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Ons vergaderlokaal 

  “Onder de toren” 

 Aarschotsesteenweg 531 

 3012 Wilsele-Putkapel 

 Tel 016/44.43.61 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gaan onze vergaderingen hier door. 
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1 CORONA 2020 

1.1 Activiteiten serieus beperkt 

We zitten nog altijd in de coronacrisis. Een 

aantal zaken heeft de overheid versoepeld.  

Vergaderen met een grote groep mensen mag 

evenwel nog steeds niet.  We volgen het op en 

hopen natuurlijk dat we in september opnieuw 

vergaderingen in ons vertrouwd clublokaal 

mogen organiseren.   

Denk aan je gezondheid en die van je familie, 

vrienden en buren.  

2 AGENDA 

2.1  Zondagmatinees in juli ! 

Locatie: “PC-HOME” 

Onze zondagmatinees worden druk gevolgd via 

videoconferentie op de pc.  Meestal zijn er een 25-tal 

deelnemers, die telkens trouw op post zijn.  Dit bewijst 

dat er wel degelijk nood is aan ondersteuning.  Ook al 

is dit via de pc, het is een interactief gebeuren, de 

beginner-imker kan er met vragen terecht en steekt er 

altijd iets van op. We behandelen elke keer ook een 

seizoensgebonden onderwerp.  

1 

 

Op volgende data zijn er nog zondagmatinees :  

12 juli 2020 om 10u => onderwerp : inwinteren 

26 juli 2020om 10u => onderwerp : opvolging varroa 

Leden krijgen een mail met de nodige info om in te loggen op de videoconferentie 

De zondagmatinee duurt tot 12u. 

 
1 Bron afbeelding: Pixabay. 

Figuur 1: coronavirus (afbeelding van Vektor Kunst 
iXimus via Pixabay) 
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Wie ondertussen inspiratie zoekt over de werkzaamheden die in de zomer moeten 

worden verricht kan hierover inspiratie vinden op de website van de Nederlandse 

bijenhoudersvereniging.  

2.2 Daguitstap op zondag 28/6/2020 om 14u 

VOORLOPIG NOG NIET BEVESTIGD !!! 

Locatie: “Provinciedomein Nieuwenhoven” 

Voorlopig kunnen we nog niet bevestigen of onze uitstap naar Sint Truiden al dan 

niet zal kunnen doorgaan. De provincie Limburg heeft de toegang tot het domein 

nog altijd geblokkeerd. Ik heb onze gastheer Hubert Swinnen gecontacteerd, maar 

die zal ons voorlopig niet kunnen ontvangen. 

Indien we groen licht krijgen, dan gaan we op visite bij Hubert. 

Als het bezoek doorgaat zullen we ons in ieder geval aan de corona-richtlijnen 

houden. 

- De imkers rijden apart naar Sint Truiden 

- iedereen draagt een mondmasker 

- bij aanvang van het bezoek zal iedereen zijn handen desinfecteren 

Nadien kunnen we iets gaan drinken in de taverne op het domein, als die geopend 

is. 

Op zaterdag 27/6/2020 zal ik een mail rondsturen over de stand van zaken. 

Imkers die geen pc hebben , mogen me zaterdag telefoneren voor meer info. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschrijving van de uitstap 

Naar jaarlijkse traditie plannen we een uitstap naar een 

bijenstand.  Hier zoeken we nieuwigheden.  We bezoeken de 

imker op in zijn habitat, d.w.z. zijn omgeving waar hij leeft 

en werkt met zijn bijtjes.  Vaak kijken we dan verrast op, ach 

zo los jij dat probleem op. Ook werkmethoden kan je beter 

demonstreren in een bijenhal, dat is zoveel duidelijker.   

Daarom kozen we dit jaar voor een uitstap naar het 

provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint Truiden. Op 

zondag 28 juni 2020 om 14 uur worden we verwacht in de bijenhal op het 

provinciaal domein door Hubert Swinnen. 

Hubert Swinnen, voorzitter van de Koninklijke Imkersbond Sint-Truiden is reeds 

jaren de stuwende kracht in de lokale imkersclub.  Een club die heel veel 

https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-juni-15-augustus-2020
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-juni-15-augustus-2020
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activiteiten voor zijn leden organiseert : waswafelen, koniginneteelt …. Zo ook is 

hij de bezieler van de educatieve bijenstand op het domein. Kortom een man met 

een heel rijke imkerervaring, die dat ook graag deelt met alle natuurliefhebbers.   

Adres : 

Provinciedomein Nieuwenhoven 

Hasselsesteenweg 1 

3800 Sint-Truiden 

Nadien om 17u30 kunnen we in de brasserie ‘t Kelshof op het domein iets drinken 

en eten. Graag een mail naar de voorzitter als je meegaat. 

 

 

Mensen kunnen ook samenkomen om 12u50 bij de voorzitter Jan, Rijweg 8 te 

Herent Gsm 0476/08.15.33. 

We vertrekken dan stipt om 13u vanuit Herent..  

LET WEL! UITSTAP GAAT ENKEL DOOR ALS DE OVERHEID ZIJN 

MAATREGELEN VERSOEPELD! 

2.3 Vakantiemaanden juli en augustus 

Tijdens de zomermaanden organiseren we sowieso geen vergaderingen in ons 

clublokaal.  Voor na de vakantie, kunnen we pas afspraken maken met 

voordrachtgevers voor samenkomsten in het clublokaal, als het toegelaten is. 

Indien het niet toegelaten is zullen we bekijken of het opnieuw via 

videoconferentie kan. 

 

Voor de startende imkers zijn er wel nog de zondagmatinees in juli via 

videoconferentie.    
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3 Varroabehandeling 

Na het slingeren van de zomerhoning is het 

weer tijd voor de varroabehandeling. Ieder 

kiest zijn methode natuurlijk2, maar begin 

hiermee zo snel mogelijk na het slingeren van 

de zomerhoning. Honeybee Valley heeft in 

2018 een brochure uitgegeven over “Veilig 

varroa bestrijden en materiaal desinfecteren 

met organische zuren“. Je kan die brochure hier 

terugvinden.  

Oxaalzuur is zowel in de zomer (na het broedloos maken van een volk) als in de 

winter een veelgebruikt product. In de zomer zal bij een broedloos volk meestal 

besproeid worden (met een plantenspuit) met een oplossing zonder suiker. Bij 

bedruppeling in de winter wordt er gebruik gemaakt van een oplossing met suiker. 

De samenstelling van de oplossingen ziet er als volgt uit:  

 

Oxaalzuuroplossing zonder suiker voor 
besproeiing3 

aantal 
volken 

Hoeveelheid water 
(in ml) 

Hoeveelheid 
oxaalzuur 

1 80 2,4 gram 

5 400 12 gram 

10 800 24 gram 

20 1600 48 gram 

 

Oxaalzuuroplossing met suiker voor bedruppeling4 

aantal 
volken 

Hoeveelheid 
water (in ml) 

Hoeveelheid 
suiker (in gram) 

Hoeveelheid 
oxaalzuur 

5 150 150 9 gram 

10 300 300 18 gram 

20 600 600 35 gram 

 

Zorg voor de nodige bescherming van de imker als je met oxaalzuur werkt!  

 
2 De officiële aanbeveling van het FAVV inzake varroabestrijding en de in België verkrijgbare bestrijdingsmiddelen vind 
je via deze link.  
3 Bron: WUR. Praktische uitleg bij de toepassing vind je ook op de website van de universiteit van Wageningen. 
4 Bron: WUR. Praktische uitleg bij de toepassing vind je ook op de website van de universiteit van Wageningen.  

Figuur 2: bij met varroa (bron Pixabay) 

https://www.honeybeevalley.eu/assets/files/MD_organischezuren_finaal_lageres.pdf
http://www.afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/2020-04-28_Varroabestrijdingsadvies2020.pdf
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-destructor/De-bestrijding-van-varroa-een-introductie/Oxaalzuur-sproeien-gecombineerd-met-zwermverhindering.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-destructor/De-bestrijding-van-varroa-een-introductie/oxaalzuur-druppelen.htm
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4 ONZE SPONSORS 
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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 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

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 13u-18u 

 

 

http://www.imkerijnectar.be/index.html
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