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Woord van de voorzitter
Beste leden, mag ik jullie vanwege het bestuur van de Gentse Imkersvereniging en mezelf, het beste
toewensen voor 2014, voor je familie, vrienden en kennissen. Mogen jullie dit jaar terug de nodige rust en
vreugde vinden tussen de bijen.
Nog een laatste terugblik op 2013: naar mijn bescheiden mening was het Ambrosiusfeest een succes.
Daarvoor dank aan het bestuur en partners voor de inzet en vooral dank aan François en zijn echtgenote voor
het leveren, verzorgen en bedienen van de kaas. Merci!
In december hadden we ook nog de waswafelgietdag waar drie leden aan deelnamen (deelnemers uit het
bestuur niet meegerekend). Er werden 741 waswafels gegoten!!
Terug naar 2014: We starten het jaar met een receptie die doorgaat op 26 januari. Vóór de receptie is er
evenwel een vergadering over het maken van mede. Tijdens de receptie worden de diploma’s van de
derdejaarscursus uitgereikt.
Proficiat aan de geslaagden.
Met het warme weer in december en januari staan reeds heel wat winterbloeiers in bloei zoals sneeuwklokjes,
helleborus, viburnum, chimonanthus, struikkamperfoeli, en andere. (foto’s Roger De Vos)

Tot 26 januari.

Raoul
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering van zondag 26 januari 2014.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Verwelkoming door de voorzitter.
Voordracht:
Het maken van mede, gebracht door Eric Bruggeman.
Enkele jaren terug konden we van Eric op vakkundige wijze leren hoe propolis wordt geoogst en
verwerkt tot allerlei producten zoals propoliszalf en tinctuur.
Als opener van 2014 hebben we het genoegen om deze begenadigde spreker terug in ons midden te
hebben.
Eric slaagt er in om een van de beste medes te brouwen. Eens geproefd, altijd verkocht.
Tijdens de uiteenzetting zal Eric ons meenemen naar de geheimen van de ideale mede. Het recept is
alleen tijdens onze bijeenkomst te verkrijgen. (we publiceren hem niet in onze bijendans  ).
Iedereen op post dus!!
Varia:
Mededelingen.
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 van het aantal aanwezigen.
Diplomauitreiking cursus Meester Imker.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Verslag
Zondag 24 -11-2013
Ambrosiusfeest.
Zoals gebruikelijk bij een Ambrosiusfeest wordt een onderwerp gekozen dat ook niet imkers en partners
kunnen smaken.
We hadden het genoegen om Liesbeth en Marijn, in de media beter gekend als “de stadsimkers”te
verwelkomen.
Onder begeleiding van een powerpoint wist Liesbeth op boeiende wijze hun eerste jaren en ervaringen als
imker te verwoorden.
Na afloop konden alle aanwezigen genieten van een ruime kaasschotel. Het Ambrosiusfeest werd zoals
gewoonlijk afgesloten met een tombola.
Onderstaande beelden spreken voor zich.
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Mededelingen
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 buurman en
kan je hem er eentje als geschenk aanbieden?

Koninginnenkweek 2014
Net als voorgaande jaren kunnen onze leden eendaagse
Carnica larfjes gratis verkrijgen. Graag hiervoor
inschrijven voor 3 mei 2014.
Wie zijn zelfgekweekte koninginnen ook ter bevruchting
in Kreverhille wil aanbieden, zorgt voor een
gezondheidsattest (€20), een lidmaatschap van
Kreverhille (eerste maal €15) en EWK’s.
Het bestuur zorgt voor het gezamenlijk indienen van de
broedstalen voor een gezondheidsattest en het
gezamenlijk transport naar Kreverhille.
Voor alle verdere info over deelname aan de
bevruchtingen te Kreverhille kan je terecht bij de
voorzitter.
Het volledige dataoverzicht:

10 mei: pleegvolk klaarmaken.

11 mei: aangezogen larfjes afhalen na 18.00 u en in
pleegvolk hangen.

14 mei: controle aangenomen doppen

17 mei: inkooien van gesloten doppen

24 mei: geboren moeren naar EWK’s.

26 mei: ’s avonds EWK’s laten uitvliegen.

2 juni: binnenbrengen van de EWK’s (voedsel
aanvullen) voor 17.30 uur, transport naar Kreverhille

23 juni na 20.00 uur : afhalen bevruchte koninginnen.

Activiteitenkalender 2014:











26 januari: Maken van Mede en nieuwjaarsreceptie.
29 maart: voorjaarsonderzoek.
11 mei: overlarfdag.
einde mei - begin juni daguitstap
28 september: Praatcafé / Honingkeuring
30 november: Ambrosiusfeest
6 december waswafelgietdag.

Activiteiten buiten onze vereniging:
16 maart: Plantendag Poeke vanaf 14.30 uur
6 september: Vlaams Imkerscongres georganiseerd door
de KOIV.
Om organisatorische redenen is het steeds mogelijk dat
bepaalde data veranderen.

Bestelling Phacelia
Net als vorig jaar heeft onze vereniging Phacelia
aangekocht.

Deze gezamenlijke kweek is een unieke kans om
zachtaardige carnica’s op uw stand te bekomen, aarzel
niet om deel te nemen.

Bijenweide 2014
De Provincie Oost-Vlaanderen verdeelt dit jaar aan alle
Oost-Vlaamse imkers inlandse lindes. Deze kunnen begin
maart 2014, na afspraak worden afgehaald. Indien
gewenst, kan ook op de plantendag in Poeke je linde
worden afgehaald.
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Bestellen kan 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
bestelling ten laatste eind deze maand te plaatsen.
De verdeling zal gebeuren in de loop van het voorjaar.
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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

