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Foto Paul Pijpers: honingbij op tijmbloesem!
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Koolzaadhoning?

Bijna elke imker(es) die ooit naar het koolzaad reisde heeft goede ervaringen aan-
gaande de honingopbrengst. Niet alleen wat de hoeveelheid betreft, maar ook de 
kwaliteit is legio! Als je de consument laat kiezen tussen meerdere honingsoorten 
komt de witte koolzaadhoning in negen van de tien gevallen immers als smaakma-
ker uit de bus! 

De laatste jaren komt menig imker(es) echter tot de vaststelling dat de opbrengst 
van het koolzaad (?) niet meer is wat het ooit geweest is. Niet alleen de hoeveelheid 
is verminderd (iedereen legt dit jaar de link met het slechte weder op dat ogenblik 
in mei), maar ook de snel kristalliserende heerlijke, typisch witte honing is niet altijd 
meer in beeld …

Koolzaad?
Tijdens ons bezoek aan het koolzaad merkten we naast de specifieke koolzaad-
geur op dat er ontzettend veel blauw stuifmeel in de raten gestapeld werd … Ver-
mits het bijenvoer – lees Phacelia – nog lang niet in zicht was, stelden we ons 

Albert Vandijck

Foto Joris Vandijck: koolzaadbijen onder de radar!
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vragen of de bijen niet een uitstap naast het koolzaadveld waagden, op andere 
drachtplanten dus … 
Op 18 mei jongstleden slingerde ondergetekende het eerste resultaat van de zgn. 
koolzaaddracht (foto). De eerste consumenten hadden de deur al plat gelopen en 
konden niet wachten tot de bijen thuis waren, het was immers al half mei voorbij …
Op negentien mei werden de eerste wachtenden al op hun wenken bediend (de 

klant is koning honing 
wordt wel eens gezegd), 
met de zegswijze erbij dat 
de honing eventueel bin-
nen de kortste keren zou 
kunnen kristalliseren en 
een witte kleur bekennen.
Groot was echter onze 
verbazing na twee we-
ken honingroeren. Geen 
kristallisatie in zicht, zo-
als voorheen bij de rijping 
van koolzaadhoning, maar 
wel een duidelijk donkere, 
vloeibare honing in de rij-
per, die ons aan eerder zo-
merse honingkleuren deed 
denken … De honingcon-
sumenten hebben tot op 
heden nog niet gereageerd 
inzake de kwaliteit en kleur 
van de zogenaamde kool-
zaadhoning, wat doet 
vermoeden dat de potten 
reeds leeg zijn!

Was deze variëteit van koolzaad (foto) zodanig anders dat het een donkere, lo-
pende honing opleverde? Vlogen de bijen daardoor verder weg om toch hun “gram” 
te halen? Wie weet de oplossing in deze? Hij of zij mag me altijd mailen: albertvan-
dijck@hotmail.com, zodanig dat we er eventueel een artikel over kunnen schrijven, 
dat misschien licht in deze duisternis brengt!

Foto Alice Vanoppen: verzegelde honingraten van het koolzaad (?).
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In Memoriam

Willy Swerts

Hij werd geboren te Diepenbeek op 13 mei 1947 en is zachtjes heengegaan in 
het Jessa ziekenhuis te Hasselt op 6 april 2016.

De Imkersbond Hasselt en omstreken meldt het overlijden van één van hun trouw-
ste leden. Willy was jarenlang lid van onze afdeling en hield eraan aanwezig te 
zijn op onze voordrachten. Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte toe.
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Nachtkoekoeksbloem

Overdag stelt deze bloem (Silene noctiflora) niks voor, met haar opgerolde, geel-
groene kroonbladeren. Geen enkel insect heeft er oog voor. 
Maar als de dag naar adem snakt, zo tussen 18 en 20 uur, gaan de kroonbladeren 
open en laten hun binnenkant zien. De zoete geur lokt meteen insecten bij de vleet. 
Het samenspel is onlosmakelijk! De plantenstengels zijn voorzien van kleverige 
haartjes, waaraan sommige insecten blijven plakken. 

Diegenen die zich loswrikken hangen vol met stuifmeel. Dat is de uiteindelijke be-
doeling. De nachtkoekoeksbloem is tweeslachtig, maar kan zichzelf niet bestuiven 
omdat de helmknoppen zich al openen voordat de stamper vruchtbaar is! In menig 
kwalitatief bloemmengsel zit zaad van de nachtkoekoeksbloem!

Albert Vandijck
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Met gezonde bijen de winter in!

De productievolken worden eng gezet, gevoerd en behandeld tegen varroa. Dit 
vergt slechts tien minuten per bijenvolk en er is geen bijkomend materiaal voor 
nodig.
Het tijdsplan verloopt als volgt
֍ 21 juli: na de honingoogst wordt de varroa-schuif geplaatst om de natuurlijke 
mijtenval te meten. Let er op dat er minstens nog twee voederramen (4 kilogram) in 
de broedkamers aanwezig zijn.
֍ 28 juli: plaats de uitgeslingerde honingzolder – zonder koninginnenrooster – te-
rug op het volk. Meet nu de natuurlijke mijtenval. Indien de laatste drie dagen meer 
dan tien mijten per dag zijn gevallen, neem de honingzolder terug weg, plaats een 
lege romp en begin onmiddellijk met een mierenzuurbehandeling.

Wanneer men regelmatig darrenbroed (foto) heeft gesneden, komt dit slechts voor 
bij één op twintig volken. Normaal kan men dus de varroa-behandeling uitstellen. 
Niet voederen.
֍ Ten vroegste op 18 augustus: het broednest is gekrompen. Nu ziet men ook het 
voordeel van niet voederen. In het tegenovergestelde geval zaten de bijen in de 
onderste broedkamer op oude ramen. Maar nu zitten de bijen in de tweede broed-
kamer – onder de voederkap – zodat de bijna broedloze onderste broedkamer 

Albert Reynaers
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kan weggenomen worden. Het is een eenvoudige manier om aan raam-hygiëne 
te werken! Beoordeel tegelijkertijd de overwinteringscapaciteit: goede volken han-
gen – na het vliegen – bij tenminste vijf raamgangen in de roosterbodem door. Het 
aanwezige broed wordt niet in rekening gebracht, omdat dit geen invloed heeft op 
de overwinteringscapaciteit van het bijenvolk.
De volken die niet “doorhangen” worden onmiddellijk met een ander volk verenigd 
maar de meeste volken zijn voldoende sterk. Plaats de verdamper met mierenzuur 
voor een driedaagse behandeling (met Liebig verdamper is 100 ml mierenzuur van 
85% nodig, met maximale verdampingsoppervlakte). De broedloze honingzolder 
werkt als buffer tussen de verdamper en het broed. Schade aan bijenbroed of ver-
lies van koninginnen is bij deze manier van werken nog niet vastgesteld.
֍ 21 augustus: indien de verdamper leeg is, deze wegnemen, een voederbak 
plaatsen en een eenmalige portie wintervoeding geven.
֍ 15 tot 30 september: meten van de natuurlijke mijtenval gedurende drie dagen. 
Vallen er meer dan vijf mijten per dag – wat in de meeste volken het geval is – dan 
een tweede mierenzuurbehandeling toepassen. Daarna wordt de lege romp weg-
genomen. 

De productievolken zijn in gewinterd. In het BIV-project werden twee varianten van 
de nazomerbehandeling wetenschappelijk en praktisch uitgetest. Met en zonder 
mierenzuur. Voor diegenen die één van deze methoden nauwgezet uitvoeren, be-
horen winterverliezen tot het verleden!

Bron: “Gesund in den Winter” – Deutsches Bienen-Journal 8/2012
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De leder- of … centenboom

Onbekend is onbemind. Dat kan zeker gezegd worden van de lederboom (Ptelea 
trifoliata ‘aurea’). Een leder- of centenboom is geschikt voor een middelgrote tuin. 
De lederboom behoort net als de Tetradium daniellii hupehensis (vroeger Evodia, 
Euodia of Euodium genoemd) tot de familie van de ruitachtige (Rutaceae). De 
boom bloeit hoofdzakelijk in mei en juni met witte bloemen. Het zaad heeft wat weg 
van centen, vandaar de benaming en in deze tijden van recessie en de voorbije 
watersnood in gedachten, zijn wat centen mooi meegenomen in de Lage Landen! 
De bladeren zijn ovaal en hebben een gave rand.
Ingevoerd
Ptelea is in de 18e eeuw ingevoerd uit het her-
komstgebied Noordoost Amerika. Daar groeit 
de boom in gebieden met een fris klimaat. De 
boom groeit traag en wordt tot ongeveer acht 
meter hoog. Zoals de tweede naam aangeeft, 
staan de bladen met z’n drieën (tri = drie, fo-
liata = blad) bij elkaar. De stengels zijn sterk 
vertakt, waardoor de boom in de zomer door 
het vele blad een warrig uitzicht heeft. In het 
najaar verkleuren de bladen goudgeel.
Humus
Een lederboom groeit met name op rijke humusgrond. In ieder geval moet de bo-
venlaag goed vocht kunnen vasthouden. Een dikke laag met bijna verteerd blad 
kan in een wijde cirkel rondom de stam worden gelegd. 
Snoeien
Een lederboom heeft geen begeleidende vorm-snoei nodig. De snoeischaar kan 
in het tuinhuis blijven liggen. Wie een lederboom als struik koopt, kan een scheut 
‘leiden’ tot hoofdstam. In dat geval worden alle overige scheuten verwijderd. Deze 
stam in wording moet worden aangebonden aan een stevige paal om steun te ge-
ven en een rechte stam te vormen. 
Bloemen en insecten
De circa acht centimeter grote bloeiwijzen geuren vooral in de avonduren. Op deze 
welriekende bloemen komen in de voorzomer veel (solitaire) bijen en hommels af.

Albert Vandijck
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Koninginnenbrij

Sommige imkers nemen iedere dag een minuscule hoeveelheid koninginnenbrij. Ze 
zweren dat koninginnenbrij hen gezond houdt. Koninginnenbrij is een secretie van 
de hoofdklieren van de werkbijen, afgescheiden tussen hun vijfde en veertiende 
levensdag. Het is een witkleurig product met parelmoeren tintjes, gelatineachtig, 
het heeft een warme smaak, zurig en een weinig zoet. 
Koninginnenbrij heeft eigenschappen die zouden inwerken op:

• het neuropsychisch evenwicht (bijnieren)
• het endocrinaal systeem (acethylecholine)
• de hematopoïetische organen (vorming van rode bloedlichaampjes)
• het spijsverteringssysteem: eupeptische invloed, eetlust-opwekkend. 

Vandaar dat het kostbare goedje algemeen aangewezen is voor asthenie (ver-
moeidheidsvormen in alle stadia) - psychisch of fysisch, tijdens de convalescentie, 
geestelijke overspanning, anorexia (verlies van eetlust), vermagering en vermage-
ring door constitutionele deficiënties (er werden interessante resultaten verkregen 
bij premature baby´s) en vroegtijdige verouderingsverschijnselen.
Wie krijgt er koninginnenbrij? 
Het is de exclusieve voeding van alle larven van de bijenkolonie, zonder uitzon-
dering, van hun ontluiking tot hun derde levensdag; van de larven die uitgekozen 
werden om koningin te worden tot hun vijfde levensdag; van de koningin tijdens 
heel haar leven.
Koninginnenbrij bevat: 
Water (66%), suikers 14,5%, vetstoffen 
4,5%, zuren, eiwitten 13%, vitamines en 
acetylcholine (hormoon). Dit hormoon 
verdwijnt na een tijdje uit de koningin-
nenbrij, tenzij de koninginnenbrij ver-
mengd wordt met honing. 
Er werd aangetoond dat koninginnenbrij 
1000 maal meer van dit hormoon bevat 
dan honing en dat het rechtstreeks in-
werkt op het sympathisch en parasym-
pathisch zenuwstelsel. 

Albert Vandijck
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L.I.B.-Agenda juli 2016
De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                            zaterdag 23 juli om 8.00 u
“Honing slingeren” door Patrick Bosloirs
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 

De Vlijtige Bestuivers Alken                                     woensdag 27 juli om 19.00 u
“Praatavond” door bestuur & leden
Gemeenschapscentrum d’Erckenteel, Parkstraat z/n, Terkoest-Alken

L.I.B.-Agenda september 2016
K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren                   zondag 4 september om 9.30 u
“Nosema onderdrukken & nosema-onderzoek” door Julien Driesen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

De Heidebloem Lommel     vrijdag 9 september om 20.00 u
“Hoe bijenziekten behandelen” door Dirk Bollen
In de Chirolokalen, Warande 1, 3920 Lommel

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren               zondag 11 september om 10.00 u
“Drachtplanten” door Dylan Elen
In de Educatieve bijenstand ‘Op ’t Sonnis’, Heerstraat 2, 3530 Helchteren

Imkersbond Genk                                             dinsdag 13 september om 19.30 u 
“Nosema-onderzoek”- door het bestuur 
In de Kastert, Kasterstraat z/n., 3600 Kolderbos-Genk 

Sint-Ambrosius Pelter Bieënhallen Overpelt dinsdag 13 september om 20.00 u
“Bloesems voor bijen” door Jos Kerkhofs
In het Ontmoetingscentrum ’t Pelterke, Jeugdlaan 4, 3900 Overpelt

Zonnebie Bilzen                                           donderdag 15 september om 19.30 u
“Honing oogsten & verwerken” door Georges Caubergs
In Imkerlokaal De Kieleberg, Twaalfbunderweg 20, 3740 Bilzen

De Verenigde Taxanders                              donderdag 15 september om 19.30 u
“Inwinteren & varroa-bestrijding”- door Frans Daems
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo
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Sint-Ambrosius Bocholt                                    vrijdag 16 september om 19.30 u
“Inwinteren van bijenvolken” door Albert Reynaers
In lokaal 1 van de Parochiezaal, Kerkplein 12, 3950 Bocholt

De Bieëntelers van Sint-Truiden e.o.                vrijdag 16 september om 20.00 u
“Bijenvriendelijke planten in de herfst & winter” door Roeland Vaes
In ’t Zolderke, Zepperenweg 109, 3800 Sint-Truiden 

Imkersbond Hasselt e.o.                              donderdag 22 september om 19.30 u
“Overzicht van het bijenjaar” door Frans Daems
Domein Kiewit, Putvennestraat 108, 3500 Hasselt

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren            zaterdag 24 september om 13.30 u
“Internationale honingkeuring” – door Pierre Sanders & co.
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

K.I.E.B.S. vzw Houthalen-Helchteren            zaterdag 24 september om 14.00 u
“Honingverzorging” 
In het Cultuur Centrum Casino, Varenstraat 22a, 3530 Houthalen

De Verenigde Taxanders                                    zondag 25 september om 10.00 u
“Honing in onze voeding”- door Barbara Vandervoort
In C.C. De Meulen, Molenstraat 2 C, 3980 Tessenderlo

L.I.B. vzw activiteiten in de kijker

De L.I.B. organiseert bijna elke week van het jaar – via haar aangesloten 
verenigingen – één of meerdere activiteiten (zie agenda april, mei, juni). Daar-
enboven zijn er overkoepelende L.I.B.-samenkomsten die specifiek onze aan-
dacht verdienen. Noteer dus meteen de volgende data en organisaties in je 
agenda. 

 � Oogstfeest in Herkenrode/Hasselt op maandag 15/08/2016. 
 � Dag van het Eetbare landschap in Bokrijk op zondag 18/09/2016.

Te koop

 � 48 honingpotten Cogever. Te bevragen op tel. 011/271662
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Het kan niet waar zijn

De gemeente Bocholt voorziet in de Oude Kerkstraat 132 lindebomen te rooi-
en.                                                                                     
De bewoners  hadden  op een infovergadering gevraagd de lindebomen te rooien 
omwille van kleverige druppels honingdauw op auto´s en opritten. Deze nadelen 
wegen niet op tegen de voordelen.
Ter herinnering: 2010 was het door de Verenigde Naties uitgeroepen In-
ternationaal Jaar van de Biodiversiteit. Dat hebben ze niet zomaar gedaan.                                                                                                    
De aftakeling van de biodiversiteit van ecosystemen moet stoppen.
Voordelen: Er zijn meer voordelen aan verbonden dan nadelen. 
De natuurlijke vijanden van bladluizen.                                                                                                                                                                        
Het zijn de insecten en ongewervelde die onze planeet draaiend houden.                                               
Insecten zijn zeer belangrijk voor de bestuiving en/of eten kleine insecten zoals 
bladluizen, muggen, …  zoals de roofkever (ingezet tegen wolluis), de oorworm 
(afvaleter en bestrijder van luizen), de vlinders, honingbijen, zandbijen, metselbijen, 
hommels, zweefvliegen (voor de bestuiving en verzamelen honingdauw), het lie-
veheersbeestje (eten bladluizen), de gaasvlieg (eet bladluizen en wolluizen) en  
galwesp (voedt zich met bladluis, schildluis, witte vlieg en spint).      
Kleine wolf-spin eet muggen en vliegen, mieren. Mieren eten honingdauw en voe-
den hun larven in de kolonie. De Gewone Vliegendoder (Melinus arvensis) jaagt op 
vliegen. Al deze insecten worden op hun beurt gedecimeerd door Koolmezen, Pim-
pelmezen, Boomkruiper, Tjif-tjaf, Huismussen, Merel, Roodborstje, Winterkoninkje.
De keuze voor 56 Liriodendron tulipifera Fastigiatum’, is niet representatief 
als vervangend plantgoed. Dit is geen ‘plant van hier‘ en heeft weinig ecologische 
waarde. Het Regionaal Landschap Lage Kempen promoot in samenwerking met de 
gemeente en Natuurpunt inlandse bomen aan te planten: www RLLK/plantvanhier.
be                                                                                                                                                                    
Heemkunde: Ode aan  De Linde (Tilia sp.)                                                                                                                                                                                  
Onze voorouders kenden de lindeboom als een robuuste, oude en heilzame 

Rik Bosmans                                                                                                                                           
                                            namens                                                                                                                                           

                                                  www.
natuurpuntbocholt.be                                                                                                                                               

                      www.Imkersbondbocholt.be                                                                                                                                               
                                                   www.libvzw.be/

commissie Bijenweide
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boom (bv. lindenbloesem). In bijna elk dorp sierde deze prachtige inheemse boom 
het dorpsplein, de speelplaatsen van scholen omdat hij gold als een symbool van 
communicatie en gemeenschapszin. De hartvormige bladeren hebben zeer bijge-
dragen aan haar symbolische betekenis. Als geen ander wordt de linde gezien als 
de boom der verliefden. 
Onder een heerlijk ruikende, bloeiende lindeboom vonden minnaars vaak een lief-
desnestje, die er keuvelend de avond doorbrachten, vaak ook het ‘leugenbankje’ 
genoemd. Dat een (huis)boom naast je huis inderdaad een weldadige invloed kan 
hebben is ook nu nog te merken. Leven, wonen, werken en liefhebben binnen de 
energetische invloedssfeer van een lindeboom kan een positief effect op de sfeer 
binnenshuis hebben! Nagenoeg alle langgevelboerderijen vonden beschutting ach-
ter lindebomen. Bij veel kapellen staan een of meerdere lindenbomen en aan veel 
lindenbomen hangt een kapelletje. Waarschijnlijk gaat de oorsprong daarvan terug 
op oude, voorchristelijke boomvereringen en waren ze bedoeld om de oude boom-
geesten te vervangen. Plaatsnamen, die ontstonden uit het toponiem Linde. Linden 
(Lubbeek), Linde Peer, ‘De Drie Linden’. Achternamen Lindemans, Vanderlinden, 
Linders, Van de linde enz.
Dat getuigt nog maar eens, dat de Lindeboom veel aangeplant werd als een gelief-
de, robuuste boom zonder veel narigheden. Carel ter Linden dichter en observator 
is gefascineerd door de wereld om hem heen. Een mol - dat vreemde dier dat nooit 
het daglicht ziet - roept bij Ter Linden de vraag op of de mens misschien even blind 
is voor het hogere dat hém omgeeft… De lindeboom staat voor windbestendig en 
vrij ongevoelig voor takbreuk.                                                                                                                                     
Imkersbond Bocholt                                                                                                                                                                              
De 42 leden van deze Imkersbond zijn er niet over te spreken over het rooien van 
132 vitale linden. Gaat er nu een ware hetze ontstaan tegen lindebomen?  De linde, 
is het icoon van de imkers.  Het kan niet waar zijn. Wie gooit er nu het kind met het 
badwater weg? De linde boom, staat in top tien van nectar-zuigende insecten als 
honingbijen, solitaire bijen, hommels, vlinders, kevers, mieren en zweefvliegen.  Als 
aan de veelvraat van een kettingzaag is voldaan, dan zal de ‘Welriekende Dreef’  in 
de Oude Kerkstraat tot het verleden behoren. 
Actie:  de imkers  vragen meer aandacht voor de problemen van de bij en hun leef-
milieu.                                                                                                                                                           

Wees een goede buur voor de natuur 
De Imkersbond en Natuurpunt Bocholt, gedreven met een duidelijke missie, wen-
sen meer diversiteit en moedigen alsnog aan, voor verdraagzaamheid en gedrags-
verandering in de samenleving.
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Stuifmeel

Stuifmeelpollen zijn niet alleen van levensbelang voor onze bijen. Het unieke meng-
sel bevat, als voedingssupplement ook voor onszelf … en onze vogels, essentiële 
stoffen voor een goede gezondheid. De voedingstoffen in stuifmeel zijn licht ver-
teerbaar en worden gemakkelijk door het lichaam opgenomen, waardoor het een 
zeer voedzaam natuurlijk supplement is.

Stuifmeel is een belangrijke leverancier van anti-oxidanten, die vrije radicalen weg-
vangen die ontstaan door milieuvervuilende stoffen en daarmee de belangrijkste 
stressfactoren voor ons immuunsysteem.
Stuifmeel stimuleert organen en klieren, verhoogd de vitaliteit en is levensverlen-
gend. Stuifmeel bevordert de vruchtbaarheid, verlaagt het bloedglucose gehalte en 
versterkt het hemoglobine. 
Research heeft aangetoond dat stuifmeel het immuunsysteem versterkt, de weer-
stand verhoogd en daarnaast antibacteriële en antivirale kwaliteiten heeft plus een 
heilzame werking heeft op microben, bacteriën en fermenten in het maag-darmka-
naal, dus op de darmflora en spijsverteringsproblemen.

Albert Vandijck
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Feitelijk wordt stuifmeel beschouwd als het perfecte voedsel van moeder natuur. Er 
is geen enkel natuurlijk kant-en-klaar product waar zoveel essentiële voedingsstof-
fen in zitten als juist in stuifmeel. 
Het bevat 16 verschillende vitaminen, alle mineralen, vele enzymen, lipiden, oligo-
peptiden zoals:

• Eiwitten: 30% waarvan een derde als vrije aminozuren.
• Koolhydraten: 30%,
• Vetten: 20% waarvan de helft meervoudig onverzadigde vetzuren.
• Mineralen: calcium, fosfor, kalium, zwavel, silicium, zink, molybdeen, mag-

nesium, ijzer, mangaan, koper en jodium.
Vitaminen in stuifmeel: vitamine A (retinol), vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (ri-
boflavine), vitamine B3 (nicotinamide), vitamine B6 (pyridoxide), vitamine B8 (bio-
tine), vitamine B9 (foliumzuur), vitamine B12 (kobalamine), vitamine C (ascorbine-
zuur), vitamine D (ergosterol), vitamine E (tocoferol), vitamine K (fytomenadion), 
rutine.

Perfect natuurlijk voedsel 
Hoge bactericide en bacteriostatische werking alsmede antivirale activiteiten. Ver-
betert het immuun afweersysteem. Geeft meer energie, het lichaam functioneert 
beter. Verhoogt cel vernieuwing. 
Bevat RNA, dit zorgt voor de synthese van proteïnen. Stuifmeel is puur natuur en 
bevat geen conserveringsmiddelen, kunstmatige smaakmakers of kleurstoffen!
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Internationale honingkeuring 
te Houthalen op 24 september

Naast de late voorjaarshoningoogst is ook de zomeroogst relatief goed geweest. 
Links en rechts is er ook wat heidehoning geoogst! Naast honingsoorten mogen er 
ook wasfiguren, was-blokken, zelf gegoten kunstraat, mede, raathoning en honing-
cake aangeboden worden ter keuring.

Je kan zoveel loten, van telkens drie potten, indienen als je maar wil. Per serie van 
drie dient er telkens één honingpot voorzien te zijn van een etiket. De honing en 
evt. andere inzendingen kunnen enkel en alleen afgeleverd worden tussen 13.00 
en 13.30 uur in de inkomhal van het Casino. 
De deelname is gratis en onder de deelnemers aan deze honingkeuring worden 
leuke, waardevolle prijzen verloot! Na afloop van de lezing over Honing – start om 
14.00 uur – volgt de uitreiking van de puntencertificaten. We zien u komst gaarne 
tegemoet! Meer info is verkrijgbaar bij albertvandijck@hotmail.com 
Afspraak op zaterdag 24 september in het C.C. Casino, Varenstraat 22a, 3530 
Houthalen.

Albert Vandijck
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22ste Vlaams Imkercongres 
in Leuven op 1 oktober

“Bij”dehands Imkeren wil antwoord geven op de vraag waar elke imker mee zit: Wat 
kan ik als imker(es) doen, en wat moet ik als imker(es) zeker niet doen, om straks 
mijn kansen te maximaliseren om mijn bijenvolken succesvol uit te winteren?
Dus niet zuiver “stand van het onderzoek” informatie, maar praktische kennis die 
men als imker onmiddellijk kan gaan inzetten.

Programma
• 07.30 u  Inschrijvingen – Verwelkoming met koffie.
• 08.30 u  Opening congres – Inleidende sprekers.
• 09.15 u  Dr. Boecking Otto (Bijeninstituut Celle) 
   “Met een aangepaste werkmethodiek de 
   bijensterfte voor blijven”.
• 11.00 u  Opening imkersdorp
• 12.30 u  Middagmaal
• 14.00 u  Dr. Sjef van der Steen (Universiteit Wageningen) 
   “De rol van de imker in het bekomen van vitale   
   bijenvolken”.
• 16.30 u  Afsluiting.

In het imkersdorp tonen we enkele praktische aspecten die betrekking hebben op 
het congresonderwerp. Verschillende standhouders. Daarnaast zal Dr. Michel As-
perges er unieke foto’s tonen en becommentariëren van nooit onderzochte delen 
en functies van een aantal segmenten van de bijenvoet. De foto’s zijn genomen met 
een elektronenmicroscoop.
Voor de niet-bijenfanatici onder ons is er een alternatief programma uitgewerkt, 
waarbij het Zoölogisch museum en het de Spoelbergh museum van de KU Leuven 
bezocht worden.  Daarnaast staat er ook een lezing “Adam, Eva en de appel”, ge-
geven door Dr. M. Asperges, op het programma.
Middagmaal in het Alma restaurant is uiteraard voorzien, alsook een natje in het 
imkersdorp; alwaar sociale contacten kunnen aangehaald worden tussen en na de 
lezingen. De deelnemingsvergoeding werd vastgelegd op slechts 20 euro/pp en de 
inschrijvingsmodaliteiten verschijnen in het maandblad van de K.I.V.B.

Albert Vandijck
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Alles voor de imkers
Alle materialen, kasten, was, slingers, rijpers, voeders, potten, enz.
Tevens alle bijenproducten

Openingsuren
Woensdag - Donderdag - Vrijdag - Zaterdag van 900 tot 18.00 uur. 
Zondag, maandag & dinsdag gesloten. Afspraak op tel. 0473/396145  

www.devlijtigebij.be 
Ons adres: Claes Michel
O.L.Vrouwstraat 115, 
3550 Heusden Zolder 

Imkermaterialen Geller 
Broicher Straße 229, DL-52146 Würselen-Euchen

600 glazen 500 gr incl. deksel/karton              per stuk  0,27 euro
Originele Segeberger kunststofkast, dak en bodem             16,80 euro
Simplex houtenkast:1 bodem, 2 broedb.,1 honingz.,1deksel         95,50 euro
Ramen DN of Zander bedraad per stuk          0,84 euro
Ramen simplex in delen per stuk  0,49 euro                 opgedraad 0,79 euro
Waswafels 1ste kwaliteit vanaf 20 kg     per kilogram    9,40 euro
Varrox verdamper/azijnzuur/oxaalzuur/pollen/honinglikeur/mede/honingcreme
Bijenwas pastillen 100% zuiver vanaf 25 kg   per kg    8,20 euro
Honingzeep 100gr in folie verpakt 78 stuks   per stuk 0,49 euro
Honingdoppelbaren 100 gr vanaf        0,77euro
Edelbonbons 100gr vanaf                    0,68 euro
Gunstprijs:shampoo,mede,honingbonbons,koninginnebrij.
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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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  Weerterweg 125, 3950 Bocholt, 089/464114
Albert Reynaers  Hoogveldstraat 56, 3600 Genk, 089/362407

Educatieve bijenstanden
֍ Nieuwenhoven Hubert Swinnen , Bautershoven 103, 3800 Sint-Truiden,   
   011/684614
֍ Kempische Imkervereniging Educatieve Bijenstand op ’t Sonnis 
    (K.I.E.B.S. vzw) Albert Vandijck, Heerstraat 2, 3530 Helchteren,    
   0498/082055

Experimentele bijenstand
Frans Daems  Abdijsite Herkenrode, 3500 Hasselt, 013/663648

Gezondheidsdienst
Ghislain Louis  Kleistraat 20, 3730 Hoeselt, 0474/321351

Juridische werkgroep
Bart Meulemans guanxi@pandora.be 0485/923621

Kwartaalblad 
Raymond Lambie Gijzenveldstraat 43, 3690 Zutendaal, 0476/632941
Albert Vandijck  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 Seevens  Jonkherenbos 20, 3740 Bilzen, 089/416323 



Bestuur & Afdelingen Limburgse Imkerbond vzw

Erevoorzitter   Frans Daems, Meilrijk 64, 3290 Deurne-Diest 
   013/663648  frans.daems@skynet.be

Voorzitter  Ghislain Louis, Kleistraat 20, 3730 Hoeselt
   0474/321351   ghislain.louis@telenet.be

Ondervoorzitter Dirk Awouters, Hechtelsebaan 30, 3941 Eksel
   011/736946   dirkensonja.awouters@telenet.be

Secretaris  Cyril Rubens, Dorpsstraat 53, 3545 Zelem
   013/442921  cyril.rubens@skynet.be

Penningmeester Roger Swinnen, Meldertsebaan 53, 3560 Lummen
   013/335464  roger.swinnen01@telenet.be

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

301 De Vlijtige Bestuivers, Alken   Antoine Maes 0483/048658      maes.antoine1@telenet.be

303 De Klaverbie, Lummen  Roger Swinnen 013/335464        roger.swinnen01@telenet.be

304 De Zonnebie, Bilzen  Pierre Reyskens 089/501973        robbymoors@hotmail.com

305 Sint-Ambrosius, Bocholt  Jos Versleegers 089/473755        jos.versleegers@skynet.be

307 Bieëntelersbond, Diepenbeek Hubert Seevens 0474/334015      hubert_seevens@telenet.be

310 Sint-Ambrosius, Geistingen  Willy Smeets 0472/598741      mathea_c@hotmail.com

311 Koninklijke Imkersbond, Genk Rudi Hansen  089/359931

313 Imkersbond, Hasselt  Diana Elens  011/254639        dianaelens@live.be

314 De Heikneuters, Hechtel   Willy Drees  011/733757        willy.drees@pandora.be

316 K.I.E.B.S. vzw, Houthalen-Helchteren Albert Vandijck 0498/082055      albertvandijck@hotmail.com

317 Sint-Ambrosius, Hamont   Jaak Hendrikx 011/448758        hendrikxjaak@hotmail.com

318 Bieënbond, Leopoldsburg  Jos Tormans 011/345240

320 De Heidebloem, Lommel   Jos Nijs  011/542675        jozef.nijs@telenet.be

322 De Maasbie, Maasmechelen   Roger Warson 089/760766        roger.warson40@gmail.com

325 De Oeterbij, Opoeteren  Jos Moors  089/658316        moorsjos@telenet.be

326 t Kempisch Bieken, Oostham  Jos Camps   013/668428        jozef.camps@skynet.be 

328 Sint-Ambr.Pelterbieënhallen, Overpelt Frans Mertens 011/641740        mertensfrans53@gmail.com

329 De Bieëntelers, Sint-Truiden   Hubert Swinnen  011/684614        fb081297@skynet.be

330 De Verenigde Taxanders, Tessenderlo  Philip Duts  0475/627987      voorzitter@taxanders.be 

331 De Honingimkers, Tongeren  Hubert Aerts 012/452322        hubertus.aerts@scarlet.be

334 De Heidebloem, Zonhoven  Lieve Op De Beeck 011/818966        viper@skynet.be

335 Lieteberg, Zutendaal   Wim Tollenaers 0474/242722      tollenaerswim@gmail.com


