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Bestellen invertsuiker (wintervoer) 
(RFH) 
Als we gezamenlijk wintervoer bestellen / inkopen, 
kunnen we tegen een lagere prijs de boel bezorgd 
krijgen. Ik heb met Chiel Versluijs van de Imkershop 
het volgende afgesproken:  
Een pallet invertsuiker in emmers € 549,95 incl. btw  
indien er één of meerdere pallets bijkomen wordt de 
prijs per pallet € 10,- minder, dus €  539,95 dat = € 
12,27 per emmer. 
Een pallet invertsuiker in jerrycans € 749,95 incl. btw, 
indien er één of meerdere pallets bijkomen gaat er per 
pallet € 10 af en wordt de prijs per pallet € 739,95 dat 
= € 12,33 per stuk. 
Zie website:  
https://imkershop.nl/suikerdeeg-voer/1361-pallet-
invertbee-44-emmers-van-14-kg.html  
https://imkershop.nl/suikerdeeg-voer/1360-pallet-
invertbee-60-jerrycans.html  
Losse can of emmer is € 14,95 (daar komt eventueel 
nog 7,95 aan bezorgkosten bij). (Onlangs is de prijs 
per emmer iets verlaagd, aldus laatste info van de 
shop, zie website imkershop www.imkershop.nl ) 
Graag voor 1 augustus opgave van je bestelling 
bij rudolf.m.fontein@planet.nl en dan graag je 
voorkeur in emmers of cans. 
Ikzelf vind de cans hanteerbaarder om uit te 
schenken, maar daartegenover staat dat een lege 
emmer weer kan worden gebruikt om geslingerde 
honing in te bewaren. 
Voor de volledigheid attendeer ik jullie nog op het 
bericht dat Eduard Bergmans op 21 juni stuurde. 
Daarin meldt hij dat hij ook - eigen fabricaat - 
wintervoer verkoopt. Ik heb hem begin mei gevraagd 
of hij voor zijn aanbod van wintervoer kopij wilde 
aanleveren voor BIJ-kletsen, maar hij heeft er 
blijkbaar voor gekozen dat niet te doen en iedereen 
persoonlijk een bericht te sturen. 

 
Motie aangenomen in gemeenteraad (RFH) 

Uit PZC van 22 juni:  

Schouwen-Duiveland schiet bijen te hulp 
ZIERIKZEE - Bijen hebben er een bondgenoot bij op 
Schouwen-Duiveland. Braakliggende terreinen van de 
gemeente worden waar mogelijk ingezaaid met een 
bloemenmengsel dat onweerstaanbaar is voor bijen. 
GroenLinks-raadslid Femke de Vries diende 
donderdagavond een motie in om de bedreigde 
bijenvolken te hulp te schieten. Het initiatief werd 
raadsbreed ondersteund. De hoop is dat goed 
voorbeeld goed doet volgen en ook particulieren zich 
hierbij aansluiten. 
Tachtig procent van de planten wereldwijd is 
afhankelijk van bijen, onderstreepte De Vries nog 

maar eens de noodzaak van de maatregel. ,,Zonder 
die planten, komt onze voedselvoorziening in gevaar." 
Bijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van 
bloemen, planten en bomen. De afgelopen jaren is er 
een verontrustende bijensterfte te zien. 
Een 'sympathieke motie', oordeelden de andere 
fracties dan ook. Ze zien daarin een kans om het 
initiatief verder door te trekken. Kijk ook eens naar het 
inzaaien van de akkerranden, mogelijk met behulp 
van Europese subsidie, deed Rutger Punt (CDA) de 
suggestie aan de hand. ,,Laten we nu eens serieus 
onderzoeken hoe meer kan worden gedaan aan 
ecologisch groenbeheer",  gaven Petri d'Anjou (PvdA) 
en Anita de Vos (SP) wethouder Jacqueline van Burg 
mee als extra huiswerk. 
Koren op de molen van de wethouder: ,,Sterker nog, 
wij zijn met het Zeeuws Landschap al aan het kijken 
welke mogelijkheden we hebben om ons groenbeheer 
anders in te richten. Op zo'n manier dat bijen en 
insecten zich er prettiger bij voelen." Imker Sandra 
Fontein (D66) adviseerde Van Burg niet op eigen 
houtje een bloemmengsel aan te schaffen en locaties 
uit te zoeken, maar dat in overleg te doen met de 
lokale imkervereniging. ,,Zodat we het wiel niet 
opnieuw hoeven uit te vinden." 
 
Een link naar de tekst van de motie die donderdag 21 
juni is aangenomen: 
https://schouwenduiveland.raadsinformatie.nl/docume
nt/6596805/5#search=%22motie%20Bijen%22 
 
 
Ons Bijenhuisje.  (WB) 

Het Bijenhuisje 

 
Zoals jullie zien is het Bijenhuisje  nu helemaal  zwart 
geschilderd. Boven de deur moet de bij nog 
terugkomen. Ronald is deze aan het restaureren. 
Het is ons (Ronald en Wim) gelukt op een rustige 
avond ook de zijwand waar de bijen uitlaat is,  te 
behandelen. Omdat het op dat moment erg rustig was 
met de vliegbewegingen hadden we de bijen die nog  
“op het terras” zaten naar binnen gejaagd en het het 
klepje dicht gedaan. Er kwamen toch nog nogal veel  
bijen naar huis zodat we dat maar weer hebben open 
gezet. 
Gewoon voorzichtig bewegen… 
Vorige week is het bord met sponors gemonteerd. 
Van “Multimate” Nieuwerkerk hebben de de verf 
gekregen. Van” Bolle Dier en Tuin” hebben we een 
regentonnetje. “Saman” zal een paar zonnepanelen 
leveren zodat we ook energie binnenshuis hebben om 
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op de middagen dat we daar aanwezig zijn een 
voorlichtingsfilmpje te kunnen draaien. 
“Syntess” heeft € 250,- gestort voor het onderhoud. 
Het bord waar de sponsors op vermeld zijn, is 
geleverd door “Grafisch Bedrijf Goes”. 
Ik zoek nog een vlaggenstok waar de 
verenigingsvlag aan kan. 
Als de koningin thuis is, gaat de vlag in top. 
De omgeving is door de gemeente ingezaaid met 
bijvriendelijk bloemenzaad. Het is prachtig om te zien 
hoe het huisje nu rondom in de bloeiende bloemen 
staat. 
Bij de VVV wordt een folder neergelegd waarin 
uitgelged wordt  wat de bedoeling is van die blokhut 
daar. Binnen is er  voorlichtingsmateriaal om uit te 
delen aan de mensen. Het volk dat sinds september 
vorig jaar  in de vitrine zit, is mooi uitgegroeid.  
De tien  ramen zijn tot het glas uitgebouwd. Iedereen 
die het ziet, staat versteld hoe groot dit volk is. 
We kunnen geen ingrepen doen om evt.zwermen te 
voorkomen. 
Voorlopig gaat het dus goed met ons Bijenhuisje, een 
mooi reclameobject  voor de natuur. 
Wordt vervolgd. 
 
 
Nieuws uit de ledenraad (RV) 
25 mei heeft er in Wageningen een extra  vergadering 
van de ledenraad plaatsgevonden. 
Het enige punt, dat op de agenda stond was een 
wijziging van de begroting voor 2018. Deze wijziging 
was nodig, omdat er de laatste maanden een 
tekort aan ondersteuning op het kantoor van de NBV 
is geweest.  
Er is dringend behoefte gebleken  aan een 
verenigingsmanager, die het bestuur voorlopig voor 
20 uur per week wil aanstellen. 
Door langdurige ziekte van één van de 
medewerksters op het kantoor van de NBV blijft er 
teveel werk liggen. Gedeeltelijk is dit werk de laatste 
tijd door bestuursleden gedaan. 
Deze situatie moet veranderen, daarom is de 
ledenraad gevraagd in te stemmen met een 
aanpassing in de begroting voor de personeelskosten 
van € 30.000. Een tweede aanpassing is de 
bestuurderscontactdagen, deze wordt van € 25.000 
verlaagd naar € 10.000. Na een goede discussie heeft 
de ledenraad ingestemd met het voorstel  van het 
bestuur om de begroting aan te passen.  
De geplande vergadering van de ledenraad op 16 juni 
is niet doorgegaan, wegens gebrek aan 
agendapunten. 
 
 
Behoefte aan standplaats? (RFH) 
Tot nu toe heeft er niemand gereageerd op deze 
behoefte vraag. Kan ik daaruit concluderen dat er op 
dit moment dus geen behoefte is aan een standplaats 
die door de vereniging beschikbaar wordt gesteld? 
Pas als daaraan ook daadwerkelijk behoefte bestaat 
gaan we er werk van maken. 
 
  

Bemensing van Bijenhuisje gedurende juli en 
augustus 
Wim Bil heeft een rooster gemaakt van mensen die 
het Bijenhuisje zullen bevolken op de woensdag 
middagen in juli, en de laatste x op woensdag 5 
september. 
 
Mededelingen bestuur (HvdR) 

Het bijenseizoen is inmiddels in volle gang en de 
eerste honing van 2018 is weer geslingerd. Het 
(voorkomen van) zwermen vraagt onze aandacht en 
als voorzitter van de vereniging wordt ik tegenwoordig 
soms met wel drie meldingen per dag, uitstekend 
“bezocht”. Het is daarbij overigens goed te merken dat 
door de vele publiciteit rondom bijen, burgers goed op 
de hoogte zijn van het belang. Tijdens het scheppen 
van zwermen ontstaan met jong en oud vaak de 
leukste gesprekken hierover. Uitnodigingen voor 
lezingen om over het bijenhouden verder te vertellen, 
neem ik bij dergelijke gelegenheden dan ook graag 
aan. 
In deze alweer vijfde editie van BIJ-kletsen wil ik 
namens het bestuur graag terugkomen op een aantal 
punten, die de afgelopen maanden de revue zijn 
gepasseerd. In de eerste plaats heeft u op 20 juni j.l. 
een mail gehad van Eduard Bergmans, waarin u heeft 
kunnen lezen dat hij zich vanwege persoonlijke 
omstandigheden terugtrekt als bestuurslid van onze 
bijenhoudersvereniging. Eduard heeft zich jarenlang 
voor de vereniging ingespannen en daarbij op zijn 
eigen karakteristieke wijze de nadruk gelegd op het 
belang van biologisch imkeren. Het bestuur wil 
Eduard bedanken voor zijn inzet als bestuurslid van 
de vereniging en hem voor de nabije toekomst veel 
sterkte toewensen. Gezien de goede samenwerking 
binnen het huidige bestuur en de opzet van de twee 
werkgroepen, is gemeend om voor de komende 
bestuursperiode de vrijkomende positie niet op te 
vullen.  
Graag kom ik in deze BIJ-kletsen nog kort terug op 
het onderwerp privacy gevoeligheid, dat reeds ter 
sprake kwam tijdens onze voorjaarsvergadering en 
inmiddels behoorlijk “hot” is geworden. In dit kader 
heeft Jac Rens u allen gevraagd om aan te geven op 
welke wijze met uw persoonsgegevens mag worden 
omgegaan. Nog niet iedereen heeft echter 
gereageerd; vandaar mijn vriendelijke verzoek aan 
hen om dit alsnog te doen. Inmiddels is door het 
bestuur een memo opgesteld waarin de omgang met 
onze persoonsgegevens uitvoering is beschreven, 
zoals dat heden ten dage is vereist. Zodra deze 
memo definitief door het bestuur is vastgesteld, wordt 
deze u allen toegestuurd, zodat ook u volledig op de 
hoogte bent. 
De twee werkgroepen zijn op 22 mei voor het eerst 
allemaal bij elkaar geweest en hebben een elftal 
activiteiten geformuleerd, die de komende tijd zullen 
worden uitgerold. Deze activiteiten lopen uiteen van 
een eigen website via de structurele opzet van 
voorlichting en educatie tot aan een samenwerking 
met publieke partijen, zoals gemeente, provincie, 
waterschap en milieuorganisaties. Vanzelfsprekend 
zijn er ook activiteiten geformuleerd om de 
samenhang binnen onze vereniging te versterken. De 
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twee werkgroepen zullen onder leiding van Rob 
Vroom en Helle van der Roest de komende tijd hun 
plannen verder uitwerken en ten uitvoer brengen. In 
een volgende editie van BIJkletsen zullen de 
werkgroepen hun vorderingen kenbaar maken, 
waarbij het aan enthousiasme van Rudolf Fontein, 
Anita Verheij, Winny de Ruiter, Mijnie Schiettekatte en 
Marianne van Mourik zeker niet zal liggen. Zij zijn 
samen met bestuursleden nu al bezig met de invulling 
van activiteiten. Ik wil in dit verband overigens één 
activiteit niet onbenoemd laten. Op 30 mei hebben 
o.l.v. Marianne kinderen van de lagere school in 
Kerkwerve bijenhotels gemaakt. Een bijzonder leuke 
activiteit waar ook bewoners van Kerkwerve aan 
hebben bijgedragen. Door kleine kinderen enthousiast 
te maken voor de natuur, ontstaan toekomstige 
imkers.   
Inmiddels wordt ook tijd gestoken in een 
samenwerking van de zes bijenhoudersverenigingen 
binnen de groep Zeeland. Onder voorzitterschap van 
Jan Bruurs gaat de komende tijd gekeken worden op 
welke punten de lokale verenigingen elkaar kunnen 
versterken. In september komen de besturen van de 
verenigingen bij elkaar om daar nader invulling aan te 
gaan geven. Tijdens de zomerperiode wordt 
gesproken met de rector van de 
scholengemeenschap in Zierikzee en wordt een 
presentatie vanuit de vereniging verzorgd richting 
B&W, alles met het doel om te komen tot een nadere 
samenwerking. In dit kader is het goed om te 
benoemen dat afgelopen week Groen Links in de 
gemeenteraad succesvol een voorstel heeft ingediend 
om alle braakliggende terreinen van de Gemeente in 
te zaaien met een “bijenmengsel” (zie verder in deze 
editie). Dit betekent dat er inmiddels ook op politiek 
vlak aandacht is voor de bijenstand en daar zullen we 
als vereniging goed gebruik van gaan maken. 
Op 16 juni hebben Rob Vroom en Helle van der Roest 
op een unieke locatie het 100-jarig bestaan van de 
bijenhoudersvereniging van Walcheren meegevierd. 
Een bijzonder leuke middag / avond waarbij door ons 
nadrukkelijk de samenwerking is opgezocht. Zo heeft 
de vereniging op Walcheren recent een eigen website 
opgezet (https://imkersverenigingwalcheren.nl/over-
ons/) en is zij bezig met de realisatie van een 
(gesubsidieerde) grote bijenstal bij Terra Maris 
(https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden
/museum-terra-maris), waar voorlichting en educatie 
gaat worden verzorgd. Op deze vlakken kunnen we 
als verenigingen veel van elkaar opsteken en zullen 
we de komende tijd dan ook nadrukkelijk de 
samenwerking zoeken. Het is in dit kader leuk om te 
zien dat ons bijenhuis in Renesse zo fraai is 
opgeknapt en dat Wim Bil met veel enthousiasme 
voor de komende zomerperiode elke 
woensdagmiddag een programma opzet om 
voorlichting te verzorgen. Als u daarvoor ook 
interesse heeft en het leuk vindt om hieraan deel te 
nemen, neemt u dan contact op met Wim. Zie verder 
ook de bijdrage hierover in deze BIJkletsen. 
Met al deze informatie hoop ik dat u een mooie 
zomerperiode tegemoet gaan en wens u namens het 
bestuur – voor zover nog van toepassing – een hele 
fijne vakantieperiode toe.  

Hartelijke groet, 
Helle van der Roest  
 
 
Varroa bestrijding 
Nu de bloei van de linde voorbij is en de linde honing 
kan worden of is afgenomen is het raadzaam om een 
diagnose uit te voeren naar hoeveelheid varroa mijten 
in een volk om zo nodig te behandelen. 
Tip: voor een diagnose van de hoeveelheid varroa 
mijten, leg een paar A4-tjes op de varroa lade en kijk 
24 uur later wat er ligt aan mijten. Als er in juli minder 
dan 5 mijten liggen is er voorlopig geen probleem.  
Tussen de 5 en 25 dan is een behandeling binnenkort 
gewenst. Boven de 25 mijten dan zo spoedig als 
mogelijk, zo niet meteen behandelen. 
Dat kan met de sproeimethode met oxaalzuur, die 
heeft alleen zin als er geen gesloten broed aanwezig 
is.  
Mocht je behoefte hebben aan info hieromtrent, dit is 
de link naar de brochure van Landbouw universiteit 
Wageningen op dit punt. 
http://edepot.wur.nl/292797  
 
 
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 Fontein-
Hubregtse.  
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