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AVIB-Nieuws

Wat te doen deze maand:

Uitzonderlijk goed weer in Februari heeft ertoe geleid dat onze bijen reeds volop
het nieuwe bijen jaar hebben aangevat. Ladingen met stuifmeel werden 
binnengebracht wat toch een indicatie zou kunnen zijn van een koningin aan de
leg.

Zorg ervoor dat je de dekplaat isoleerd zodat er minder warmte uit de kast 
verloren raakt. De nachten zijn nog te koud. Is er nog voldoende voedsel 
aanwezig? Controle noodzakelijk en nog eventueel een beetje bijvoederen.

Varroamijt parasiteert niet op bijenbloed, maar op vet

Ecologie: Amerikaanse ecologen hebben ontdekt dat de varroamijt die 
parasiteert op honingbijen het voorzien heeft op het vet van de bij.

 

  Dwarsdoorsnede van een varroamijt, vastgezogen op de rug van een bij.

 Foto UMD/USDA/PNAS
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• Al ruim 30 jaar zorgt hij in Nederland en België voor grootschalige sterfte 
onder honingbijen: Varroa destructor, de varroamijt. En al zo’n 30 jaar 
denken wetenschappers dat deze wereldwijd voorkomende parasiet zich 
voedt met het bloed van de bijen. Dat blijkt niet te kloppen. De ronde, 
platte mijt heeft het gemunt op het vetlichaam van de bijen, schrijven 
entomologen van de universiteit van Maryland in   PNAS  . Die nieuwe 
informatie kan in de toekomst wellicht leiden tot effectievere bestrijding 
van de mijt.

• De varroamijt is verwant aan de teek en andere bloedzuigende mijten. 
Daarom lag het voor de hand dat hij zich zou voeden met hemolymfe, het 
kleurloze bloed van insecten. Maar opvallend genoeg zijn de uitwerpselen
van Varroa destructor heel droog en eiwitrijk – niet zoals je zou 
verwachten bij vloeistofdrinkende mijten.

• De Amerikanen kwamen dus met een alternatieve theorie: de dodelijke 
parasiet zou zich met vetlichamen voeden. Die komen bij alle insecten 
voor, en bevatten naast vet ook koolhydraten en aminozuren. Verder zijn 
ze betrokken bij de afbraak van afvalstoffen; ze zijn te vergelijken met de 
menselijke lever. Een honingbij met slecht functionerend vetlichaam is 
vatbaarder voor ziektes en pesticiden, en kan minder goed overwinteren.

• Met verschillende kleurstoffen in het vetlichaam en de hemolymfe van de 
bij toonden de Amerikanen aan dat de mijt inderdaad van het vetlichaam 
at. In het lab bleek ook dat mijten zich op een dieet van vetlichaampjes 
succesvol voortplantten.

• De Leidse hoogleraar Koos Biesmeijer: „Dit is nu topwetenschap. Stukjes 
bewijs kloppen niet met de hypothese dat de mijten bloed drinken, je 
bedenkt dus een alternatief en gebruikt de nieuwste technieken om dit uit 
te zoeken. Heel goed gedaan!”

• Bron NRC Media  Auteur Gemma Venhuizen

•

Van de bestuurstafel 

 

Sinds kort zitten we (terug) op sociaal media.

De Rosse Bie is te volgen op:

https://www.facebook.com/derossebie/

Ga eens kijken en like ons.
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 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) – 

Duurzame Helden

Vorig jaar werd onze vereniging genomineerd als één van de duurzame helden 
van Stad Turnhout.

Ook dit jaar werd onze medewerking hiervoor gevraagd daar zij van mening zijn
dat wij toch ook bijdrage tot een duurzame gemeente 
(https://www.duurzamegemeente.be/gemeenten/turnhout)

De verenigingen/organisaties die hieraan meehelpen konden op 7 maart hun 
actiepunten uiteenzetten voor studenten aan de lerarenopleiding van Thomas 
More Hogeschool in de Futur.

Gert Van Dyck en ikzelf zouden de honneurs waarnemen maar door 
omstandigheden stond Gert er op het bewuste moment helemaal alleen en 
enigszins onvoorbereid voor. 
Niettegenstaande heeft Gert dit toch met succes klaargespeeld, waarvoor dank.

T.J.

Studenten op bezoek 
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Gert in form

Erfgoeddag 2019

Ook dit jaar doen we mee met de Erfgoeddag dat als thema heeft ”Hoe maakt u
het?”

De bijenhal wordt voor het grote opengesteld. Een mandenvlechtster is tevens 
aanwezig.

Leden kunnen op die dag:

 hun honing verkopen (aan minstens de richtprijs van 6 €)
 waswafels smelten (2 waswafeltoestellen ter beschikking)
 hun oude was smelten met stoomwassmelter
 kaarsen maken/verkopen/uitleg verschaffen hoe zij dit doen.
 ter plaatse wordt mede gemaakt/productieprocessen worden uitgelegd
 uitleggen aan bezoekers wat het bijenhouden allemaal inhoud
 gezellige babbel imkers onder elkaar
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We starten zondag 28 april aan de stadsboerderij om 10.00 u om alles op te 
stellen en het einde is voorzien rond 17.30 u. 
Indien je geen ganse dag kunt is dat ook geen probleem, kom gewoon wanneer
het je past.

Nieuws van de bestuurstafel – bestuursverkiezing

Op de laatste algemene vergadering in februari werd er reeds melding van 
gemaakt dat er op de volgende algemene vergadering in oktober dit jaar een 
volledige bestuur herverkiezing is. 
Al de bestuursleden zijn ontslagnemend. Eén of meerdere van hen hebben 
reeds te kennen gegeven zich niet meer herverkiesbaar te stellen. Daarom 
zoeken we nog meerdere kandidaten.

Eén lid (Gerd Van Dijck) heeft reeds te kennen gegeven te willen toetreden.

Wat behelst de taak van bestuurder? Een 6-tal bijkomende bestuursvergadering
per jaar volgen. Dit om de planning en werking van de vereniging te verzekeren,
zonder bestuur geen werking.

Daarom doe net als Gerd en geef je op als kandidaat bestuurder bij één van de 
huidige bestuursleden. 

Uit de aanvaarde bestuursleden op de algemene vergadering van oktober 
zullen op de bestuursvergadering van november de mandaten als voorzitter, 
secretaris, penningmeester … toegewezen worden.

Duurtijd mandaat bestuurslid is 3 jaar zoals in de statuten is bepaald.

De voorzitter,

Slingerlokaal De Klein Engelandhoeve

Voor het eerst in ons bestaan gaan we gezamenlijke slingerdagen organiseren. 
Dit gebeurd in de Klein Engelandhoeve, (http://www.kleinengelandhoeve.be ) 
Klein Engeland 29 te Turnhout op de laatste zaterdagen van de maand april-
mei-juni-juli.

Leden brengen mee: hun honingzolder(s) en emmers (of rijpers) mee en 
voorzien eventueel nog een extra emmer of zak voor hun ontzegelwas.

Twee elektrische slingers, een ontzegeltoestel, ontzegelvorken staan ter 
beschikking.

Indien je zelf over een ontzegeltoestel beschikt kan je dit ook meenemen omdat
er kans is dat dit van de vereniging reeds in gebruik is.
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In principe maakt elk lid de slinger na gebruik proper, slechts indien het voor de 
volgende gebruiker niet nodig is, hoeft het reinigen niet te gebeuren. De laatste
gebruiker van de dag zorgt steeds dat het lokaal en de slinger proper achter 
blijft. Op hulp van de andere slingeraars die nog aanwezig zijn wordt hierbij ook 
gerekend.

Enkele dagen voor de slingerdag zal Toon Jacobs een bericht sturen zodat een 
eventuele planning kan opgemaakt worden.

Heb je zelf geen honing te slingeren: geen nood kom gerust langs met andere 
geïnteresseerden om dit gebeuren te volgen en/of te helpen. Een gezellige 
babbel en wat napraten kan in het slingerlokaal of de aangrenzende taverne 
met terras.

Ps. Indien je niet kan op de vastgestelde data kan eventueel een andere dag 
afgesproken worden, mail dan naar toon.jacobs@derossebie.be 

  ☺ ☺ ☺ ☺

vvvvvvvvvvv

Het bijtje steekt, als het stralen moet,
al geeft het zoeten honing.

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Ook vriendelijke mensen kunnen zich wel eens kwaad maken

 IMKERS 

O, Imkers van de lage landen
Gij hebt het wonder in uw handen,

Al zijt ge nuchter van nature,
Er zijn toch van die stille uren,

Waarin 't besef opnieuw verrijst,
Dat bijenhouden liefde eist.
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T E     N O T E R E N

Op Zonderdag  31  maart  2019 om 13.00 : Plantenruil en Bijenmarkt   
in de Heischuur, Oud - Turnhout

13.00 – 14.00 u : Aanvoer volkeren, planten en materiaal
14.00 – 15.00 u : Plantenruil

  Verkoop materiaal  (ook tweedehands )
15.00 u : Verkoop bijenvolken per opbod

Pannenkoeken en drank aan democratische prijzen

info : www.derossebie.be   of 0468 155 937

Op donderdag 11  april  2019 om 19,30 : ledenvergadering :   
in de Stadsboerderij, Veldekensweg  Turnhout

Wij herhalen de koninginnenkweek- ronde zoals verleden jaar
Deze eerste dag de theorie en afspraken voor het vervolg
Voor de volgende dagen zie Activiteiten  2019 : volgend blad
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.

http://www.derossebie.be/


datum Activiteiten     2019
Zo.  31  mrt.2019  Plantenruil en Bijenmarkt

Do  11  apr. 2019  Ledenvergadering : Koninginnenkweek

di.   7  mei 2019  Bestuursvergadering

do.   9 mei 2019 Praktijkles : Overlarven

ma.  20  mei 2019 Bevruchtingsvolkjes samenstellen + Ko invoeren

Zo. 23  juni  2019 Rosse Bie  BBQ

za.  29  juni  2019 Van 1400 tot 16  Slingeren : slingerlokaal

do.  22  aug.  2019  Ledenvergadering : Inwinteren

di.   3 sep.  2019 Bestuursvergadering

do.  10 okt.  2019  Statutaire ledenvergadering + Verkiezing + Uitwinteren

di.   5 nov.  2019  Bestuursvergadering

do.   7 nov. 2019  X Ledenvergadering ; Snoeien van drachtstruiken

vr.  13 dec  2019  Teerfeest

Aaaaaaa

Wetenschappers ontdekken :
 waarom honing het beste antibioticum is

Honing wordt al eeuwenlang gebruikt voor zijn antibiotische eigenschappen.
Eindelijk heeft de wetenschap nu de antibacteriële capaciteiten van honing 
bevestigd.
De antibacteriële, antivirale en schimmelwerende eigenschappen van honing 
alleen al maken honing veel krachtiger dan conventionele antibiotica.
Honing bevat een eiwit dat door bijen werd gemaakt: defensine-1.
Het is het actieve, kiemdodende ingrediënt van honing.
Lokaal toegepast kan honing een groot aantal ziekteverwekkers, zoals MRSA 
en vleesetende bacteriën doden.
Ook bleek dat de behandelde bacteriën geen weerstand opbouwden zoals bij 
de conventionele antibiotica.
De effectiviteit van honing ligt in het vermogen om infecties te bestrijden op 
meerdere niveaus, waardoor het moeilijk is voor bacteriën om resistentie te 
ontwikkelen.
Honing maakt gebruik van een combinatie van vechtmethodes, zoals een 
osmotisch effect.
Dit effect is afkomstig van de hoge concentratie suiker in honing.
Bij deze werkwijze wordt water afgedreven uit de bacteriecellen, waardoor de 
ziekteverwekkers geen andere keuze meer hebben dan uit te drogen en af te 
sterven.
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Volgens biochemicus Peter Molan, die veel natuurlijke antibiotica bestudeerd 
heeft de voorbije 25 jaar zoals honing, is Manuka honing effectief bij het doden 
van zelfs de meest resistente antibiotica bacteriën.
Zelfs wanneer het verdund is tot één tiende van de oorspronkelijke 
concentratie.
Honing zit vol met probiotica, antioxidanten, vitaminen en mineralen. 
Het is rijk aan vitamine A, vitamine B2 of riboflavine B3 of nicotinezuur, B5 
genoemd pantotheenzuur, vitamine C, biotine en rutine. 
Honing bevat ook veel mineralen zoals calcium, magnesium, kalium, ijzer, 
koper, jodium en zink.
Honing is zo krachtig en effectief in het vernietigen van bacteriën dat het de 
eerste keuze zou moeten zijn bij de behandeling van een bacteriële ziekte.
Zorg ervoor dat je ruwe, biologische honing gebruikt, omdat het opwarmen 
tijdens de fabricatie ervoor zorgt dat er voedingsstoffen en enzymen vernietigd 
worden.
Bovendien is lokaal geteelde ruwe honing uit het gebied waar je woont, 
interessanter.
Omdat het stimulerende eigenschappen voor het immuunsysteem bezit, 
waardoor het lichaam zich kan aanpassen aan de omgeving.

bron: healthiestuniverse.com  
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De Bijendroom van De Rosse Bie
Meer jonge mensen aanzetten tot het houden en verzorgen van bijen. De 
imkerij was aan het slabakken,daar de oudere generatie imkers stilaan achteruit
gaat en er weinig of geen nieuwe meer bijkomen . Maar dit is aan het 
veranderen meer en meer (jongere)mensen krijgen interesse in het imker 
gebeuren. Het is onze droom om mensen die de natuur een warm hart 
toedragen aan te zetten om imker te worden, het is een zeer boeiende en 
fascinerende  hobby, die veel ontspanning bied na de dagelijkse sleur, en 
trouwens de land en tuinbouw heeft een prangende nood aan bijen en aan 
imkers, daarom aan al diegene die interesse heeft man of vrouw is van harte 
welkom. De Rosse Bie, een imkersvereniging die u met open armen zal 
ontvangen en wegwijs zal maken in de geheimen van de bijenteelt en alles wat 
er mee te maken heeft, bedenk ook eens honing geoogst uit eigen imkerij van 
eigen bijen, mmm lekker, zelf waskaarsen maken ,honingwijn en zo veel 
meer, en altijd in de natuur, onze ervaring is ,eenmaal imker altijd imker, onze 
droom is van terug mensen warm te maken voor een sublieme hobby en 
trouwens ook voor de voordrachten, vergaderingen, tentoonstellingen en lessen
van ervaren imkers zijn zeer leerrijk, als je een imker kent, aarzel dan niet van 
met hem of haar eens een kijkje te gaan nemen in de bijenhal en aan de bijen 
zelf ,de geur van verse honing op te snuiven ,wedden dat de lust u bekruipt om 
het zelf ook een te proberen, wij zeggen zeker doen !

Met zoemende bijengroeten .
   De Rosse Bie
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Vijf nieuwe Vlaamse streekproducten erkend
www.standaard.be

 Foto: Getty Images 

Vlaamse streekhoning van BIJ De Honingmaker uit Gistel, Boerenpaté uit de 
Westhoek van De Beauvoorder uit Veurne, Oost-Vlaamse graanjenever van 
Stokerij-Eenvoud uit Zelzate, Oost-Vlaamse lekstok van Confiserie Thijs uit 
Sint-Niklaas en Trappistenkaas uit Westmalle van Kaasmakerij Abdij der 
Trappisten Westmalle zijn erkend als streekproduct.

Drie keer per jaar komt de beoordelingscommissie van het Vlaams Centrum 
voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) samen om erkenningsaanvragen van 
Vlaamse streekproducten te evalueren. De eerste erkenningsronde van 2019 
leverde groen licht op voor vijf nieuwe erkenningen.‘Het is een mengelmoes van
tradities: zowel bedrijven met lange tradities dienden een dossier in als 
bedrijven die een oude traditie opnieuw oppikten. Ook de trappistenabdij van 
Westmalle diende een dossier in.’

Daniël De Rycker maakt Vlaamse streekhoning met een negentiental 
productieve bijenvolken onder de naam BIJ De Honingmaker. 
De Beauvoorder boerenpaté zag het daglicht in Wulveringem en heeft de 
typische kenmerken van een paté uit de Westhoek: grof en toch smeuïg, rijkelijk
gekruid en met een duidelijke leversmaak, aldus Vlam.
Frederik Buyens stookt Zelzaatse jenever die een ruim deel moutwijn bevat, 
aangelengd met graanalcohol en water. 
Confiserie Thijs, opgericht in 1931, specialiseerde zich in de productie van lolly. 
Grootvader Arthur Thijs ontwikkelde in 1952 zelfs de allereerste ‘lollyproductie-
machine’, waarbij stokje en snoep automatisch werden samengevoegd. 
De trappistenabdij van Westmalle heeft sinds haar stichting in 1794 een 
boerderij. De melk wordt onder meer verwerkt tot kaas. De trappistenkaas is 
een harde kaas die zowel jong als belegen wordt verkocht.

De lijst erkende Vlaamse streekproducten omvat daarmee 227 producten.
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Wat bijen ons leren over dementie

Door: Lynn Formesyn

Uit een nieuwe studie blijkt dat wanneer oudere bijen taken overnemen die 
doorgaans door jonge bijen worden uitgevoerd, het verouderingsproces van de 
hersenen efficiënt wordt tegenwerkt. Onderzoekers stellen dat deze vorm van 
sociale interventie ook bij mensen kan helpen in de strijd tegen dementie.

Het proces van ouder worden bij bijen blijkt verrassend veel gelijkenissen te 
vertonen met de mens. Zo zijn vooral slijtage van het lichaam, haarverlies en 
een achteruitgang van de hersenfunctie merkbaar. Bovendien ontdekten de 
wetenschappers veranderingen in de proteïnen van de hersenen, genaamd 
Prx6, die ook bij mensen aanwezig zijn en gekoppeld worden aan dementie en 
de ziekte van Alzheimer.

Sociale interventie
Tijdens de studie werden oudere werkbijen ingesteld om te zorgen voor de 
larven. De jongere zorgbijen werden uit het nest weggehaald om de werkbijen 
voor een keuze te stellen: nectar verzamelen of voor de baby's zorgen. Na tien 
dagen was ongeveer 50 procent van de bijen die gekozen had voor de 
zorgfunctie opvallend efficiënter in het aanleren van nieuwe dingen, wat er op 
wijst dat de hersenen niet verder waren afgetakeld.

"Deze sociale interventies kunnen wellicht ook worden toegepast om onze 
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hersenen langer jong te houden. Aangezien de onderzochte proteïnen ook in 
ons brein voorkomen, reageren ze misschien wel spontaan op specifieke 
sociale ervaringen", stelt Gro Amdam van de Arizona State universiteit. Andere 
medicijnloze manieren om de hersenkracht op oudere leeftijd een boost te 
geven, zijn onder meer wandelen en muzieklessen volgen.

 Voorjaarsinspectie

Tekst van J.J.Speelziek uit 1983

De echte voorjaarsinspectie vindt plaats eind maart begin april. Dat is een 
grondige inspectie, die wel wat tijd in beslag neemt en alleen mag worden 
uitgevoerd omstreeks het middaguur, als de temperatuur minimaal 17° C 
bedraagt.

Het volk beschikt dan over broed en aangezien de vereiste temperatuur in het 
broednest 35 'C behoort te zijn, moeten we ervoor zorgen dat het broed niet te 
veel afkoelt. Op dat moment is meestal broed in alle stadia aanwezig, daarmee 
bedoelen we dat er dan zowel eitjes, open als gesloten broed aanwezig zijn. 
Dat is zeer belangrijk , aangezien het volk dan weer in een algehele harmonie 
verkeert. Is dat niet het geval dan is het risico van het inballen van de moer bij 
storing aanwezig en dat is omtrent deze tijd van het jaar een kwalijke zaak.

Bij het inballen van de moer vormt zich een bal van bijen rond de moer. Zij 
wordt geheel ingekapseld en gaat vrijwel altijd ten onder aan zuurstofgebrek of 
beschadigingen. De juiste verklaring voor dit gedrag is nog niet bekend.

De voorjaarsinspectie is de eerste kennismaking met het volk in het nieuwe 
jaar. Uit respect voor Hare Majesteit gaan we, zoals altijd, zeer behoedzaam te 
werk en letten daarbij op de volgende aspecten :

• moergoed,

• volkssterkte,

• voedselvoorraad,

• raatsituatie en

• sterfte.

Van onze bevindingen maken we aantekeningen op de kastkaart, die we op de 
dekplank achterlaten. Hier geldt opnieuw dat we door de volken onderling te 
vergelijken op eenvoudige wijze tot een oordeel kunnen komen. Daar het nog te
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vroeg in het seizoen is moeten we niet het gehele volk overhoop halen, want 
dan verstoren we de goede gang van zaken in het zich ontwikkelende volk.

Om te zien of het volk moergoed is behoeven we beslist geen razzia op de 
moer te houden, integendeel, dat zou een zeer kwalijke zaak zijn. Zodra we op 
een raat gesloten werksterbroed aantreffen is dat een bewijs dat het volk – en 
dus de moer – goed functioneert.

De volkssterkte konden we bij het “openen” van het volk reeds beoordelen. We 
zagen op dat moment hoeveel raten het volk bezet hield en dat geeft een goede
indicatie omtrent de volkssterkte. Op een mooie zomerse dag bezet een goed 
volk acht tot tien raten

Een belangrijk controlepunt bij deze inspectie, speciaal bij een slecht voorjaar, 
is de voedselsituatie. Zoals we weten schuift het volk gedurende winter schuin 
naar achter omhoog m.a.w. bij het begin van de inwintering zit het volk in een 
tros dicht bij het vlieggat, dus niet bovenin. Naarmate het volk door zijn 
voedselvoorraad heen raakt, komt het geheel boven-achterin te zitten. Hierdoor 
kunnen we gemakkelijk bepalen hoe het gesteld is met de voedselvoorraad.

De raatsituatie mag geen geheim zijn, want we weten hoe het volk is 
ingewinterd. Wel is het noodzakelijk de beide kantraten even te inspecteren ; 
deze bevinden zich in het meest vochtgevoelige kastgedeelte, waar het gevaar 
van beschimmelen min of meer voor de hand ligt. Eventueel beschimmelde 
raten worden uit oogpunt van hygiëne vernietigd. Bij sterke volken komt dat 
euvel echter zelden voor.
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Een goede imker zal bij de voorjaarsinspectie de losse bodem door een 
reserve-exemplaar verwisselen. Een “studie” van hetgeen we op zo’n 
bodemplank aantreffen is voor een aankomend imker zeer leerzaam.

Daar de bijen bij het consumeren van de suikerhoning de celdeksels laten 
vallen, kunnen we aan het patroon van deze celdeksels op de bodemplank 
precies nagaan in hoeverre het volk reeds naar achteren is verplaatst. 

Voorts krijgen we zo een goede indruk van de sterfte onder de winterbijen, want
er ligt vrijwel altijd een aantal dode bijen op de bodemplank. Bij een moerloos 
volk inspecteren we de bodemplank extra goed op zoek naar een eventuele 
dode koningin.

Soms gebeurt het , als we met de inspectie wat aan de late kant zijn, dat de 
bodemplank geheel schoon is. Dit is een aanwijzing dat we te doen hebben met
een sterk en gezond volk. Niettemin is het een goede zaak de bodemplank 
vroeg te verwisselen, het bespaart het volk veel onnodig werk en geeft de imker
een goed beeld van zijn volk.

Aangezien het verwisselen van de bodemplank het volk praktisch niet hoeft te 
storen, wordt deze handeling door menig imker al bij het eerste nazicht 
uitgevoerd.

Zien we bij de gehele operatie geen larven van de wasmot tegengekomen dan 
mogen we blij zijn. Dit hoeft geen verrassing te zijn als we met goed materiaal 
werken en een uiterste hygiëne in acht nemen, dan is de kans op wasmotten 
minimaal.

We merken hier nog op dat de ruimte tussen bodemplank en onderzijde van de 
raampjes bij voorkeur niet kleiner is dan 20 mm, dan kunnen eventueel dode 
bijen geen opstap zijn voor de wasmotlarven op de bodemplank.
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