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1

Agenda

1.1 Vrijdag 22/9/2017 om 19u30 door Erik Bartholomees met “Mijn
werkmethode het jaar rond, mijn ervaringen en gemaakte fouten”

Na een lange rustperiode (tenminste wat vergaderingen betreft) nemen we de
draad weer op met een voordracht van Erik. Sommige kennen hem wel als “de
imker/boswachter” van het Zoniënwoud. Een paar jaar
geleden hebben we hem trouwens met de vereniging een
bezoek gebracht. Hij komt ons vertellen over zijn
werkmethode. Hij imkert met zijn bijen in de volle natuur
van het Zoniënwoud. Hij heeft de luxe om met zijn volken
te reizen van bos naar bos, naargelang de dracht.
Door zijn jarenlange ervaring kent hij de goede
drachtplaatsen in het woud. Hij doet ook aan moerteelt en
laat zijn koninginnen bevruchten op een geïsoleerde
bevruchtingsstand.
Tijdens zijn imkercarrière heeft hij vele dingen zelf ontdekt en ervaren. Maar
ook probeert hij al eens iets nieuws, wat niet altijd lukt. Over zo’n gemaakte
fouten vertelt hij graag. Hieruit kan je alleen maar leren.
1.2 Vrijdag 6/10/2017 om 19u30 door Vaes Roeland met “Late dracht, vloek
of zegen?”

Roeland Vaes woont in Sint-Truiden, dus volop in de fruitstreek. Roeland geeft
voordrachten over vele items uit de bijenwereld en dan is het moeilijk om een
onderwerp te kiezen. Hij is trouwens ook mede-auteur van het boek
“Pollenstof: een bijenwandeling door de wereld van bloemen en
stuifmeel”
We zitten in oktober, de bijen zijn ingewinterd en als het weer zacht
blijft (hetgeen we de laatste jaren meer en meer zien), dan vinden
onze bijen nog voedsel op laatbloeiers en op bloeiende
groenbemesters in het veld.
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Het is reeds lang een discussiepunt: zijn deze bloemen een zegen voor onze
bijenvolken, of moeten de bijen zich stilletjes klaarmaken voor de winter?
Roeland gaat de discussie aan, benieuwd wat de conclusies worden.
1.3 Vergadering vrijdag 10/11/2017 om 19u30 : “Overzicht van het jaar 2017”
door Jan Stevens, Julien Mannaerts & Jean Geets.

Volledigheidshalve geef ik het exacte onderwerp: “Jaaroverzicht 2017 met extra
aandacht voor moerteelt, varroabestrijding en inwintering"
Vorig jaar hebben we een losse babbel georganiseerd, waar verschillende items
aan bod kwamen. Dit jaar doen we dat opnieuw. Voordeel in de bijenwereld is,
dat elk jaar verschillend is. Goed en slecht weer op verschillende momenten, wel
of geen zwermen, bijenvolken die trager of sneller ontwikkelen ……..
We overlopen het bijenjaar, en zoeken naar het hoe en waarom van het
levensverhaal van de bijen in 2017.
Zo zullen we verschillende problemen vermelden, en bespreken. Ook voor de
nieuwe leden en jonge imkers wordt uitgelegd hoe we deze problemen kunnen
aanpakken.
We komen ook terug op de koninginnenkweek, de resultaten en hoe we de we de
slaagkans kunnen vergroten. Wat met de inwintering en de varroabehandeling.
Genoeg stof om de avond te vullen. Kom met je ervaringen, problemen, en we
zoeken naar een antwoord.
1.4 Vergadering vrijdag 8/12/2017 om 19u30 : “Praktische realisaties, die het
imkeren leuker en gemakkelijker maken” door Julien Vandegaer.

Julien Vandegaer kennen we allen als een gedreven imker die
vele voordrachten opvolgt in verschillende verenigingen. Hij is
steeds op zoek naar verbeteringen in de bijenwereld en mee met
de laatste technische ontwikkelingen in imkerland. Alles wat het
imkeren makkelijker, beter en leuker maakt boeit hem. Hij is
ook een fervente knutselaar. Zo maakt hij gereedschap voor zijn
bijen en alles wat errond hangt. Wel, hij komt ons hierover
vertellen en vooral tonen en uitleggen wat hij gemaakt heeft en
hoe.
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Ben je op zoek naar nieuwe dingen, of handige en praktische tips, dan moet je
komen luisteren.
Op 8 december, dan zou ook de Sint geweest kunnen zijn. Ook benieuwd wat
Sinterklaas dit jaar meegebracht heeft voor de brave imkers. Chocolade of
marsepein, wie zal het zeggen?

2 MEDEDELINGEN
2.1 Vochtgehalte van je honing

Imkers , die graag het vochtgehalte van hun
zomerhonig willen bepalen, kunnen dat.
Onze club heeft een vochtmeter bij de
voorzitter.
Contacteer de voorzitter
telefonisch, en maak een afspraak. Je
brengt een potje vloeibare honing mee en je
bepaalt zelf het vochtgehalte met de
refractometer. Indien de honig te vochtig is
dan zal hij moeilijker bewaren en kan je best de honing snel consumeren.
2.2 Last van roverij

De periode van overvloed is voorbij voor onze bijen en dan durven ze wel eens
bij de bijenburen wat lekkers gaan halen. Roverij doen stoppen is vaak niet
makkelijk zonder een kast te verhuizen. Hierbij een foto van een techniek die
door de Duitse Imkermeister
Adelheid
Klein
wordt
gebruikt om roverij tegen te
gaan. Voor de kast die wordt
beroofd wordt een reep
plastic varroagaas bevestigd
van minimum 15 centimeter
hoog. Het vlieggat wordt
hiermee helemaal afgedekt.
Het varroagaas wordt niet
helemaal vlak voor het
vlieggat gespannen. Er wordt
een “bobbel” voorzien van
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ongeveer een potlood dik (op de foto is dit wat dikker, maar dit was een haastig
opgezette demoversie). Door het gaas voor het vlieggat raken de rovers niet meer
binnen en zij zijn zo ongeduldig dat ze het gat langs boven niet vinden, vertelde
Adelheid ons. Volgens Adelheid leren de bijen die in de kast zelf wonen vrij snel
om langs de smalle gang onder het gaas naar binnen en buiten te kruipen. Zeker
het proberen waard.

2.3 Sint Ambrosius gesignaleerd in Tsjechië

Onze wereldreiziger Kris vindt overal speciale bijen. Deze zomer ontdekte hij
een kapelletje ter ere van Sint Ambrosius langs de rand van het bos ergens in
Tsjechië.

~7~

3 Onze sponsors
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Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele

Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat)
3000 Leuven
016/22.84.54
Info.nectar@skynet.be
(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond
punt: 1ste straat rechts)
In samenwerking met

BIJENHOF bvba

Openingsuren:


Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot
17u



Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u
en op afspraak
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