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Woord van de voorzitter  

  

En weer zijn we een jaartje verder.  

Zoals het hoort, biedt het bestuur de beste wensen aan, aan allen met een hart voor de bijen.  

We wensen jullie een goede gezondheid, honingzolders vol honing, koninginnen om U tegen te 
zeggen, met nakomelingen die je kan strelen, een zonovergoten bijenweide waarvan de geur je 
neusvleugels prikkelt, met een kleurenpracht om van te genieten ....  

Je mag toch dromen niet??  

Gedaan nu met dromen: na het geslaagde Ambrosiusfeest, als afsluiter van het jaar 2017 - waar Jens 
D’Haeseleer een boeiende uiteenzetting heeft gegeven over solitaire bijen - starten we 2018 met een 
nieuwjaarsreceptie.  

Vóór we klinken op een goed jaar komt Erik Goris, een gepassioneerd imker, zijn ervaringen delen 
over het leven van en met de bijen. Meer hierover verder in de bijendans.  

Met spijt moet ik jullie melden dat Stephanie Schelfhout haar bestuursfunctie heeft neergelegd. 
Bedankt Stephanie voor de bewezen diensten. Het ga je goed met alles wat je verder onderneemt.  

Ondertussen is Benoit De Rese, eveneens een gedreven imker, het bestuur komen aanvullen. Van 
harte welkom en we hopen op een vruchtbare samenwerking.!  

Marleen danken we voor de foto's van het Ambrosiusfeest.  

 

 

 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 4 februari 2018. 

Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent. 

Aanvang: 9.00 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de voorzitter. 

Voordracht: 

Iedereen weet, onze eerste vergadering is er om eentje te drinken op het nieuwe jaar. Enkel nog een reden 

om dat te rechtvaardigen is er nodig, en die hebben we .... 

Eric Goris komt ons zijn verhaal doen. Zijn specifieke manier van imkeren en inzichten in het bijenleven komt 

hij met plezier toelichten. Mogelijks opent dit een een deurtje naar een nieuwe kijk op het imkeren. 

Varia: 

Mededelingen. 

Overhandiging van diploma’s aan cursisten tweede jaar. 

Nieuwjaarsdrink: 

Rond 11.00 uur bieden we onze leden een nieuwjaarsdrink aan. Graag een seintje naar 

de voorzitter of de secretaris om een schatting te kunnen maken voor drank en hapjes. 

 

Einde voorzien rond 12.00 uur. 

 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, De secretaris, 

Raoul Garré Stefaan Vergaert 
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Mededelingen   

 

Bestelling Tübingenmengsel 

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden 

(mengsel) bestellen. 

De prijs is op 10€/kg gesteld. 

Wat zit er in? 

Het mengsel bevat phacelia, boekweit, mosterd, 

radijs, kaasjeskruid en bernagie. koriander, 

goudsbloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem en 

dille. 

1 kg is ongeveer goed voor 10 are. 

Tübinger mengsels worden over het algemeen op 

rijke, volle gronden gebruikt. 

Bestellen kan door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag op rekening van onze 

vereniging, met vermelding van de gewenste 

hoeveelheid en het soort. 

Uiterste besteldatum: tot einde voorraad. 

 

 
 

Overlijden: 

  

Op 2 november 2017 overleed Catherina Bouckaert. 

Zij was tot 2007 bestuurslid van onze vereniging. Via 

deze weg biedt de vereniging haar medeleven aan. 

 

Op 10 november 2017 ging Romain Standaert van 

ons heen. Ook hij is een oud bestuurslid. Onze 

welgemeende deelneming aan zijn familie en 

nabestaanden. 

 

Cursus 3de jaar. 

Ook dit jaar word er een scholing verzorgd. 

In opvolging van de cursus zullen nog een aantal 

terugkomdagen worden georganiseerd. In eerste 

instantie zullen de cursisten die het tweede jaar 

deelnamen de kans krijgen. Maar beginnende leden 

die willen zullen ook de kans krijgen deel te nemen. 

Vooropgestelde data zijn:  

18/03: Voorjaarsonderzoek 

29/04: zwermbeheersing 

24/06 varroabehandeling zomer 

14/10 of 25/11 varroabehandeling winter. 

Data en onderwerpen zijn nog niet definitief, 

verdere informatie volgt later!!! 

 

Activiteitenkalender 2018: 

4 februari: voorjaarsvergadering en 

nieuwjaarsreceptie 

8 april: plantendag in Wippelgem ALLE 

BIJENPLANTEN WELKOM TOT AANVANG VAN DE 

MIDDAG 

15 april: nog vast te leggen 

5 mei: overlarfdag. 

16 september: praatcafé 

25 november: Ambrosiusfeest 

december: waswafelgietdag. 

 

 



Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 

 
 

KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID 

Bankier van mens tot mens 

Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926 
VDK SPAARBANK                                                                                                                                                   Gaversesteenweg 621 

Kantoor SCHELDERODE                                                                                                                                           schelderode@vdk.be 

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 
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