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1

Woord vooraf

Als beginnend imker hoor je ervaren imkers soms zeggen dat elk bijenseizoen
anders is. En dit seizoen was inderdaad wel bijzonder, dat heeft elke imker
gemerkt. Een lente die eerst niet op gang kwam en daarna voorbij vloog aan
sneltreinvaart, waardoor we bijzonder vroeg de zomer honing hebben kunnen
slingeren. Voor een tropische en droge zomer zoals die van dit jaar moeten we
terug naar 1976. En onze bijen zullen het geweten hebben. Veel verdorde
bloemetjes en vaak nog maar weinig te vinden in de natuur. Hopelijk staan alle
vlieggaten ondertussen klein, want als er in de natuur niet veel te vinden is, gaan
de bijen het lekkers zoeken waar het te vinden is, al is dat bij de buren. En de
wespen zijn ook op post. Bij het minste gaatje komen ze meesnoepen van het
lekkers van de bijen.
Tijdens die hete zomer hebben
enkele leden van onze club ervan
geprofiteerd om op bijenreis te gaan
in het Eifelgebied in Duitsland. Ze
brachten
een
bezoek
aan
verschillende professionele imkers.
Zo een paar 100 bijenkasten
verzorgen is toch wel wat anders
dan wat wij doen. Onderweg werd
ook aan een reuze-Sint-Ambrosius
gevraagd om goed voor onze bijen
te zorgen. En er was ook tijd om
lokale bezienswaardigheden van nader bij te bewonderen.

2 Agenda
2.1 “Aziatische hoornaar” vrijdag 14/9/2018 om 19u30 door Delva Daniel

Locatie: ons vergaderlokaal
We leven in een wereld zonder grenzen.
Via transport (boten, vrachtwagens en vliegtuigen) worden allerhande goederen
over grote afstanden vervoerd. Zo is het ook gebeurd met de Aziatische hoornaar
(Vespa velutina). Dit was wel niet de bedoeling, maar hij zit toch mooi in onze
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contreien: in het westen van ons land zijn al heel wat waarnemingen van
Aziatische hoornaars gedaan.
Noem het een agressief
beestje, of een Aziatische
exoot. Moeten we er nu bang
voor zijn, of zijn het horroverhalen?
Om op die vraag te
antwoorden en ook op vele
andere, hebben we een
specialist uitgenodigd, die het
ons allemaal piekfijn zal
uitleggen.
Daan Delva is onze spreker
uit West-Vlaanderen.
In 1976 studeerde hij af aan de universiteit Gent als licentiaat dierkunde,
fysiologisch-biochemische richting. Hij maakte zijn thesis bij Prof Jacobs over :
"Ontwikkeling en voedingsgedrag van de honingbij (Apis mellifera L.) in een
klimaatkamer".
Gepensioneerd sinds 2015 en pas dan imker geworden aangezien hij door zijn
beroepsomstandigheden het merendeel van de tijd op buitenlandse missies was.
Momenteel is hij losse medewerker bij de “Werkgroep Aziatische Hoornaar” van
de brandweer in West-Vlaanderen.
We verwachten jullie na een lange zomer voor deze boeiende samenkomst.
2.2 “Bijenallergie” vrijdag 26/10/2018 om 19u30 door Prof. C. Breynaert

Locatie: ons vergaderlokaal
Toen ik als kind geconfronteerd werd met bijen, was er steeds de schrik voor de
prik. Als kleine jongen, bij de agressieve bijen van mijn grootvader, werd ik
regelmatig geprikt, met nadien de opgezwollen pijnlijke plek. Ondanks deze
gevaren ben ik toch gestart met bijen. Al snel ben ik overgeschakeld op de zachte
Carnica-bijen.
Ik mag me gelukkig prijzen, dat een bijenprik meer of minder me niet veel meer
uitmaakt. Voor andere imkers is een bijensteek niet zo leuk. Hij veroorzaakt
enorme zwellingen, en in bepaalde gevallen moet het slachtoffer naar de dokter of
~5~

ziekenhuis. Sommige mensen reageren inderdaad allergisch op bijensteken. Dit
kan zelfs levensbedreigend zijn.
Om dit probleem uit te leggen hebben we een specialist uitgenodigd. Professor
Breynaert is gespecialiseerd in allergieën en immunologie. Ze werkt op UZLeuven en behandelt regelmatig patiënten met bijen- of wespenallergieën. Er zijn
zelfs al leden van onze club door haar behandeld. Zij zal ons het fenomeen
uitleggen en ook vertellen wat er kan of moet gebeuren als iemand geprikt wordt.
Een niet te missen uiteenzetting, want ieder van ons kan hiermee wel eens te
maken krijgen, als imker zelf of bij familieleden of vrienden
2.3 Beginnersmatinees op zondagmorgen 2018

We komen nog eens samen op 26/8/2018 om 9u30 in Huldenberg
Speciaal voor de startende imkers overlopen we nog eens het seizoen en bekijken
het inwinteren van de bijenvolken. Moet er nog een moer vervangen worden?
Hebben de volken voldoende wintereten?
Hebben jullie zelf nog vragen, kom dan gerust eens langs.
Het adres van de bijenstand is:
boerderij Jos Peeters, de Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg
Parkeren doe je voor de schuur en niet op de binnenkoer van de vierkantshoeve.

3 MEDEDELINGEN
3.1 Vochtgehalte honing

2018 zal de geschiedenis ingaan als een goed honingjaar. Leden, die nog vloeibare
honing hebben, kunnen die laten testen op hun vochtgehalte.
Onze club heeft een refractometer. Hiermee bepaal je het percentage vocht in je
honing. Een percentage van 17, 18 à 19 is prima. Een waarde van 20 en meer is
niet zo goed. Het vochtgehalte heeft een invloed op de houdbaarheid van de
honing.
Geef een seintje bij de voorzitter als je je honing wil testen.
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3.2 Minizwermpje

In ons vorig nummer hadden we een foto van een
prachtzwerm. Hierbij een zwerm(pje) vertrokken uit een
probleemkast die door andere bijen en wespen leeggeroofd
werd. De zwerm is zo klein dat je hem zonder moeite in je
twee handen kan houden.
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4 Onze sponsors

Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele
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FRANK ROOBAERT
DIESTSESTEENWEG 322
3010 KESSEL-LO
016/26 00 37
kessel-lo@argenta.be
FSMA 103941 cA-cB

O.N. 0892.454.240

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: wo, vrij, za 10u-12u en 13u tot
17u

•

Tijdens de zomeruren: wo, vrij, za 9u30-12u en 13u18u
en op afspraak
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