eens te meer hoe moeilijk dat is.  
Ieder in zijn bubbel, 
geen terrasje kunnen doen, niet op restaurant kunnen gaan, je ouders of grootouders niet kunnen 
bezoeken... 
Nu realiseren we pas hoe hard we menselijk contact missen en wat een goede babbel kan doen 
voor je gemoed. 
Ten gevolge van de coronamaatregelen werden al onze activiteiten tot einde mei afgelast.  Het 
wordt uitkijken naar de volgende crisisvergadering van de overheid, waarbij hopelijk opnieuw 
een versoepeling zal toegelaten worden. 
 
Wanneer het zover komt dat we weer bij elkaar zullen mogen komen, wil ik een warme oproep 
doen naar iedereen om toch eens een kijkje te komen nemen op onze praktijkdagen in de Zoem-
In, om eens een pannenkoek te komen eten in november, om in januari mee te wandelen tijdens 
onze winterwandeling en om toch ook eens te komen luisteren wat interessante voordrachtgevers 
ons te vertellen hebben en ons misschien iets kunnen leren wat we toch nog niet wisten. 
Eind september of in de loop van oktober hebben we een voordrachtgever gestrikt die ons 
zonder twijfel zal weten te boeien.  Verdere afspraken dienen nog gemaakt te worden, 
afhankelijk van of we nu wel of niet uit ons kot mogen komen.  We houden jullie alleszins op de 
hoogte. 
 
Hopelijk zie ik jullie dan. 
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Mag ik me voorstellen ? (Leen Van Landeghem) 
 
In deze rubriek willen we elke maand iemand van de IBB meer bekend maken bij de leden. We 
begonnen vorige keer met mezelf, deze maand laten we Leen aan het woord, die ook haar eerste 
stappen in de imkerij heeft gezet, dewelke niet zonder vrolijke anekdotes verlopen zijn. 
 
Het leidde thuis tot enige hilariteit toen ik drie jaar geleden vertelde dat ik bij(en)les ging volgen. Of 
ik ook effectief aan de slag wou met bijen wist ik nog niet zeker, maar de vliegende 
honingwondertjes fascineerden me al lang en ik wou graag meer weten. Het enthousiasme van 
lesgever en wandelende bijenencyclopedie Corneel werkte aanstekelijk en een jaar later verwelkomde 
ik mijn eerste aflegger met een mooie, op eigen stand bevruchte koningin met goede roots. Het 
volgende jaar bleek die een racemachine. De praktijkles “hoe maak ik een aflegger” in de Zoem-in 
kwam nog niet in zicht, maar de twee broedbakken en honingzolder barstten uit hun voegen en er 
hing een lange baard aan de vliegplank. Dus toch al een aflegger gemaakt. Van een bevriende imker 
kreeg ik een koningin, een klassebeest dat zonder verpinken doorging met leggen in haar nieuwe 
volkje. Kortom, een roze wolk. Tot ik twee weken later de tijd rijp vond om mijn nieuwe aanwinst te 
merken met een speciaal voor dat doel aangekocht stiftje. Op papier bleek het dingetje te doen 
waarvoor het diende, een stipje zetten. Maar op de rug van de nieuwe Q liep het mis: een enorme 
blob inkt spreidde zich over haar rug, vleugel, pootjes. Na wat geklieder met een plantenspuit en een 
tijdje opdrogen, haalden haar volgelingen hun neus op voor dit vreemde schepsel en werd ze prompt 
ingebald. Een domper op de feestvreugde. 
 

Ondertussen ging mijn productievolk zijn razendsnelle 
gangetje. Ook al waren het geen katjes om zonder 
handschoenen aan te pakken, ze brachten véél honing binnen. 
Aan het einde van het seizoen hadden ze 3 bakken raat 
uitgebouwd en stond er 52 kg geurige honing op de teller 
waarvan er ruim tien in de kast bleven als wintervoorraad. 
Ondanks darrenraat snijden, Q-arrest en 
4 oxaalzuurverdampingen overleefden ze de winter niet en daar 
denk ik nog altijd met spijt aan terug. Dit jaar ben ik van plan 
om op één romp te overwinteren. 
 
Op aanvraag van Eric zal ik jullie mijn “oepsmoment” niet 
onthouden. Toen ik vorige lente de broedbakken omhing en 
enkele honderden bijen liefst zo snel mogelijk de imker te 
grazen wilden nemen, stelde ik vast dat het gezoem wel heel 

dichtbij klonk. Een snelle blik omlaag leerde me dat er een zwarte baard van verstekelingen aan 
boord van mijn niet-dichtgeritste imkerpak zat. Wat doe je dan? Heel hard gaan lopen, terwijl je je 
imkervest uitgooit en de schepseltjes, die bewonderenswaardig hun leven voor hun volk geven, van 
je af probeert te krijgen. Achteraf kun je daar natuurlijk smakelijk om lachen. 
 
Toch mag je niet licht over bijensteken gaan. Na een dertigtal steken (ook door de kapruin heen) blijk 
ik antistoffen tegen bijengif te hebben en bescherm ik me beter: beter imkervest en -broek, jeans én 
sweater eronder als extra laag, een petje onder de hoed, leren imkerhandschoenen en een epipen in 
de buurt. 



- 4 - 
 

 
De balans als beginnend imker is voor mij absoluut positief: behalve gestoken ben ik vooral gebeten 
door bijen. Binnen enkele dagen waag ik me aan mijn eerste poging om over te larven en zelf 
koninginnen te telen. Alle tips en handigheidjes zijn welkom!!!!! 

 
Belangrijk voor onze bijen deze maand (Eric Deprins) 
 
Gezien we in deze Corona tijden niet de mogelijkheid hebben om de open workshops te organiseren,  
laten we iemand aan het woord om met ons zijn ervaring te delen, zodat we een zicht krijgen op wat 
we zelf met onze bijen moeten doen deze periode. Voor deze keer heb ik het zelf gedaan met de 
kennis die ik van Corneel Dewindt heb opgedaan                         
 
Juni is een belangrijke maand voor ons. De kolonies bereiken de top van hun dichtheid, en we 
moeten ervoor zorgen dat ons meisjes genoeg plaats blijven hebben. We gaan de zwermperiode in. 
Zwermen heeft veel te maken met de geaardheid van het ras, maar zeker ook de handelingen die de 
imker uitvoert om zwermen te verhinderen. Plaats geven, honingzolder plaatsen… 
 
Een zwerm is geen ramp…het is de natuurlijke vorm van voortplanting van onze biekes. Het is aan 
ons om die zwermvorming ofwel te verhinderen, ofwel gecontroleerd te laten verlopen. Bij de buren 
een zwerm gaan scheppen is natuurlijk ook wel spectaculair, maar wat mij (als onervaren imker) 
betreft toch wel minder aangewezen. 
 
Onze bijen werken nog erg hard aan hun meubilair. Bijenwas wordt aangemaakt en de ramen worden 
opgebouwd. De weersomstandigheden zijn momenteel heel goed (al zou wat regen wel welkom zijn). 
In Bonheiden is het drachtgebied heel mooi, ze brengen ongelooflijk veel binnen. Heel veel wilde 
kastanje zien we in de Zoem-in, bij mij thuis zie ik veel Linde en appelbloesem. Het tijdig oogsten is 
een noodzaak. Niet de hele honingzolder moet gevuld zijn om honing te oogsten, doe het maar zo 
gauw je kan, en volg de data die de bond opgeeft. Wij gaan half juni oogsten, en iedereen is hiermee 
uitgenodigd. 
 
De eerste varroabehandelingen zijn nu ook op hun plaats. De moer in arrest zetten is een tactiek die 
Eric Rosiers ons op dit moment zou kunnen uitleggen, maar de Corona crisis beslist daar anders 
over. In ieder geval blijft het wetenschap : als je de moer 21 dagen in arrest zet in een speciaal 
daarvoor ontworpen raampje, is het volk broedloos. En Varroa nestelt zich in het broed. 
 
Al bij al, een boeiende tijd voor ons als imkers. Volgende maand worden de verzorgsters van onze 
winterbijen geboren. Dan mag ons volkje niet broedloos vallen, die bijen hebben we hoognodig om 
de bijen te leveren die ervoor zorgen dat de kolonies de winter overleven. 
 

Creatief met onze bijenkasten (Bart De Keyser) 
 
Naar gelang het materiaal waaruit de bijenkast gemaakt is, is deze bij aankoop doorgaans wit van 
kleur of heeft ze een houtskleur. 
Bij het doornemen van wat lectuur over onze ijverige werksters, bleek dat ze zich vooral op kleur en 
geur oriënteren eens ze dicht bij hun doel van de vlucht (zij het een nectarbron of de bijenkast) zijn 
aangekomen. 
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Om de bijtjes wat te helpen bij hun thuiskomst (en alzo vervliegen te voorkomen) besloot ik dan ook 
al vrij snel van de hoogsels een verschillende kleur te geven.  
Kort daarop begonnen we met eenvoudige patronen aan te brengen. Een voorbeeldje hiervan vind je 
hieronder: 
 

Ik vond het wel leuk zo, maar mijn partner en de 
kids vonden het toch maar ‘kinderachtig’. Nu ja, 
ieder zijn smaak natuurlijk. 
In deze tijden van Corona wordt er al eens wat 
meer gezapt op het tv-bakske en zo kwamen we 
eens terecht op de hypnotiserende stem van ene 
Bob Ross. Eigenlijk is het een programma 
waarbij je op doek leert schilderen, maar voor 

ons is het gewoon ‘relax tv’ geworden. Wat de man ook zegt of schildert, het doet er eigenlijk niet 
toe. Het is gewoon leuk om op een ontspannen manier de avond af te sluiten. 
Als je dan al zo een paar afleveringen gezien hebt, dan begint er natuurlijk ook wel een kleine 
goesting te groeien om ook eens zo’n schilderijtje te maken, niet op doek maar op hout en ook niet 
met van die speciale olieverfkleuren als ‘Dark Sienna’, ‘Van Dyke brown’ of ‘Phthalo Blue’, maar 
eerder met een simpele tube bruine, rode of blauwe acrylverf. 
 
Een eerste poging was nu niet echt een meesterwerk, maar de opzet was wel geslaagd : er zat wat 
kleur in en zoals je op de foto kan zien, vinden de bijen hun weg naar de kast wel terug.  
 

Ik weet niet of mijn volgende pogingen te 
klasseren zijn onder de noemer ‘beter’ of  ‘niet 
om aan te zien’. Dat laat ik aan het oordeel van 
de lezer over. 
Ik heb alleszins lol beleefd om ze te maken. 
Een leuk side-effect is dat mijn kasten wel niet 
zo snel gestolen zullen worden. De ‘nieuwe 
eigenaar’ zal er immers eerst een paar laagjes 
verf moeten opzetten om ze onherkenbaar te 
maken en die moeite moet je dan wel nog 
willen doen. 
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Als er nog mensen zijn die hun kasten een persoonlijk toetsje geven en dit willen delen, graag dan 
een mailtje naar dekeyser.b@telenet.be. 
We zullen dan een collage maken van de inzendingen voor de volgende Zoem-Uit. 
 

Waswafelen / logen 
 
Door de ons bekende maatregelen werd de loog/waswafeldag van 4 april afgelast. De maatregelen 
worden wat losser en we kunnen terug iets organizeren mits in achtneming van wat maatregelen. 
 
Op zaterdag 13 juni 2020 voorzien we nu deze loogdag, wassmelten en waswafelen.  Er dient wel 
ingeschreven te worden zodat we een planning kunnen opstellen. 
Het logen wordt beperkt tot maximum 150 ramen per persoon. en het waswafelen tot 4 kg   per 
persoon 
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Paula –paula.d@telenet.be met vermelding van het aantal 
raampjes en/of hoogsels te logen, het aantal kg. was te wafelen en het aantal ramen uit te smelten – 
opgelet de was die hier uit komt is nog niet zuiver  genoeg en kan niet worden gebruikt om te 
wafelen. 
Inschrijven kan tot vrijdag 5 juni 
 
 

Agenda 
 
We gaan de activiteiten hervatten. Hieronder reeds een paar data die we hebben vastgelegd  
 
13 juni : Loogdag 
19 juli  : Slingeren Zomerhoning 
 
 
 

Roddelgezoem & foto’s afgelopen maand 
 

In deze rubriek willen we graag weetjes en nieuwtjes van en over onze leden publiceren. Mooie foto’s 
en verhaaltjes over je eigen stand of andere leuke plaatjes zijn meer dan welkom 
 

 We hebben met een paar vrijwilligers reeds geslingerd in de Zoom-in. Hier zijn een paar 
sfeerbeelden : 
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Leen aan het ontzegelen   Aan de goudblonde honing mochten we nog niet komen,  

dus hebben we iets anders goudblond  gevonden  

   
 
We hebben een 50-tal kg kunnen slingeren, hetgeen toch een mooie opbrengst is zo 
vroeg in het seizoen. 
 

 De biekes waren niet opgezet met ons winstbejag, en dat hebben ze afgereageerd op 
mij: Zo zag ik eruit na het slingeren :  
 

 
 
Ben de dag erna naar spoed op Imelda gegaan en een cortizone behandeling gekregen. 
Nu alles in orde. 
 

 We beginnen ook terug met het uitlenen van materiaal. We gaan een procedure 
uitwerken waardoor dit op een veilige manier kan gebeuren. Gelieve de indicaties op 
de website te gebruiken om materiaal uit te lenen 
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IMKERSBOND BONHEIDEN vzw 
Website: www.imkersbond-bonheiden.be 

Rekeningnr. BE66 9730 7564 1543 – BIC ARSPBE22 

Contactgegevens 

 

Voorzitter  
Siegfried D’hont 
0486 50 94 61 
Voorzitter@imkersbond-bonheiden.be 

 

Secretaris 
Paula Declercq 
0486 53 86 84 
Secretaris@imkersbond-bonheiden.be  

Penningmeester  
Louis De Neef  
0498 90 60 27 
Penningmeester@imkersbond-
bonheiden.be  

Uitlenen materiaal 
Dirk De Croes 
0495 28 34 86 
Uitlenen kan via de website 

 
   
 
 

 
Ledenblad 
Eric Deprins 
0473 63 44 35 
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be 

 

 

 

 

 

Ontmoetingsruimten 

Zoem-in & Krankhoeve 
Grote Doelstraat 1 
2820 Bonheiden 
 

Sint-Maartensberg 
Sint-Maartensberg 1 
2820 Rijmenam 

 


