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Algemene Vergadering
Limburgse Imkerbond vzw
Cyril Rubens
Op 1 februari hield de L.I.B. haar halfjaarlijkse algemene vergadering. Hieronder
vindt u een overzicht van de belangrijkste afspraken.
Totnogtoe telde de Limburgse Imkerbond 22 afdelingen. Tijdens de algemene vergadering werden twee nieuwe afdelingen verwelkomd: Houthalen-Helchteren en
Zutendaal. Samen zijn ze in 2013 goed voor 165 nieuwe leden. We hebben nu
al gemerkt dat ze bekwame en actieve bestuursleden hebben: de samenwerking
verloopt bijzonder vlot en de nieuwe afdelingen betekenen een verrijking voor de
Limburgse Imkerbond.
De vergadering stemde in met een aantal nieuwe bestuursleden: Eddy Maesen
(Bocholt), Nikita Kairis (Hechtel), Dirk Awouters (Hamont), Julien Driesen (Houthalen-Helchteren) en nog een aan te duiden lid van de afdelingen Alken en Lieteberg.
Zij worden aangeduid voor een periode van vier jaar.

Kasverslag
Het kasverslag 2012 werd zonder opmerkingen goedgekeurd. Kascommissarissen
Jos Moors en Roger Warson hebben de boeken gecontroleerd tot in de details. Ze
feliciteerden Roger voor de perfecte boekhouding en Frans voor de correcte en
duidelijke resultaten van de posten ‘scholing’ en ‘congres’.

Werkgroep Gezondheid
De werkgroep Gezondheid stelt vast dat de verliezen van bijenvolken ook deze
winter weer hoog zijn en ze dringt er op aan om het jaarlijks nosema-onderzoek te
blijven uitvoeren.
Er zijn nieuwe gegevens i.v.m. het gebruik van neonicotinoïden in de maïsteelt,
koolzaad, enz. Europa neemt eindelijk het voortouw voor maatregelen. Er is voorlopig echter geen akkoord om de neonicotinoïden uit de handel te nemen.

Werkgroep Bijenweide
De werkgroep Bijenweide kijkt terug op de verspreiding van 150.000 krokusbollen
in 2012. Op de bijenmarkt van 1 april worden opnieuw zaden aangeboden (zie vorig
kwartaalblad L.I.B.).
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De werkgroep roept op tot inspanningen om het areaal aan bijenweide te verhogen: landbouwers, gemeentebesturen en de imkers zelf kunnen hiertoe initiatieven
nemen. Daarnaast wil de werkgroep de aandacht van het grote publiek behouden
door jaarlijks een plant aan te bieden die gemakkelijk te planten/telen is. In het
najaar van 2013 zal er een krokus- en sneeuwklokjesactie lopen. De werkgroep zal
tijdig de afdelingen op de hoogte brengen van dit initiatief.

Werkgroep Selectie
De werkgroep Selectie deelt mee dat ook in 2013 aangezogen larven en kwaliteitskoninginnen zullen aangeboden worden (zie bladzijde 34).

Werkgroep Scholing
De werkgroep scholing meldt dat de twee cursussen ‘Nieuwe Imker’ bijzonder succesvol zijn: 48 inschrijvingen in Diepenbeek, 66 in Tessenderlo. Voor het jaar 2013
werden lesuren aangevraagd, maar deze zijn nog niet toegezegd door het Departement Landbouw. Dit zou kunnen betekenen dat de laatkomers om een les aan te
vragen, niet meer kunnen geholpen worden ….

Tot Slot
• Imkerbond De Bieëntelers van St-Truiden bestaat honderd jaar en viert dit
veertien dagen lang (bladzijde 37)
• Frans Daems wordt bedankt voor zijn 12-jarig voorzitterschap. Hij sloot zijn
mandaat af met een onovertroffen congres in Herkenrode, samen met het
bestuur en alle imkers.
Bij handgeklap werd het voorstel aanvaard om hem erevoorzitter te maken en
hem te blijven uitnodigen op de beheerraadsvergaderingen: af en toe zullen
we zijn expertise nog dik nodig hebben.

In memoriam
De Verenigde Taxanders uit Tessenderlo melden u met droefheid het overlijden van haar trouwe medelid Gerard Willems, geboren te Schaffen op 27
september 1929 en overleden op 26 februari 2013.
Gerard was een bekwaam, gerespecteerd en verdienstelijk imker die jarenlang lid en bestuurslid was in onze afdeling. Langs deze weg bieden wij aan
zijn echtgenote, kinderen en familie ons diep medeleven aan en wensen hun
veel sterkte in deze moeilijke dagen.
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55e Internationale Bijenmarkt
op 1 april 2013
De Limburgse Imkerbond vzw organiseert op maandag 1 april van 8.00 tot 13.00
uur haar “55e Internationale Bijenmarkt” in Don Bosco Technisch Instituut, Don
Boscostraat 6, 3530 Helchteren.
Onze bijenmarkt is nog altijd de ontmoetingsplaats voor alle Limburgse en andere
imkers. Je vindt er altijd wel een kennisimker om een praatje mee te slaan en je
kan er je imkermateriaal aanschaffen. Hongerigen spijzen en dorstigen laven zijn
twee werken van barmhartigheid, welke in het cafetaria kunnen opgelost worden
met een glaasje mede, frisdrank of een biertje, koffie met taart of een broodje. Dit
alles aan democratische prijzen. Imkerwetenswaardigheden bespreken tussen pot
en pint kan zeer leerrijk zijn. Redenen genoeg om weer langs te komen.
Boodschap voor imkers die gebruikte imkermaterialen willen verkopen op
deze bijenmarkt
1. De verkoop van gebruikte bijenmaterialen en bijenvolken op kasten en/of
korven is gratis, onder voorwaarde dat de imkers deze verkoop houden op
de hun aangewezen plaats, onder het afdak van de school. Al deze bijenvolken in kast of korf moeten eerst onderzocht worden door onze Limburgse
Gezondheidsdienst op bijenziekten zoals nosema en accariose. Deze onderzoeken zijn gratis. Zijn deze volken negatief dan worden zij vrijgegeven
voor verkoop. Blijken deze positief te zijn, dan worden zij geweigerd voor
verkoop. We willen onze andere imkerleden toch geen zieke bijen verkopen.
2. Imkers die uit een of andere schutkring komen worden eveneens geweigerd
(wat logisch is!).
3. Imkers die nieuwe materialen zoals bijenkasten, slingers, aanhangwagens
of zelf gekweekte bijenplanten en buxusplanten te koop aan bieden, kunnen dat doen mits betaling van standgeld en mits zij gaan staan op de hun
aangeboden standplaats bij de ingang van de bijenmarkt.
Aan al onze bezoekers die met de wagen komen en op de parking van de school
willen parkeren vragen wij te parkeren op de plaatsen die u aangewezen wordt
door de verantwoordelijke, Jan Mackowiak. Onze verantwoordelijke voor orde en
veiligheid zal er voor zorgen dat buiten alles netjes verloopt. Wij rekenen op uw
welwillende medewerking.
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Samen aankoop van wintervoeding
voor onze bijen
Hubert Seevens
Bovengetekende wil ook dit jaar weer een samen aankoop organiseren van wintervoeding voor onze bijen. Hij heeft prijs gevraagd voor vloeibare, enkelvoudige
suiker gewonnen uit tarwe, dus geen bietsuiker.
Door samen aan te kopen, daalt de kostprijs aanzienlijk. Bij een totale afname van
5.000 kg, is de kostprijs per kg 0,85 euro, dus precies hetzelfde als het vorige jaar.
Indien voldoende imkers inschrijven zodat we 8.000 kg halen, daalt de kostprijs voor iedereen - tot 0,79 euro per kg.
Hoe organiseren we dit?
De levering gebeurt met een tankwagen bij Hubert, einde april of begin mei. Elke
afnemer komt de suikerstroop ter plaatse afhalen in meegebrachte kannen of
kruiken (best met een opening van minstens 5 cm). U betaalt rechtstreeks aan de
vrachtwagenbestuurder en u krijgt uw persoonlijke factuur bij afhaling.
Er is geen minimumafname, maar voor kleine hoeveelheden overleg je beter met
een collega uit je buurt. Nog beter is het om een globale bestelling te doen met je
afdeling en af te spreken hoe de suikerstroop afgehaald wordt. Gelieve uw bestelling te doen voor 15 april 2013, zodat ik weet of we de 8000 kg halen.
Bestellen kan via mail hubert_seevens@telenet.be – Hubert Seevens, Jonkherenbos 20, 3740 Bilzen. Info op tel. 089/416323 of 0474/334015.
Samenstelling van de siroop
• Droge stof 74-76% • BRIX-Waarde 74,5-75,7 • Fructose 13-18,5% • Glucose
19-26% • Maltose 42-48% • Maltotriose 5-15%.

Te koop
u Drie volledige bijenkasten (Zander) met Carnica-volk erbij. Alles is 1 jaar
oud. Ook kapruin, handschoenen (nieuw), beroker, voederbakjes, glazen
potten, enz. Info tel. 0498/789919 of mail geuns.bart@gmail.com
u Meerdere bijenvolken op Simplex-kasten (allemaal met Carnicakoningin
2012). Bijen op ramen of volledige volken met kasten. Prijs overeen te komen. Te bevragen bij Hasan Karabudak op tel. 0486/684169.
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K.I.-Project Provincie Limburg
Frans Daems
Het provinciebestuur heeft ten voordele van de Belgisch Limburgse imkerij in 2010
een subsidie goedgekeurd, gespreid over 3 jaar, die deze laatste toelaat KI koninginnen ter beschikking te stellen aan alle Limburgse imkers tegen voordelige
voorwaarden. Dit project wordt ook in 2013 gecontinueerd.
Deze actie moet resulteren in een fundamentele verbetering van ons bijenbestand.
Het kweken van eigen koninginnen wordt hierdoor bevorderd, geselecteerde koninginnen worden ingezet als kweekmateriaal en het is voor de imker een te bereiken
doel in het streven naar betere bijen.
Bestellen tot 15 mei 2013
Betalen van 10,00 euro op rekening IBAN BE70 0001 6784 1625 van VNIF vzw
is inschrijven en bepaalt de volgorde van aflevering. Duidelijk vermelden welk ras
gewenst is: KI koningin B (Buckfast) of C (Carnica). De KI-koninginnen worden pas
afgeleverd nadat ze eigen, gesloten broed hebben. Info over het kweekmateriaal
en het project kan bekomen worden via www.libvzw.be. Maak gebruik van deze
unieke gelegenheid om de kwaliteit van uw bijen te verhogen. Mits goede zorg kan
deze koningin jarenlang zorgen voor sterke vitale nakomelingen. De afhaling van
de koninginnen zal centraal in Limburg gebeuren op de experimentele bijenstand
Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt na overleg met de imker.
Met de steun van de Provincie Limburg

In memoriam
De Heidebloem Zonhoven meldt het plotse overlijden van haar zeer gewaardeerd lid Jos Elens. Jos was jarenlang een gedreven imker en bestuurslid in
Zonhoven, en jarenlang lesgever voor de L.I.B. Als leraar bakker, hobby- wijnmaker en imker wist hij dit te combineren om niet alleen honing te oogsten
maar ook zijn product op allerlei manieren te verwerken in zijn gebak en wijn.
Jos was tot op de laatste dag zeer leergierig en zijn kennis deelde hij graag met
anderen. Hij was dan ook graag gezien bij iedereen. We zullen hem erg missen.
Steeds ijverig in de weer zal onze Jos - dar nu reeds lustig rondvliegen met zijn
koningin die hem is voorgegaan in de eeuwige bloemenvelden. Aan de familie
wensen we veel sterkte en bieden we onze innige deelneming aan.
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17de Internationale plantenruil
te Helchteren op 21april 2013
De Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helchteren organiseert haar jaarlijkse plantenruil in & om de Sint-Jozefzaal in de Sonnistraat 137, 3530 Helchteren op zondag 21 april 2013.
Vanaf 13.00 worden planten aangevoerd en geruild. Voor iedere plantenleverancier hebben we een presentje voorzien! Vermits bijen en planten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, verwachten we weer menig ruilende
imker(es) die uitstekende nectar- en pollenleveranciers in zijn bijenweide wil
voorzien!
De betere plaatselijke bieren zullen gesmaakt worden en Limburgse vlaai en
koffie wordt u aangeboden.
Omstreeks 16.00 uur gaat de tombola van start en ook nu wordt - naar aloude
traditie - de imkergezelligheid gegarandeerd. Van harte welkom!

Alles voor de imkers
Alle materialen, kasten, was, slingers, rijpers, voeders, potten, enz.
Tevens alle bijenproducten
Openingsuren
Dinsdag - Donderdag - Vrijdag - Zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.
Woensdag van 9.00 tot 12.00 en op afspraak op tel. 0473/396145
www.devlijtigebij.be
Ons adres: Claes Michel
O.L.Vrouwstraat 115,
3550 Heusden Zolder
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Wandelen, genieten, ontspannen,
ontdekken in Engeland
De meest natuurlijke landschappen
en kruidentuinen
Eddy Maesen

Het Kruidenkenniscentrum Herkenrode heeft tot doel om “het inzicht in en het gebruik van kruiden ter ondersteuning van de levenskwaliteit, het welzijn en de gezondheid” te bevorderen.
Dit jaar organiseren ze een zesdaagse reis naar de streek die bekend is om haar
prachtige tuinen: de Cotswolds, ten westen van Londen. Het is een gebied dat zo
groot is als de provincie Limburg en dat beschermd is als Area of Outstanding Natural Beauty. Het gebied is eigenlijk één grote tuin.
Ze bezoeken Baxter’s Farm, met prachtige kruidentuinen en een rozentuin. Voorzitster Judith vertelt er wat ze zoal met haar kruiden doet. Daarnaast worden ook
Abbey House en Hidcote Gardens bezocht, en kunt u genieten van de Cotswold
Lavender. Op een natuurwandeling kunt u een stukje COTSWOLDS ontdekken,
gevolgd door Afternoon Tea of course. Ze brengen ook een bezoek aan de wondermooie stad Bath (UNESCO Erfgoed, met idyllische plekjes als Chipping Campden.
De reis gebeurt in een luxeautocar op 8 juni 2013 omstreeks 6.00 u, zodat u reeds
in de vroege namiddag in Bristol www.arnosmanorhotel.co.uk aankomt. Er zijn
niet alleen plaatselijke gidsen beschikbaar, maar ook de eigen herboristgids en
culinaire expert Dominique Vreven. Hij zal commentariëren en tijdens de busreis
interessante kruidentips, respectievelijk culinaire hoogstandjes openbaren.
De prijs all in voor deze zesdaagse reis (vijf overnachtingen) bedraagt 975,00 euro.
Hierin is begrepen: vervoer met luxeautocar, ferry, drie maaltijden per dag - met één
drank per maaltijd, plaatselijke stadsgidsen, plaatselijke tuingidsen, toegangsgelden, kosten deelname workshops en onze eigen gidsen aan boord.
Om didactische en organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot
40, naar volgorde van inschrijving. Heeft u interesse voor deze uiterst boeiende
reis? Contacteer dan Eddy Maesen van het Kruidencentrum Herkenrode op tel.
0474/454583.
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L.I.B.-Agenda maart 2013
Sint Ambrosius Geistingen
donderdag 21 maart om 19.30 u
“Nosema herkennen en onderzoeken” door Jos Moors
in De Sjeiven Dörpel, Leeuwerikstraat 74, 3680 Aldeneik-Maaseik
Sint-Ambrosius Pelterbieënhallen Overpelt donderdag 21 maart om 20.00 u
“Mierenzuurproject” door Rik Aengeveld
in het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. vrijdag 22 maart om 19.30u
“Propolis, eigenschappen, oogsten en verwerken tot tinctuur” door Kris
Vanstraelen in het C. Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen
Sint-Ambrosius Bocholt e.o.
vrijdag 22 maart om 19.30 u
“Koninginnenteelt” door Rik Bosmans in lokaal 1 van de Parochiezaal,
Kerkplein 12, 3950 Bocholt.
Biebond De Zonnebie Bilzen
zaterdag 23 maart om 19.30 u
“Apitherapie” door Claudio Cavaliere
in de Harmoniezaal Ons Verlangen, Kleistraat 4, 3740 Beverst-Bilzen
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 23 maart om 13.45 u
“Bijenvolken klaarmaken voor de fruitdracht” door Georges Caubergs
in Domein Bovy, Galgeneinde 22, 3550 Zolder
De Vlijtige Bestuivers Alken
zondag 24 maart om 10.00 u
“Praatvoormiddag” door bestuur en leden
in d’Erckenteelcentrum, Parkstraat z/n, 3570 Terkoest-Alken
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 24 maart om 9.00 u
“Snoeidemonstratie” door Jos Kerkhofs,
ter plaatse in de Leyssenhofweg 3, 3990 Grote-Brogel–Peer
Koninklijke Imkersbond Genk
dinsdag 26 maart om 19.30 u
“Wat is nosema? Onderzoek” door Claudio Cavaliere
in het Milieu- en Natuurcentrum Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk
Sint-Ambrosius Hamont
vrijdag 29 maart om 20.00 u
“Windel lezen en waarnemingen buiten de kast” door Roeland Vaes
in Parochiecentrum De Burg, Burg 34, 3930 Hamont
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L.I.B.-Agenda april 2013
Limburgse Imkerbond vzw
maandag 1 april van 8 tot 13 u
“55e Internationale Bijenmarkt” in Don Bosco Technisch Instituut,
Don Boscostraat 6, 3530 Helchteren (zie bladzijde 24)
De Bieënbond Leopoldsburg
vrijdag 5 april om 20.00 u
“Het leven van de honingbij” door Raymond Vranken
in Buurthuis Heppen, Heidestraat 65, 3971 Heppen-Leopoldsburg.
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 6 april om 14.00 u
“Was, winning en verwerking tot afgeleide producten” door Henri Reynders
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
De Verenigde Taxanders Tessenderlo
zondag 7 april om 10.00 u
“Afleggers maken: een goede basis voor gezonde bijen” door Frans Daems
in CC De Meulen, Molenstraat 2c, 3980 Tessenderlo
De Bieëntelers van Sint Truiden e.o.
woensdag 10 april om 20.00 u
“Bijen, ambassadeurs van de biodiversiteit” door Roeland Vaes
in ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden
Sint-Ambrosius Bocholt e.o.
vrijdag 12 april om 19.30 u
“Koninginnenteelt” door Jac Coolen
in lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt
Sint-Ambrosius Hamont
vrijdag 12 april om 20.00 u
“Bedrijfsmethode met beperking van varroa” door André Vandervoort
in Parochiecentrum De Burg, Burg 34, 3930 Hamont.
De Bieëntelers van Sint Truiden e.o.
woensdag 17 april om 20.00 u
“De bij en de huidige problematiek” door Michel Asperges
in ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden
De Verenigde Taxanders Tessenderlo
donderdag 18 april om 19.30 u
“Praatavond: Seizoensactiviteiten” door bestuur en leden
in C.C. De Meulen, Molenstraat 2c, 3980 Tessenderlo
Bieëntelersbond van Diepenbeek e.o.
donderdag 18 april om 19.30 u
“Bestuiving en reizen met bijen” door Hubert Seevens
in buurthuis De Kei, Keistraat 26, 3590 Diepenbeek
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L.I.B.-Agenda april 2013
Sint-Ambrosius Pelterbieënhallen Overpelt donderdag 18 april om 20 u
“Kunstzwermen maken en aanzet volgend seizoen” door Jan Mackowiak in
Ontmoetingsc. ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt
De Oeterbij Opoeteren
vrijdag 19 april om 19.00 u
“Producten tegen varroa en andere belagers” door Jos Moors in
Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. vrijdag 19 april om 19.30 u
“Eenvoudige koninginnenteelt op eigen bijenstand” door Jos van den Heuvel i/d
Educatieve bijenstand ’t Sonnis’, Heerstr. 2, 3530 Helchteren
De Honingimkers Tongeren
vrijdag 19 april om 19.30 u
“Varroa bestrijden met verdund mierenzuur” door Rik Aengeveld in
de Sint-Severinuskapel, Bergstraat 1, 3770 Valmeer-Riemst
Sint-Ambrosius Bocholt e.o.
vrijdag 19 april om 19.30 u
“Honing verzorgen” door Kris Vanstraelen in lokaal 1 van de Parochiezaal,
Kerkplein 12, 3950 Bocholt
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 20 april om 13.45 u
“Werkzaamheden tijdens de fruitdracht” door André Veltjen in de Kabeistraat z/n.,
3800 Sint-Truiden
Imkerbond Hasselt e.o.
zaterdag 20 april om 19.30 u
“Seizoenstaken voor bijen het jaarrond” door André Vandervoort in
Sportcentrum Olympia, Kuringersteenweg 242, 3500 Hasselt
Imkersbond De Klaverbie Lummen
zondag 21 april om 10.00 u
“Varroa-bestrijding” door Rik Aengeveld i/h Cultuur- en Ontmoetingscentrum
Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 21 april om 13.00 u
“17e Internationale Plantenruil” in en om de Sint-Jozefzaal,
Sonnisstraat 137, 3530 Helchteren (zie bladzijde 27)
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L.I.B.-Agenda mei 2013
Radio 2 dag Bokrijk – L.I.B. – Bijen en open tuinen woensdag 1/5 vanaf 8 u
“Imkerdorp” in het domein van Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk
De Heidebloem Lommel
“Imkerpraktijken” door Denis Van Turnhout
in De Warande, Heide-Heuvel, 3920 Lommel

vrijdag 3 mei om 20.00 u

De Verenigde Taxanders Tessenderlo
zondag 5 mei om 10.00 uur
“Eenvoudige koninginnenteelt uit overlarven” door Hubert Seevens
in C.C. De Meulen, Molenstraat 2c, 3980 Tessenderlo
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 5 mei om 9.30 u
“1ste omlarving & koninginnenteelt deel 1” door Julien Driesen
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
De Heidebloem Lommel zondag 5 mei om 14.00 uur
“Overlarven met het oog op koninginnenteelt” door Rik Bosmans
in ‘t Zoemhuukske, Oude Maai 80, 3920 Lommel
Imkerbond De Maasbie Maasmechelen
woensdag 8 mei om 19.30 u
“Stuifmeelrijk in winteren” door Frans Daems
in Kapel Aan de Heikant, Oude Baan 598b, 3630 Opgrimbie-Maasmechelen
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 11/5 om 13.45 u
“Oogsten van honing & het maken van een bijenstarter” door Georges Caubergs
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
Koninklijke Imkersbond Genk zaterdag 11 mei om 19.30 uur
“Afleggers maken & Rotatiemethode” door Claudio Cavaliere
in de bijenhal van Hengelhoef, Hengelhoefdreef 6, 3530 Houthalen
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 12 mei om 9.30 u
“2de omlarving & koninginnenteelt deel 2” door Julien Driesen
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
De Verenigde Taxanders Tessenderlo
donderdag 16 mei om 19.30 u
“Praatavond: Seizoensactiviteiten” door bestuur en leden
in C.C. De Meulen, Molenstraat 2c, 3980 Tessenderlo
Sint-Ambrosius Pelterbieënhallen Overpelt donderdag 16 mei om 20.00 u
“Honingverzorging” door Kris Vanstraelen
in Ontmoetingsc. ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt
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L.I.B.-Agenda mei-juni 2013
De Oeterbij Opoeteren
vrijdag 17 mei om 19.00 u
“Oogsten en verzorgen van honing” door Rik Bosmans
in Ontmoetingscentrum Oase, Weg naar As 66, 3680 Opoeteren
De Bieëntelers van Sint Truiden e.o.
vrijdag 17 mei om 20.00 u
“Koninginnenteelt” door Hubert Seevens
in ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 19 mei om 9.30 u
“3de omlarving & koninginnenteelt deel 3” door Julien Driesen
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
De Vlijtige Bestuivers Alken
zondag 19 mei om10.00 uur
“Drachtplanten & verbeterde broedbeperking” door Marc Missotten
in de bijenhal, Sterstraat 13, 3870 Rukkelingen-Loon (Heers)
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 25 mei om 13.45 u
“Maken van een bijenvlieger & EWK bijenvolkjes” door André Veltjen
in Domein Bovy, Galgeneinde 22, 3550 Zolder
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 26 mei om 9.30 u
“4de omlarving & koninginnenteelt deel 4” door Julien Driesen
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zondag 9 juni om 9.30 u
“5de omlarving & koninginnenteelt deel 5” door Julien Driesen
in ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren
De Verenigde Taxanders Tessenderlo
zondag 9 juni om 10.00 u
“Voeding, vitaliteit & varroa” door Theo Leyssen
in C.C. De Meulen, Molenstraat 2c, 3980 Tessenderlo
Kempische Imkersvereniging Houthalen-Helch. zaterdag 22 juni om 13.45 u
“Werkzaamheden aan de bijen in juni en juli & het in winteren van bijenvolken”
door Georges Caubergs in Bovy, Galgeneinde 22, 3550 Zolder
Imkersbond De Klaverbie Lummen
zondag 23 juni om 10.00 u
“Honing bewerken en bewaren” door Kris Vanstraelen in het Cultuur- en Ontmoetingscentrum Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstr. 56, 3560 Lummen
De Bieëntelers van Sint Truiden e.o.
vrijdag 28 juni om 20.00 u
“Honingbehandeling” door Roland Vaes
in ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden
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Selectiewerkgroep
Hubert Swinnen

Overlarfproject 2013 - Betere bijen op onze standen
Praktische regelingen overlarfdagen 2013
• bestellen vóór 15 mei 2013;
• data afhaling aangezogen moercellen (algemeen): zaterdagen 18 mei en/
of 8 juni;
• geen terugname van gebruikte dopjes om verspreiding van Amerikaans Vuilbroed tegen te gaan;
• teeltvolken worden vóór 20 april 2013 op Amerikaans Vuilbroed onderzocht
door het CODA.
Verantwoordelijke overlarfproject Limburg
Hubert Swinnen mail fb081297@skynet.be of telefoneer 011/684614.
Opendeurdagen overlarven
• Natuur Educatief Centrum ‘Domein Nieuwenhoven’ Hasseltsesteenweg z/n,
3800
Sint-Truiden:
zaterdag 18 mei van
14.00 tot 18.00 uur Hubert Swinnen.
• Vanaf de maand mei
zal de bijenhal in
Nieuwenhoven elke
derde zaterdag van
de maand open zijn
van 14.00 tot 18.00
uur voor imkers en
niet imkers tot eind
september.
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Limburgse Imkerbond – Overlarvers
Bij elke overlarver kunnen de imkers gratis - maximum 20 - aangezogen larfjes
ofwel één eilandbevruchte koningin voor 10,00 euro na bestelling bekomen.
1027

Rik Bosmans

Weerterweg 125

3950 Bocholt

089/464114

Carnica

1077

Julien Driesen

Eikelbosstraat 161

3530 Helchteren

0485/694989

Carnica

1092

Ludo Moens

St-Rochusstraat 9

3700 Tongeren

0478/597362

Buckfast

1038

M. & S. Missotten

Bovelingenstr. 343

3870 Heers

0479/479238

Buckfast

1056

Frans Daems

Meilrijk 64

3290 Deurne

013/663648

Carnica

1006

Willy Drees

Peerderbaan 68

3940 Hechtel

011/733757

Carnica

1004

Hubert Seevens

Jonkherenbos 20

3740 Bilzen

089/416323

Carnica

1007

Hubert Swinnen

Bautershoven 103

3800 St-Truiden

011/684614

Carnica

1047

Gerard Weckx

Loksvaartdijk 59

3900 Overpelt

011/647778

Carnica

Bij de koninginnentelers van
de selectiewerkgroep Limburg
kan elke Vlaamse imker in
2013 eveneens raszuivere eilandbevruchte Carnica koninginnen aan kopen. Hieruit kan
de imker verder telen en alzo
krijgt hij op zijn stand zachte
bijen die geselecteerd zijn op
handelbaarheid, zwermtraagheid, meer opbrengst, poetsdrift en meer ziektebestendigheid. Bestellen voor 20 mei
2013 bij één van onze koninginnentelers. Levering vanaf 1
juli na telefonische afspraak.
Alle overlarvers en koninginnentelers zijn verplicht hun bijen preventief te laten onderzoeken op A.V. en automatisch een betreffend attest mee te geven.
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Moertelers Selectiewerkgroep 2013
Volgende moertelers werken volgens de voorschriften en controle van de Selectiewerkgroep van de K.V.I.B. Vóór 20 mei bestellen a.u.b. Eventuele verzendkosten
zijn niet in de vermelde prijzen inbegrepen.

Teler, adres, ras

Telefoon

Gepaarde
moer

Ongepaarde moer

Larfjes

KI-moer
of
eilandbevrucht

nateelt
25,00 euro

nateelt
10,00 euro

1,50
euro

50,00
euro

Willy Drees - carnica
Peerderbaan 68, 3940 Hechtel
Willy.Drees@pandora.be

011-733757

ja

ja

ja

neen

Julien Driesen - carnica
Eikelbosstraat 161,
3530 Helchteren
julien.driesen@telenet.be

011-521016
0485-694989

ja

ja

ja

ja

Stijn &Marc Missotten- buckfast
Bovelingenstraat 343,
3870 Heers
info@bieenkorf.be

0479-479238
0477-627523

ja

ja

ja

ja

Ludo Moens - Buckfast
St Rochusstraat 9,
3700 Tongeren
moenspi6@gmail.com

0478-597362

ja

ja

ja

neen

Hubert Seevens - Carnica
Jonkherenbos 20,
3740 Bilzen
hubert_seevens@pandora.be

089-416323

ja

ja

ja

neen

Hubert Swinnen - Carnica
Bautershoven 103,
3800 St.-Truiden
fb081297@skynet,be

011-684614

ja

ja

ja

neen

Henri Verslegers - Carnica
Tienderstraat 55,
3680 Neeroeteren
hendrik.verslegers@telenet.be

089-864562

ja

ja

neen

ja
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Bijenbond ‘De Bieëntelers’ Sint-Truiden
viert 100-jarig bestaan
Programma Themaveertiendaagse “Om en bij de bijen”
Officiële opening van de tentoonstelling op zaterdag 6 april om 14 uur. Doorlopende tentoonstelling van 7 tot 21 april telkens van 13 tot 18 u in ’t Galerietje,
Minderbroederstraat 29, 3800 Sint-Truiden. Gratis toegang!

Cultureel Centrum Sint-Truiden
Mogelijkheid voor geleid bezoek aan de tentoonstelling in het C.C. (groepen en
scholen van max. 50 personen) enkel na reservatie bij de toeristische dienst
van Sint-Truiden, 011/701818. Duurtijd: 2 uur met o.a. PowerPoint sessie de
‘Fascinerende honingbij’. Aparte individuele programma’s (met imkerbezoek)
voor scholen mogelijk op afspraak!

Extra evenementen
u woensdag 10 april om 20.00 uur: ‘Bijen, ambassadeurs van de biodiversiteit’ een PowerPoint sessie door Roeland Vaes
u woensdag 17 april om 20.00 uur: Documentaire in HD ‘More than honey’
over de honingbij en de huidige problematiek
u zondag 21 april om 18 uur: Afsluitende receptie voor de genodigden.

Imkermaterialen Geller
Broicher Straße 229, DL-52146 Würselen-Euchen
600 glazen 500 gr incl. deksel/karton
stuk
0,25 euro
Originele Segeberger kunststofkast, dak en bodem
16,80 euro
Apipoeder 10 kilogram per zak
13,80 euro
Ramen DN – Zander bedraad – Simplex stuk
0,79 euro
Waswafels 1e kwaliteit vanaf 20 kg
per kilogram
7,49 euro
Pollen, honinglikeur, mede, honingcrème
Honingshampoo 250 ml vanaf 40 stuks per stuk
1,69 euro
Voedersiroop (10 stuks)
per emmer
11,50 euro
Varrox verdamper – aminozuur – oxaalzuur
Bijenwas pastillen 100% zuiver vanaf 25 kg – per kg
6,59 euro
Gunstprijs: shampoo, mede, honingbonbons, koninginnenbrij.

De goedkoopste zaak in de Benelux
Telefoon 0049/240574455 of mail info@bienenzuchtbedarf-geller.de
GSM 0049/1716274455 – website www.bienenzuchtbedarf-geller.de
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Wonderwereld

Albert Vandijck

10.000 vliegbijen moeten, volgens wetenschappers, 1 maal uitvliegen om 1½
kilogram nectar te halen. Er zijn dagen waarop totaal 1 tot 2 kilogram nectar
wordt binnen gehaald, het gewicht van één uitvliegende honingbij wordt geschat op ± 90 mg; een van de dracht terugkerende werkbij op ± 60 mg. meer.
Met een eenvoudige rekensom komen we tot het volgende: Aardbeien hebben per
vierkante meter ongeveer 200 bloemen en per bloem 150 stampers, die in een
tijdsbestek van één tot acht dagen toegankelijk zijn voor stuifmeel.
Dat betekent 200 bloemen/m2 x 20 bijenbezoeken: 8 dagen = 500 bijbezoeken/m2/
per dag voor een volledige bestuiving.
Als we dit verder door berekenen per uitvlucht per honingbij en het aantal bloembezoeken per uitvlucht, blijkt dat een bijenvolk het bloembezoek van een hommelvolkje met vele miljoenen per vliegdag overtreft. Tevens maakt een bij per bezoek
een rondje over de stampers die rijp zijn.

Het aantal bloembezoeken per volk
Volkssterkte

klein bijenvolk v. 250 hommels
20.000 bijen

Aantal werkbijen of hommels per volk die bestuiven
Aantal bloembezoeken per individu per minuut
Aantal bloembezoeken per volk per minuut
Aantal bloembezoeken per volk per uur
Aantal bezoeken per volk per 4 uur normale vliegdag
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15.000

150

10

20

150.000

3.000

9.000.000

180.000

36.000.000

720.000

L.I.B.-Werkgroepen
Bestuiving
Hubert Swinnen

Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden, 011/684614

Bibliotheek
Johan Cardinaels

Boonskuilstraat 3, 3910 Neerpelt, 011/643993

Bijenweide
Rik Bosmans
Albert Reynaers

Weerterweg 125, 3950 Bocholt, 089/464114
Hoogveldstraat 56, 3600 Genk, 089/362407

Educatieve bijenstand
Hubert Swinnen

Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden, 011/684614

Experimentele bijenstand
Frans Daems

Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest, 013/663648

Gezondheidsdienst
Rik Aengeveld,
Hubert Aerts
Michel Claes,
Ghislain Louis
Roland Valcke

Onder de Bergen 16, 3650 Dilsen-Stokkem, 089/756283
Iers Kruisstraat 77, 3770 Vlijtingen, 012/4582322
O.L.Vrouwstraat 115, 3550 Heusden-Zolder
Kleistraat 20, 3730 Hoeselt, 0474/321351
Universiteit Hasselt, 3590 Diepenbeek

Juridische werkgroep
Bart Meulemans

guanxi@pandora.be

0485/923621

Kwartaalblad
Raymond Lambie
Albert Vandijck

Gijzenveldstraat 43, 3690 Zutendaal, 0476/632941
Eynderweg 14, 3530 Helchteren, 0498/082055

Materiaalmeester
Roger Warson

Oude Baan 616, 3630 Maasmechelen, 089/760766

Scholingsorganisator
Frans Daems

Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest, 013/663648

Selectiewerkgroep
Hubert Swinnen

Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden, 011/684614
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Bestuur & Afdelingen Limburgse Imkerbond vzw
Erevoorzitter
Frans Daems

Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest, 013/663648

Voorzitter
Ghislain Louis

Kleistraat 20, 3730 Hoeselt, 0474/321351

Secretaris
Cyril Rubens

Dorpsstraat 53, 3545 Zelem, 013/442921

Penningmeester
Roger Swinnen

Meldertsebaan 53, 3560 Lummen, 013/335464

Rekening LIB vzw: IBAN BE80 9799 4788 1577 – BIC ARSPBE22
301

De Vlijtige Bestuivers

Alken

Antoine Maes

0483/048658

303

De Klaverbie

Lummen

Roger Swinnen

013/335464

304

De Zonnebie

Bilzen

Pierre Reyskens

089/501973

305

Sint-Ambrosius

Bocholt

Jos Versleegers

089/473755

307

Bieëntelersbond

Diepenbeek

Hubert Seevens

0474/334015

310

Sint-Ambrosius

Geistingen

Willy Smeets

0472/598741

311

Koninklijke Imkersbond

Genk

Rudi Hansen

089/359931

313

Imkersbond

Hasselt

August Princen

011/270341

314

De Heikneuters

Hechtel

Willy Drees

011/733757

316

Kempische Imkersvereniging

Houthalen-Helchteren Albert Vandijck

317

Sint-Ambrosius

Hamont

Jaak Hendrikx

011/448758

318

Bieënbond

Leopoldsburg

Jos Tormans

011/345240

320

De Heidebloem

Lommel

Jos Nijs

011/542675

322

De Maasbie

Maasmechelen

Roger Warson

089/760766

324

De Heidebloem

Neerpelt

Gerard Cuyvers

011/666203

325

De Oeterbij

Opoeteren

Jos Moors

089/658316

326

t Kempisch Bieken

Oostham

Pierre Wouters

011/343854

328

Sint-Ambrosius Pelterbieënhallen Overpelt

Frans Mertens

011/645222

329

De Bieëntelers

Sint-Truiden

Hubert Swinnen

011/684614

330

De Verenigde Taxanders

Tessenderlo

Frans Daems

013/663648

331

De Honingimkers

Tongeren

Hubert Aerts

012/452322

333

De Honingbij

Zolder

Michel Claes

0473/396145

334

De Heidebloem

Zonhoven

Lieve Op De Beeck

335

Lieteberg

Zutendaal

Wim Tollenaers

0498/082055

011/818966
0474/242722

