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Woord van de voorzitter

't Is 22 maart, een kast opendoen??
Het kriebelt.. 't zonneke schijnt, maar de wind komt nog uit het noorden. In de zon lekker warm maar uit de
zon nog fris, met wind nog frisser. Dus onze nieuwsgierigheid nog een beetje bedwingen en wachten op een
hogere temperatuur om de kasten open te doen en om aan de voorjaarscontrole te beginnen. In afwachting
kunnen we beter in de zon en uit wind een terrasje doen. Natuurlijk ... de diehards !!
Op het warmste tijdstip van de dag brengen de bijen reeds stuifmeel binnen van voorjaarsbloeiers. Voor de
gelukkigen die bloeiende wilgen in de omgeving staan hebben is het een feest om naar het vlieggat te kijken
om te zien hoe de bijen met zwaar beladen pootjes komen aangevlogen.
Het is dan ook tijd om een tweede vergadering te organiseren waarbij we meer vernemen over
zwermverhindering en het maken van afleggers.
Meer daarover vind je in deze Bijendans.
Ik hoop op jullie aanwezigheid.

Raoul
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 24 april 2016.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Voordracht:
Voorjaarsactiviteiten.
Een verzamelnaam van allerhande activiteiten waar we op een samenkomst alle kanten mee uit kunnen.
Specifiek gaan we tijdens deze vergadering de mogelijkheden behandelen van Simplex en gelijklopende
kastmodellen, waarbij gewerkt wordt met gelijke ramen in alle rompen. De mogelijkheden in het kader van
zwermbeperking en volksvermeerdering zullen aan bod komen.
Heb je problemen met het maken van kunstzwermen of zwermbeheersing? Wil je uitbreiden en hoe doe je dat
op de meest efficiënte manier?
Op de samenkomst zullen de meest frequente kunstzwermen worden toegelicht maar ook dat ietsje meer.

Zorg dat je erbij bent!!
Varia:
Mededelingen.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Koninginnenkweek 2016
Net als voorgaande jaren kunnen onze leden
eendaagse Carnica larfjes gratis verkrijgen.
Het volledige dataoverzicht:
14 mei: pleegvolk klaarmaken.
15 mei: aangezogen larfjes afhalen na 18.00 u en in
pleegvolk hangen.
Adres van afhaling: Raoul Garré
Kerkwegel 1, 9820 Merelbeke.
18 mei: controle aangenomen doppen
21 mei: inkooien van gesloten doppen
28 mei: geboren moeren naar bevruchtingskastjes.

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

Bestelling honingglazen en suikers 2016:
Bestel nu al uw wintervoeding aan verminderde
prijzen, dit door gezamenlijke aankoop.
Naargelang de soort vloeibare suikers is er een
korting die kan oplopen tot €4 per bidon.
Ook kan je terug honingglazen bestellen bij je
vereniging.
De levering is voorzien in mei/juni.
Te bestellen suikers:
1ste Gewone kristalsuiker: € 16,75 per zak van 25 kg
(= € 0,67/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 € 11,50.
3de Trimo-bee: de suikersiroop zal ter beschikking
zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs van € 12,40.
Gentse imkersvereniging

4de Sint-Ambrosius siroop: (75% droge stof) aan
€ 10,70 per bidon van 14 kg.
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 10/04/2016
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 10/04/2016
Depot voor afhaling:
Kasteelstraat 16
9820 Merelbeke
Gelieve uw e-mailadres of telefoonnummer door te
geven aan het secretariaat, zodat wij u kunnen
contacteren voor afhaling!!!!!

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

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.
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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.

Plant een boom
Dit voorjaar kreeg onze vereniging van de provincie
Oost Vlaanderen een voorraad boskers om onder
zijn leden te verdelen. Een ideale bijenplant. Heb jij
nog een plaatsje waar er eentje kan staan of iemand
in de buurt van je bijenstand die er eentje wil
planten? Na melding aan het secretariaat zullen de
planten ter beschikking zijn op de samenkomst van
24 april. Ze kunnen natuurlijk ook na afspraak
afgehaald worden bij de secretaris. Dit tot einde
voorraad.

Activiteitenkalender 2016:
24 april: voorjaarsactiviteiten.
15 mei: overlarfdag.
25 september: praatcafé.
20 november: Ambrosiusfeest.
december: waswafelgietdag.
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KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID

Bankier van mens tot mens
Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926
Gaversesteenweg 621
schelderode@vdk.be

VDK SPAARBANK
Kantoor SCHELDERODE
Informatie over onze producten op www.vdk.be of op kantoor

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

