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Mededelingen bestuur (HvdR)
Nu het bijenseizoen met prachtig weer is geopend, wil
ik namens het bestuur graag terugkomen op een
aantal punten, die tijdens de goed bezochte
ledenvergadering van 26 maart j.l. ter tafel zijn
gekomen en op de eerste bestuursvergadering op 10
april j.l. verder zijn besproken.
In de eerste plaats is stilgestaan bij de discussie
rondom het lidmaatschap en donateurschap van de
vereniging. Het bestuur wil hierbij de statuten van de
vereniging volgen, hetgeen betekent dat de vereniging
het donateurschap erkent. Het bestuur vindt
bovendien dat donateurs dezelfde rechten en plichten
moeten hebben als “gewone” leden, met uitzondering
van het stemrecht, dat zij volgens de statuten niet
hebben. Zoals bekend, betalen leden via de NBV een
lidmaatschap contributie van € 68,-- per jaar, waarvan
€ 8,-- toekomt aan onze vereniging. Hiervoor
ontvangen zij het NBV-blad en kunnen zij (als
afdelingslid) gebruik maken van de (vele) diensten
van de NBV. Het bestuur van de
Bijenhoudersvereniging Schouwen-Duiveland stelt
voor om donateurs een minimale bijdrage van € 25,00
per jaar te laten betalen. Dit voorstel zal in de
najaarsvergadering van 2018 in stemming worden
gebracht.
In dit kader heeft het nieuwe bestuur wel uitgesproken
dat zij streeft naar een vereniging, waarvan de leden
allen gelijkwaardig kunnen en willen deelnemen. Dit
houdt in dat zij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk
imkers als (NBV-)leden worden geregistreerd.
Daarmee hebben zij het belangrijke stemrecht en
tevens de mogelijkheid om (bestuurs-) functies te
kunnen aanvaarden.
In de tweede plaats is tijdens de voorjaarsvergadering
gesproken over privacy gevoeligheid, een onderwerp
waar ook onze bijenvereniging tegenwoordig mee te
maken heeft. Het bestuur heeft besloten om in
verband met het aanscherpen van de algemene
verordening gegevensbescherming u een korte
vragenlijst toe te zenden, waarop u kunt aangeven
hoe u staat tegenover het gebruik van enkele
persoonlijke gegevens. Deze vragenlijst is u 17 april
j.l. per email toegestuurd met het vriendelijk verzoek
om deze vóór eind april ingevuld aan Jac Rens te
retourneren.
Tijdens de jaarvergadering zijn de resultaten van de
enquête en de daarop gebaseerde plannen
gepresenteerd. U bent daarbij door het bestuur
uitgenodigd om u aan te melden voor deelname aan
een van de twee op te richten werkgroepen. Namens

het bestuur wil ik alle leden bedanken die zich tijdens
en na de vergadering hiervoor enthousiast hebben
opgegeven. De twee werkgroepen zullen nog in mei
bij elkaar komen om de plannen voor 2018 verder uit
te werken en vervolgens in gang te zetten. Naast de
leden van het bestuur zullen Rudolf Fontein, Anita
Verheij, Winny de Ruiter, Mijnie Schiettekatte en
Marianne van Mourik zich inzetten om onze
bijenvereniging verder te laten bloeien en groeien. Het
bestuur ziet in vol vertrouwen en met veel plezier de
samenwerking met jullie tegemoet.
Op 17 april j.l. heeft een delegatie van het bestuur de
vergadering van de Groep Zeeland bijgewoond.
Hierbij is onder meer gesproken over het gezamenlijk
organiseren van een aantal cursussen, waaronder de
bijencursus voor gevorderden en een cursus
biodynamisch imkeren. Gevraagd is om de
belangstelling hiervoor bij de achterban te
inventariseren. Indien u hiervoor belangstelling heeft,
kunt u dit vóór half juni kenbaar maken bij Jac Rens.
Bij voldoende deelname zullen gekwalificeerde
docenten worden benaderd en zullen de cursussen
worden georganiseerd. Op 17 april is tevens
afgesproken dat de zes lokale bijenverenigingen in de
Groep Zeeland zich samen met het Platform Bijvriendelijk Zeeland meer zullen profileren richting de
Provincie. Onderwerpen als biodiversiteit staan (hoog)
op de agenda en ook het bestuur van onze
bijenvereniging zal zich daar samen met anderen voor
gaan inzetten.
In deze BIJ-kletsen wil ik tenslotte graag ook nog
even terugkomen op een bezoek van het bestuur aan
de opening van het VVV-inspiratiepunt te Renesse op
4 april j.l. Daar is met het VVV afgesproken om in
samenspraak aandacht te besteden aan de
presentatie van ons bijenhuisje aan een breed
publiek. Wim Bil zal hier namens het bestuur verder
invulling aan geven en zal in deze editie van BIJkletsen hierover meer vertellen. Ook is tijdens de
opening van het VVV-inspiratiepunt een afspraak
gemaakt met onze burgemeester, om na de instelling
van het nieuwe college, B&W een presentatie te
geven en met elkaar te spreken over een
samenwerking om te komen tot een bij-vriendelijke
gemeente.
Zoals u ziet zijn er in korte tijd alweer veel dingen
gebeurd, en mag u vanuit de werkgroepen de
komende tijd meer verwachten. Ik hoop dat we er met
elkaar een prachtig bijenseizoen van maken en wens
u daar namens het bestuur alle succes bij toe.
Hartelijke groet, Helle van der Roest, voorzitter
Ons Bijenhuisje. (WB)
Het staat nu prominent op het terrein naast de VVV.
Op deze plaats staat het al 14 jaar, het was alleen niet
zichtbaar omdat het tussen hoge bosschages stond.
Door herinrichting van het terrein rondom de nieuwe
plaats van de VVV is het mooi in het zicht gekomen .
Daardoor kunnen we het nu nog meer gaan gebruiken
als informatiepunt.
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Omdat alle gebouwen zwart zijn moet ook het
bijenhuisje zwart worden. Dat komt goed uit want het
heeft wel een nieuw verfje nodig.
Als het gras dat ingezaaid is hoog genoeg is, kunnen
we er aan beginnen.
Ik heb met Ronald Boerkoel en Margriet afgesproken
dat we dat samen aan gaan pakken.
Als er iemand is die ook mee wil helpen, graag, dat
hoor ik dan wel.
Binnen is er ook wel wat te doen denk ik, want er
moet nog een kastje komen voor de
voorlichtingsspulletjes die we uit kunnen reiken aan
belangstellenden.
De bedoeling is dat er een paar zonnepanelen op
komen. Die worden de firma Saman gesponsord!
De zwarte verf is geschonken door Multimate
Nieuwerkerk.
Er komt ook een regentonnetje te staan, gesponsord
door Bolle Dier en Tuin zodat het geheel een landelijk
en natuurlijk aanzien krijgt. Aan de buitenkant kunnen
nog een bijenhotelletje en een nestkastje
opgehangen worden.
De laatste keer dat ik er was, zag ik dat het
vitrinevolk al aardig bezig geweest is: er is raat
gebouwd buiten de raampjes waar ook honing in
opgeslagen is. We kunnen er verder geen
handelingen aan verrichten, omdat de vitrine niet
open kan, zonder dat de bijen in het huisje komen.
Afgelopen winter is het ook niet bijgevoerd, wat wel
had gekund maar we willen de natuur zijn gang laten
gaan net zoals in de nestkasten van “beleef de
lente.nl” ,daar wordt ook niet ingegrepen.
Leeft u ook mee met de hoogte- en dieptepunten van
bewoners van de nestkasten waar een webcam op
staat? Heel interessant, boeiend en leerzaam!
Vlakbij het huisje heeft de gemeente een grote
picknicktafel neergezet zodat we de toeristen die
langs komen, evt. kunnen trakteren op een drankje en
tegelijk aanspreken op het belang van de bijen en de
insecten.
De bijenvlag kan daarbij wellicht de aandacht trekken.
Om de voorbijgangers aan te spreken zijn er wel
mensen nodig, daarom zullen er vrijwilligers moeten
zijn die het huisje gaan ”bemensen”.
Ik denk dat we een paar dagdelen in de week het
huisje open moeten kunnen stellen om wat effect te
hebben van onze inspanningen.
Vrijwilligers hiervoor kunnen zich bij mij melden.0111412672 of wimbil@zeelandnet.nl
Het huisje mag blijven staan maar dan moeten we de
situatie wel uitbuiten.
Mag ik rekenen op jullie enthousiasme, meeleven,
meedenken, meedoen?
Wordt vervolgd. Wim Bil

Nieuws uit de ledenraad (RV)
Zaterdag 14 april kwam de ledenraad voor de derde
keer bijeen.
Het eerste punt was het overdragen van de
voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter van de
NBV de heer Bert Berghoef.
Na het overdragen hebben de voorzitter en twee
nieuw gekozen bestuursleden zich voorgesteld.

Verder werd ook nog mede gedeeld dat Jan Bruurs tot
bestuurslid is gekozen en dat hij per 1 januari 2019 de
nieuwe penningmeester van de NBV zal zijn.
Op 3 april is er een bijeenkomst geweest van het
bestuur van de NBV in Kapelle.
Hiervoor waren de besturen van de groep Zeeland en
de groep Baronie uitgenodigd en de ledenraadsleden
van deze beide groepen.
De opzet van deze avond was een verkenning van het
NBV bestuur wat er allemaal onder de leden van de
NBV leeft. Aan de hand van 5 opgestelde vragen
werd in groepjes hierover gesproken en door een
vertegenwoordiger uit die groepjes gerapporteerd.
Deze bijeenkomst was een pilotproject.
In de vergadering van de ledenraad heeft een
terugkoppeling van deze eerste sessie
plaatsgevonden. De secretaris hield een korte
presentatie en het lid van de raad van de groep
Zeeland heeft een kort verslag in de raad gedaan.
De conclusie van het bestuur: Men was zeer onder de
indruk over de inzet van de deelnemers en hun
rapportages.
De komende maanden zullen er nog enkele van deze
bijeenkomsten in het land plaatsvinden.
Namens het NBV bestuur werd een korte presentatie
door de heer Frank Moens gegeven over de stand
van zaken betreffende het landelijk project
“Bijenstrategie”.
De NBV heeft zich aangesloten bij de actie:
“Nederland zoemt” en ondersteunt dit.
Op dit moment wordt er vanuit de NBV een nieuwe
cursus over biodiversiteit ontwikkeld, nadere
informatie volgt via de gebruikelijke kanalen.
Verder werden de financiële zaken van het jaar 2017
besproken en werd er verslag gedaan door de
kascommissie, die de ledenraad adviseerde om het
bestuur te déchargeren.
Tenslotte werden er nog enkele huishoudelijke zaken
besproken.
Mocht u naar aanleiding van dit korte verslag nog
vragen hebben, dan ben ik natuurlijk bereid om die te
beantwoorden.
Rob Vroom

Etiket eisen bij verkoop honing (RFH)
Sommige imkers oogsten meer honing dan ze voor
eigen consumptie en die van familie en vrienden
nodig hebben. Al gauw wordt honing dan verkocht
aan derden, of misschien via zo’n wagentje of stalletje
aan de weg. Wet- en regelgeving bepalen wat er op
het etiket moet staan.
VERPLICHT te melden:
- dat het om Nederlandse honing gaat, (tenzij die
afkomstig is uit buitenland, maar daar ga ik hier niet
op in).
- Naam en volledig adres van de producent;
- De houdbaarheidstermijn voluit (tht mag dus niet,
ten minste houdbaar tot = wel). Die houdbaarheid is
afhankelijk van het vochtgehalte van de honing (hulp
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honing
)
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- Vermelding van voor de producent herleidbare
Productiecode
- De inhoud in gram of g (b.v. 350 gram of 350 g)
Dit waren de verplichte items. Niet verplicht zijn de
geografische of botanische afkomst, maar dan moet
dat écht zo zijn. Voorbeelden Honing uit Renesse of
Koolzaadhoning.
Ook (nog) niet verplicht is de vermelding Kinderen
onder de 12 maanden geen honing te geven. Op zich
een wat wonderlijke vermelding, maar die dekt
eventuele besmetting van een heel klein kind op
botulisme af. Bijen halen naast stuifmeel en nectar
ook water. Dat water kan zomers ook afkomstig zijn
van oppervlakte water waarin botulisme voorkomt.
Voor mensen en kinderen boven de 12 maanden is
dat geen probleem, die hebben voldoende weerstand
of antistoffen, maar voor een kind, jonger dan 12
maanden is er een risico.
Iets uitgebreidere info is te vinden op:
http://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf

Honingbehandeling tip: Hoe afschuimen? (RFH)
Wij bewaren geslingerde honing in emmers. Als er
vraag naar honing is, gaat er een emmer in een grote
ketel van Weck. Gedurende een dag of 14 wordt de
honing opgewarmd om ze weer vloeibaar te krijgen.
Dat is een klus die nauwkeurigheid vergt. De
temperatuur willen we, omwille van het bewaren van
de enzymen en de kwaliteit van honing, niet hoger
hebben dan 40 graden Celsius.
Zodra alles vloeibaar is, gaat het in een snijvat.
Datzelfde geldt natuurlijk voor pas geslingerde honing
en dat moet dan enkele dagen staan om de
luchtbellen naar boven te krijgen. Het
honingoppervlak heeft dan een (groot) aantal lucht
belletjes en of schuim.
En dan hebben we een trucje om het (overgrote deel)
schuim er af te krijgen.
We gebruiken daarvoor een ongebruikt stuk
kaaspapier, zo’n vel waarin de kaas wordt verpakt.
Dat papier bestaat uit een laag echt papier en een
dun laagje plastic. Dat plastic scheiden we van het
papier(klein scheurtje maken geeft die mogelijkheid)
waarbij we goed letten op de twee zijden, de zijde die
aan het papier zat houden we in de gaten. Dan
pakken we de 4 punten van het plastic vel en houden
die in één hand waarbij de punten hoog en het
midden van het vel naar de grond wijst. Met de
andere hand wurmen we de wijsvinger in de richting
van de punt, het midden van het plastic vel, terwijl we
nog steeds de punten naar boven houden. Dan komt
een uit-mik handeling. Het midden van het vel (met
daarachter onze wijsvinger) moet ongeveer in het
midden komen van het honingoppervlak, in het
snijvat. Als dat is gelukt dan voorzichtig en langzaam,
van het midden uit het plastic plat (zonder lucht
eronder), op het honingoppervlak krijgen. Mij lukt dat
het best met de rug van de twee bovenste kootjes van
mijn wijsvinger. Als het plastic is aangebracht, tot aan
de randen van het snijvat, maak ik mijn duim en
wijsvinger een beetje vochtig en probeer zo, in het
midden van het plastic oppervlak een stukje van het
plasticvel omhoog te krijgen. Als dat is gelukt pak ik

een diep bord erbij en trek het plastic aan de punt
omhoog. Niet met een ruk, maar wel redelijk snel en
dan zo hoog dat ik meteen het bord er onder kan
houden. Meestal is dan al het schuim weg van het
honingoppervlak en kan worden begonnen met
aftappen zonder schuimresten.
Behoefte aan standplaats? (RFH)
In de enquête is de vraag gesteld of leden behoefte
hebben aan een door de afdeling S-D beschikbaar
gestelde standplaats.
Een aantal leden heeft daarop gereageerd, daarbij
werd ook aangegeven dat het prettig zou zijn om daar
te zijner tijd gebruik van te maken, omdat het nù niet
direct nodig is.
Hiermee vragen wij leden die graag binnen afzienbare
termijn een plek willen voor één of meerdere volken,
permanent of voor kortere tijd, dat kenbaar te maken.
Dat kan door een e-mail met gegevens te versturen
aan rudolf.m.fontein@planet.nl (of 06 22 96 41 42) .
Meld daarin
- om hoeveel volken het gaat, ( + of het 10
ramers, 6 ramers, of Topbarhive of
andersoortige kast gaat)
- wat de huidige locatie is en
- of het gaat om een kortere periode (bv max 1
maand) of voor een langere periode
(permanent).
Op dit moment hebben we nog niet direct de
beschikking over dergelijke plaatsen, maar in geval
van heel erg omhoog zitten, kan er zeker iets
geregeld worden.
Als ook blijkt dat er nù behoefte is gaan we ook
actiever op zoek. Het heeft weinig zin te gaan zoeken
als er op dit moment geen enkele behoefte bestaat
Wel zal het bestuur van de afdeling S-D voor
dergelijke stands mogelijk een reglement moeten
opstellen waarin een aantal richtlijnen / afspraken
staan voor gebruik van die standplaats.
Voorbeelden hiervan kunnen zijn
- dat op de kasten duidelijk vermeld staat van wie
het volk is zodat die imker te achterhalen en in
geval van noodzaak te bereiken is.
- Dat het volk er staat onder eigen
verantwoordelijkheid van het lid. (Afdeling niet
aansprakelijk stellen voor eventueel vandalisme).
- En als er veel meer volken van verschillende leden
staan, hoe al of niet afspraken worden gemaakt
voor gelijktijdige varroa behandelingen.

Kopij, vraag en aanbod graag inleveren bij de redactie
rudolf.m.fontein@planet.nl (klik op de link terwijl je de
CONTROLknop ingedrukt houdt)
Tot zover deze berichtgeving.
Met BIJ-zondere groet,
Rob Vroom, Helle van der Roest & Rudolf FonteinHubregtse.
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