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1  Agenda 

1.1 Geen vergadering in de maand september !!! 

Na een drukke zomer nemen we een extra maand vakantie.  Dus in 

september hebben we geen vergadering. 

We maken ons op voor het komende imkerscongres op 1 oktober.  Wij 

helpen met een aantal leden trouwens mee op dit congres. 

1.2 Vlaams imkerscongres in Leuven op zaterdag 1/10/2016 

Om de 2 jaar organiseert een Vlaamse provincie, elk op haar beurt, een 

imkerscongres.  Dit jaar is het de beurt aan Vlaams-Brabant.  Centraal 

onderwerp is “Bijdehands imkeren”.  We gaan hierbij dieper in op de 

problemen, die we momenteel kennen in de bijenwereld.  We willen dat 

positief benaderen, en oplossingen aanreiken.  Hiervoor hebben we 2 

buitenlandse sprekers uitgenodigd, die ondanks alle problemen toch een 

licht in de duisternis zien.  Recent onderzoek toont immers aan dat de 

imker wel degelijk een doorslaggevende impact kan hebben op het de 

volkssterfte. Mits een degelijke kennis en kunde hoeft hij niet langer 

machteloos aan de zijlijn te staan. 

De twee centrale sprekers zijn: 

 Dr. Otto Boecking (Bijeninstituut Celle - Duitsland) die zal 

spreken over “Met een aangepaste werkmethode de bijensterfte 

voorblijven.”  

 Drs. Sjef van der Steen (Universiteit Wageningen - Nederland) die 

een voordracht geeft over “De rol van de imker in het bekomen van 

vitale bijenvolken” 

Er is ook een imkersdorp met allerlei interessante standen, een voordracht 

over het “Bijenvoetje” door Dr. M. Asperges, een alternatief programma 

voor de partners, …  
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Wacht niet langer om je in te schrijven voor het congres!  Meer informatie 

vind je in het maandblad van de KONVIB of op hun website 

(http://www.konvib.be/186-imkerwereld/imkerwereld-nieuws/3535-

vlaams-imkercongres-2016.html).  Alle verenigingen van de provincie 

helpen mee aan dit congres, ook onze club. De leden die meewerken aan 

het congres krijgen nog een persoonlijke mail met meer inlichtingen. We 

maken er een mooie en interessante dag van. 

1.3 Vergadering vrijdag 14/10/2016 om 19u30 : “Overzicht van het jaar 

2016” door Stevens Jan, Mannaerts Julien & Geets Jean.  

Zelfs voor ervaren imkers was het voorbije seizoen heel uitzonderlijk.  Een 

moeilijke start in het voorjaar.  Daarna een koud en nat voorjaar.  De  

maanden mei en juni waren echt niet denderend.  We vergelijken jaar 2016 

met het jaar 2015, en ja dit jaar was het moeilijker met de 

zwermproblemen, we slingerden minder honing en nog zoveel meer …  

We gaan alle problemen op een rijtje zetten en onze visie / oplossing 

geven.  Natuurlijk is het de bedoeling dat ook jullie je eigen problemen en 

vragen op tafel leggen.  Dus het voorbije seizoen als leidraad brengt ons 

sowieso bij verschillende aspecten van onze hobby. Heb je al vragen, 

noteer ze en op de vergadering geven we de oplossing.   

Als extraatje hebben we een Belgische honingjager uitgenodigd, die in 

Nepal zijn potje honing is gaan vullen.  Tijdens de statutaire vergadering 

vertoonden we de film over honingjagers in Nepal;  wel onze imker heeft 

zo’n  tocht meegemaakt en brengt zijn verhaal.  

 

http://www.konvib.be/186-imkerwereld/imkerwereld-nieuws/3535-vlaams-imkercongres-2016.html
http://www.konvib.be/186-imkerwereld/imkerwereld-nieuws/3535-vlaams-imkercongres-2016.html
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1.4 Vergadering vrijdag 11/11/2016 om 19u30 : “Bijenmateriaal” door 

Vandervloet Gaston 

Gaston is reeds verschillende keren onze gastspreker geweest en ook nu zal 

hij ons het onderwerp op een boeiende manier brengen.  We weten dat hij 

veel proeven opzet, met wisselend succes.  Maar ook door fouten te maken 

kan je veel bijleren.  Gaston vertelt zowel over zijn successen als over zijn 

tegenslagen.  Hij knutselt ook veel, zaken om makkelijker met de bijen te 

werken.  Het wordt zeker geen opsomming van alle mogelijke 

bijenspullen. Neen, aan alles hangt nog een verhaal vast.  Het waarom is 

steeds de kern van zijn betoog.  De wintermaanden komen er aan, dus tijd 

om het hamerke, het beitelke en het zaagkse aan te schaffen.  Na de 

vergadering gaan we meteen naar de “doe-het-zelf” magazijn van Bart & 

Hugo, en starten met knutselen.    

1.5 Vergadering zondagmorgen 4/12/2016 om 9u30 : “Hygiëne op onze 

bijenstand” door Van Hove Eugeen  

Van Hove Eugeen is een veearts, en tevens imker in Tessenderloo.  

Hygiene is een belangrijk aspect zowel in ons leven als in de dierenwereld.  

Over dit item zal Eugeen ons op zondagmorgen in ons vertrouwde 

vergaderlokaal vertellen.  Wat zijn de problemen en gevaren en waarvoor 

moeten wij imkers oppassen.  In onze club organiseren we reeds  een 

aantal activiteiten om onze ramen te kuisen en te desinfecteren.  We maken 

zelf onze waswafels.  Doen we het correct of kan het beter?  Eugeen, als 

specialist, zal het ons vertellen.   

2 MEDEDELINGEN 

2.1 HONING-testen 

Ook dit jaar kunnen de leden hun honing bij de voorzitter laten keuren.  Ze 

brengen dan een beetje vloeibare honing tot bij de voorzitter Jan Stevens. 

Eens aangebracht in de refractometer kunnen we exact het vochtgehalte 

bepalen. 

2.2 Beehive kapsel 

Margeret Vinci Heldt?  De naam zegt je waarschijnlijk niets.  Deze 

Amerikaanse vrouw is overleden op 98-jarige leeftijd.  Ze was kapster en 

uitvindster van het “beehive-kapsel”.  De haren van filmsterren werden 
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d.m.v. crepage in een hoge vorm gezet.  Vandaar de naam beehive (in het 

Nederlands : bijenkorf).  Vele beroemdheden droegen dit kapsel in de jaren 

60. O.a.  : Jackie Kennedy, Brigitte Bardot en Audry Hepburn.  Later 

raakte dit kapsel uit de mode (een mens wil wel eens iets nieuw), om dan 

recent opnieuw op te duiken.  Amy Winehouse vertoonde zich steevast met 

een beehive-kapsel.  Haar turbulent leven en haar kapsel zullen steeds in 

ons geheugen gegrift blijven.  

3 VERSLAG 

3.1 Verslag van de uitstap naar Cristael Dirk    

Dit jaar maakten we een uitstap naar Dirk Cristael.  De weergoden zullen 

het geweten hebben.  Op weg naar Dirk werden we getrakteerd op een 

fikse hagelbui.  Even pauzeren met een kleine aperitief, en daarna 

wandelden we zijn mooie tuin in vol met grote volken en heel veel 

koninginnenkastjes met zowel Carnica als Buckfastkoninginnen. 

  
Dirk liet ons verschillende productievolken zien .  De volle honingraten 

waren zeldzaam.  In gans België zal de oogst een pak lager uitvallen.  De 

bijen waren rustig ondanks dreigende wolken. Nadien werd er nog 

nagepraat over zijn zelfgemaakte kasten, zijn werkmethode en natuurlijk 

over de varroa.  Afsluiten deden we in een gezellige bistrot, met een hapje 

en een drankje.    
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4 Onze sponsors 
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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 

 

 

 

 

 

 

Algemeen onderhoud 

Aanleg & renovatie van tuinen 

 

Aanleg van alle groenvoorzieningen 

Alle snoeiwerken 

Gazonaanleg en onderhoud 

Klinkers en terraswerken 

 

 

 

2009 Mechelsesteenweg       3020 Veltem-Beisem 

Tel = fax:           016 60 50 81 

 

 

 

MANNAERTS R 

 

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