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Woord van de voorzitter

't is lente.... maar nog een beetje te koud.
De kerselaars bloeien, 't is tijd om de hoogsels te plaatsen. Of toch niet, geen bijen meer... kasten
nog niet sterk genoeg... ze zijn te zwak uit de winter gekomen. De bijensterfte ligt terug hoog. Veel
imkers zijn op zoek naar bijen. De vraag ligt hoog, met het gevolg dat de prijs ook hoog ligt, de regel
van vraag en aanbod , weet je wel. De tijd dat je als startend imker een zwerm gratis kreeg ligt ver
achter de rug.

De tijd is terug aangebroken om op uitstap te
gaan. Dit jaar gaan we de educatieve bijenstand,
beheerd door AVI, bezoeken. De bijenstand is
gelegen op het domein van Fort 5 dat deel
uitmaakt van de verdedigingsgordel van
Antwerpen. De verdedigingsgordel bestaat o.a.
uit 8 forten rond Antwerpen. Deze forten liepen
van Wijnegem (fort 1) tot Hoboken (fort 8). Het
ontwerp van de forten was van de toenmalige
kapitein, later generaal Brialmont. De forten
heten dan ook de Brialmontforten. Tijdens de
eerste wereldoorlog waren deze van weinig nut
daar ze niet bestand waren tegen het Duitse
geschut van hun "Dikke Bertha's".
We brengen eveneens een bezoek aan het Fort
onder begeleiding van een gids. Voor meer
informatie zie verderop in de Bijendans.
Tot dan.

Raoul
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Uitnodiging
Uitstap educatieve bijenstand van Edegem.
Op 23 mei hebben we terug een uitstap gepland.
Dit keer gaan we op bezoek naar de educatieve bijenstand te Edegem waar we door Johan Boeykens worden
ontvangen.
Natuurlijk is een halve daguitstap maar half werk dus maken we van de gelegenheid gebruik om het Fort in de
voormiddag te bezoeken. Dit onder begeleiding van een gids van de culturele dienst van Edegem. Wie verdere
informatie wil over Fort 5 kan onderstaande link even raadplegen.
http://www.fortengordels.be/forten/fort-5
Dagplanning:
08.20 uur: Samenkomst op de carpoolparking langs de Land Van Rodelaan aan de oprit van de E17 te
Gentbrugge.
08.30 uur stipt: Vertrek.
09.15 uur: Aankomst in Fort 5.
09.30 uur: Start rondleiding Fort 5 met gids.
12.00 uur: Middagmaal in nabijgelegen eetgelegenheid.
Het middagmaal (belegde broodjes) zit niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen
http://www.hetelzenhofedegem.be
14.00 uur: Start rondleiding educatieve bijenstand.
16.00-16.30 uur: Vertrek huiswaarts.
16.45- 17.15 uur: Aankomst Gentbrugge.
De verplaatsingen gebeuren door carpoolen.
Kandidaat-chauffeurs worden gevraagd dit te melden aan het secretariaat. Zij ontvangen een
onkostenvergoeding.
Graag vragen we voor de uitstap een bijdrage om een deel van de kosten te dragen: €5 voor leden.
Partners en niet-leden vragen we €10.
Inschrijven VOOR woensdag 13 mei 2015 (dus zo snel mogelijk ).
Inschrijving op het secretariaat en door overschrijving
op het rekeningnummer van onze vereniging
(zie pag 2).
Dit met vermelding “imkerreis”.
Tot dan.
Namens het bestuur,
De voorzitter,
De secretaris,

Gentse imkersvereniging

Raoul Garré
Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Koninginnenkweek 2014
Net als voorgaande jaren kunnen onze leden eendaagse
Carnica larfjes gratis verkrijgen.
Het volledige dataoverzicht:

16 mei: pleegvolk klaarmaken.

17 mei: aangezogen larfjes afhalen na 18.00 u en in
pleegvolk hangen.
Adres van afhaling: Raoul Garré
Kerkwegel 1, 9820 Merelbeke.

20 mei: controle aangenomen doppen

23 mei: inkooien van gesloten doppen

30 mei: geboren moeren naar bevruchtingskastjes.

Mogen we vragen om ten laatste 10 mei uw larfjes aan te
vragen bij Raoul, gegevens terug te vinden op de
binnenkaft.

Afmetingen: 64,6mm op 33,8 mm. U kan uiteraard net als
vorige jaren bijkomende etiketten bestellen aan de prijs
van €1 per vel van 24 etiketten.
Gelieve volgende gegevens foutloos aan het secretariaat
te bezorgen:
Soort honing (honing, lentehoning, zomerhoning,
koolzaadhoning, lindehoning, enz…)
Correcte adresgegevens, eventueel telefoonnummer en
e-mail.
Oogstdatum van de honing.
Week van de bij
Van 1 tot 5 juni organiseert het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE) voor de 2de keer de Week van
de Bij. Die moet de Vlaming bewust maken van het
belang van bijen en de problemen waarmee ze
geconfronteerd worden en hem aanzetten om met
eenvoudige middelen zelf actie te ondernemen voor een
betere leefomgeving voor de bij.
Het thema van dit jaar, ‘Zet de bij in de bloemetjes’, wil
het belang van een bloemenrijke omgeving in de kijker
zetten. Topchocolatier Dominique Persoone is peter van
deze campagne. Dominique is gefascineerd door bijen.

Wie Buckfastlarfjes wil kan hiervoor contact opnemen
met een van onze bijleden, Achiel Dhooge. Voorwaarden
en data met Achiel af te spreken.
achiel.dhooge@skynet.be

Gratis honingetiketten
Als vereniging wensen we onze leden te wijzen op de
verplichting hun honing te etiketteren. Als
tegemoetkoming kunnen onze leden, net zoals
voorgaande jaren 48 etiketten gratis bekomen. Deze
zelfklevende etiketten worden voorzien van het logo en
het websiteadres van onze vereniging.

LENTEHONING
Netto gewicht: 500 gr.
Brecht Bieman
wilgenstraat 10 - 9810 Bijdorp
Tel.: 09/ 364 06 70
Geoogst in België op 16/05/11 - houdbaar 2 jaar na oogst
Droog/donker/<15°C bewaren – Niet voor kinderen -1jaar.

lid van www.gentseimkers.be
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Doe ook mee met de Week van de Bij en kondig je
activiteiten aan op de campagnesite. Inspiratie nodig?
Neem dan alvast een kijkje op www.weekvandebij.be ,
waar je ook gratis affiches kunt bestellen.

Activiteitenkalender 2015:
17 mei: overlarfdag.
23 mei: daguitstap.
20 september: praatcafé.
29 november: Ambrosiusfeest.
12 december: waswafelgietdag.
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De financiële partner voor u en uw gezin
VOORDELIGE ÉN VOLLEDIGE BANKSERVICE IN UW BUURT
INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN OP www.vdk.be OF OP KANTOOR:
VDK SCHELDERODE – MELSEN
VOF VAN CAENEGEM
KIES VOOR ZEKERHEID, EENVOUD EN DUURZAAMHEID

PARTECH bvba
UIT SYMPATHIE

VERKOOP – VERHUUR – HERSTELLINGEN - ONDERDELEN

Jo Schutyser
Gaversesteenweg 687 – 9820 Merelbeke – Tel/FAX: 09 362 65 61 – GSM: 0477-24 52 77
www.jstrailers.be
AANHANGWAGENS VAN 500 TOT 3500 KG
Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be

