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Woord van de voorzitter
Op 28 februari zijn de linden, geschonken door de provincie Oost-Vlaanderen aan de Oostvlaamse imkers,
afgehaald. Gedeputeerde de heer Vercamer sprak in zijn toespraak zijn bezorgdheid uit over het dalende
aantal bijen.
Op datzelfde tijdstip konden de boeren en tuinders hun bomen en struiken afhalen, die in groep aangekocht
waren door de provincie Oost-vlaanderen
De linden kunnen na afspraak afgehaald worden bij de secretaris van onze vereniging of op de plantenruildag
in Poeke.
Foto: met dank aan Roger De Vos

Op 1 maart is de meteorologische lente begonnen, hoewel we het gevoel hebben dat die reeds een tijdje
bezig is. Ik heb de indruk dat de bijen dat gevoel ook hebben. Ze brengen reeds stuifmeel binnen. Wanneer je
aan de dekplank voelt, voel je de warmte van het broednest. Ik heb voor de zekerheid op de kasten een pak
voedsel gelegd.
Voor wie het voelt kriebelen om een kast open te doen en nog niet goed weet hoe er aan te beginnen of je wil
eens zien hoe een ander dat aanpakt of gewoon voor de gezelligheid, kom op 29 maart naar de Boerse Poort
voor een demonstratie voorjaarsonderzoek. Zie Bijendans voor verdere informatie.
Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering van zaterdag 29 maart 2014.
Locatie:
Volkstuin De Boerse Poort, Mahatma Gandhistraat te 9000 Gent
Aanvang: 14 00 uur.
Agenda:
Verwelkoming door de voorzitter.
Praktijknamiddag:
Voorjaarsonderzoek:
Waar op te letten, wat te doen, maar ook vooral wat niet.
Gezien de vroege lente is de samenkomst voor een voorjaarsonderzoek wat te laat gepland. De
weersomstandigheden luisteren nu eenmaal niet naar de agenda van een imkersvereniging.
Niets weerhoudt ons ervan om ook even verder het seizoen te behandelen.
Bij gunstige weersomstandigheden worden ook enkele kasten geopend.
Beschermende kledij en schoeisel dat tegen enige vochtigheid kan is aangeraden.

Met dank aan de imkers van De Boerse Poort voor het ter beschikking stellen van hun locatie!
Varia:
Mededelingen.

Tot dan.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Daguitstap op 31 mei
Op dit ogenblik zijn de voorbereidingen volop bezig
voor onze daguitstap. Na hard zoeken werd er een
korfimker gevonden. Omdat de locatie niet direct bij
de deur ligt en we vermoeden dat er heel wat te
leren valt trekken we hiervoor een ganse dag uit.

buurman en kan je hem er eentje als geschenk
aanbieden?
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.
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.

LENTEHONING
Netto gewicht: 500 gr.
Brecht Bieman
Wilgenstraat 10 - 9810 Bijdorp
Tel.: 09/ 364 06 70

Noteer alvast deze datum in uw agenda!!

Koninginnenkweek 2014
Net als voorgaande jaren kunnen onze leden
eendaagse Carnica larfjes gratis verkrijgen. Graag
hiervoor inschrijven vóór 3 mei 2014.
Alle informatie kan je terugvinden in onze vorige
bijendans (zie onze website).

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

Gelieve volgende gegevens foutloos aan het
secretariaat te bezorgen:
Soort honing (honing, lentehoning, zomerhoning,
koolzaadhoning, lindehoning, enz…)
Correcte adresgegevens, eventueel
telefoonnummer en e-mailadres.
Oogstdatum van de honing.

Bijenweide 2014
De Provincie Oost-Vlaanderen verdeelt dit jaar aan
alle Oost-Vlaamse imkers inlandse lindes.
Af te halen op onze voorjaarsvergadering maar ook
tijdens de plantendag te Poeke (16 maart) kan je je
exemplaar afhalen. Graag vooraf iets laten weten
op het secretariaat zodat er niet nodeloos lindes
worden uitgedaan.
Geraak je niet op één van beide afspraken, dan kan
je ze, na afspraak, afhalen op het secretariaat.
Ieder imker weet dat een goede en gevarieerde
bijenweide onontbeerlijk is voor onze bijen. Deze
bijenweide moet verder reiken dan het einde van je
tuin. Misschien past die linde wel in de tuin van je
Gentse imkersvereniging

Bestelling Phacelia

Een nieuwe bestelling is binnen en zal op 29 maart
aanwezig zijn. Uw bestelling nog niet geplaatst?
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Bestellen kan door melding aan het secretariaat en
door overschrijving van het verschuldigde bedrag op
rekening van onze vereniging, met vermelding van
de gewenste hoeveelheid.
Prijs: 5,50€ per kg.
Er kan besteld worden tot einde voorraad.

Gelieve uw e-mailadres of telefoonnummer door te
geven aan het secretariaat, zodat wij u kunnen
contacteren voor afhaling!!!!!

Activiteitenkalender 2014:







Bestelling honingglazen en suikers 2014:
Bestel nu al uw wintervoeding aan verminderde
prijzen, dit door gezamenlijke aankoop.
Ook kan je terug honingglazen bestellen bij je
vereniging.
Te bestellen suikers:
1ste Gewone kristalsuiker: € 18.75 per zak van 25 kg
(= € 0,75/kg). De suiker is van het type K2 en zal
voorzien zijn van een label met vermelding van
lotnr. en gewicht.
2de Apisuc: (73% droge stof): de suikersiroop zal ter
beschikking zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs
van € 13.75.
3de Trimo-bee: de suikersiroop zal ter beschikking
zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs van € 14.
Alle suikers zijn verkrijgbaar door overschrijving op
Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2, 9820
Merelbeke
Met duidelijke vermelding van het soort suiker + de
hoeveelheid suiker of suikersiroop, en dit vóór
10/04/2014




29 maart: voorjaarsonderzoek.
11 mei: overlarfdag.
31 mei: daguitstap
28 september: praatcafé / honingkeuring
30 november: Ambrosiusfeest
6 december: waswafelgietdag.

Activiteiten buiten onze vereniging:
16 maart: plantendag Poeke vanaf 13.30 uur.
6 september: Vlaams Imkerscongres georganiseerd
door de KOIV.
Om organisatorische redenen is het steeds mogelijk
dat bepaalde data veranderen.

Honingbokalen worden ter beschikking gesteld
tegen de prijs van €3.90 per doos.
De bokalen zijn verkrijgbaar door overschrijving op
Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844.
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2,
9820 Merelbeke.
Met duidelijke vermelding van het aantal gewenste
dozen (inhoud 12 bokalen van 1/2kg per doos, model
Weck met plastiek deksel.), en dit vóór 10/04/2014
Levering van de suikers en honingglazen is voorzien
voor mei.
Depot voor afhaling:
Stefaan Vergaert,
Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke
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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

Personenvervoer

Taxi Verhuur met chauffeur

Luchthavenvervoer

Businessvervoer

Van Taxi tot businessvervoer, met zekerheid en professionalisme!
www.TaxiBartsan.be

9620 Zottegem

0486/12 70 66

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

