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Woord van de voorzitter

De beste wensen voor een gezond en vruchtbaar 2015 aan alle imkers, de familie en vrienden,
vanwege het bestuur van Gentse Imkersvereniging en ook van mezelf.
We gaan het nieuwe jaar 2015 feestelijk inzetten met een receptie, voorafgegaan door een
voordracht door Bert De Doncker, hij komt ons onderhouden over "natuurlijk imkeren". Meer
gegevens vind je in deze Bijendans.
Niettegenstaande het onderwerp op het Ambrosiusfeest niet alledaags was, mogen we terug van
een succes spreken. Sommigen knabbelden lustig op sprinkhanen, meelwormen en dergelijke, terwijl
anderen het liever van op afstand bekeken. De larven van de wasmot werden zelfs met
wraakgevoelens verorberd. Foto’s te bekijken op onze website.
We danken Wouter voor zijn deskundige uitleg.
Ondertussen is het bestuur op zoek geweest naar onderwerpen voor voordrachten en uitstappen.
Wie graag over een bepaald onderwerp meer wil weten en we kunnen het inpassen in één van onze
vergaderingen, laat het ons gerust weten via mail of deel het ons mee op de receptie.
Wat reeds vaststaat is de initiatiedag, en in de maand mei worden terug ééndaagse larfjes verdeeld.
Wie wil deelnemen verwittigt het secretariaat.
Er komt een praatcafé met eventueel een demonstratie van het reinigen en ontsmetten van het
imkermateriaal.
De waswafelgietdag gaat eveneens door op het einde van het jaar. Meer gegevens vind je in deze of
volgende Bijendans.
Het waswafels gieten was terug een succes, er werden maar liefst een 1.400 waswafels gegoten.
Onze dank gaat vooral uit naar Stefaan die onophoudelijk gegoten heeft. We zullen hem eens
aanporren om een wereldrecord waswafelgieten te vestigen.
Er komen terug onheilspellende berichten binnen van leeggevlogen kasten. Moeten we anders gaan
imkeren? Misschien vernemen we meer in de voordracht die voorafgaat aan de receptie.
Tot dan
Raoul
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering van zondag 1 februari 2015.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Verwelkoming door de voorzitter.
Voordracht:
Bert de Doncker kwam in contact met de imkerij tijdens een reis naar Portugal. Het was duidelijk liefde op het
eerste gezicht en kort na thuiskomst arriveerden de eerste twee bevolkte kasten achteraan in de tuin.
Sindsdien, inmiddels meer dan 10 jaar geleden, zijn bijen en de natuurlijke omgeving een steeds belangrijkere
rol gaan spelen.
Bert begon zijn loopbaan als lesgever bij Natuurpunt Educatie. Drie jaar lang toerde hij door het Vlaamse land
met voordrachten over natuur, klimaat en biodiversiteit. Na een passage bij het Agentschap voor Natuur en
Bos, kwam Bert in de biologische landbouw terecht. "Landbouw was mijn eerste passie en het ontbrekende
puzzelstuk om mijn passies tot een coherent verhaal te kneden; biologische landbouw verbindt natuur met
zorg, creativiteit en vrijheid met verantwoordelijkheid, bestuiving met lekker eten!”
Bert is nu docent van de cursus “Natuurlijk imkeren”, die bij Landwijzer doorgaat, en gaat ons een beknopte
uiteenzetting geven over een aantal basisprincipes, de belangrijkste technische aspecten, de gebruikte
kasttypes, het oogsten…
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.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Activiteitenkalender 2015:
1 februari: voorjaarsvergadering.
9 mei: initiatiedag.
17 mei: overlarfdag.
16, 23 of 30 mei: daguitstap.
20 september: praatcafé.
29 november: Ambrosiusfeest.
12 december: waswafelgietdag.
Registratie bij het FAVV:
Er zijn de laatste jaren heel wat jonge imkers
bijgekomen, maar ook sommige anciens onder ons
zijn vermoedelijk nog niet geregistreerd bij het
Voedselagentschap.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen heeft tot doel te waken over de
veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van
ons voedsel. Dit ter bescherming van de gezondheid
van mens, dier en plant.
Wij wensen erop te wijzen dat ieder imker wettelijk
verplicht is zich te registreren. De registratie heeft
voor de gewone hobbyimker geen financiële
gevolgen. Dit op voorwaarde dat je niet meer dan 24
bijenvolken in je bezit hebt.
Wie zich tot op heden nog niet liet registreren, kan
dit uiteraard alsnog doen. Gewoon even naar onze
site surfen (http://www.gentseimkers.be/) en
doorklikken naar “wetgeving” waar een Worddocument kan worden afgehaald. Wie niet via
bovenstaande link het registratieformulier kan
bekomen, kan het aanvragen op het secretariaat.
Het ingevulde registratiedocument opsturen naar
volgend adres.
Voor Oost-Vlaanderen:
FAVV
Zuiderdok – Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6/1000
9050 Gent.

steentje bijdragen ter promotie van de bijenweide.
Onze eerste actie dit jaar was een bedeling van het
bijenweidemengsel die per 1 januari afliep.
De mensen die een bestelling geplaatst hebben,
zullen in de loop van het voorjaar bericht krijgen
voor afhaling. Info over toekomstige acties komt er
nog.
Wie op de komende voorjaarsvergadering een
Hollandse linde, inlandse linde of Gele kornoelje
wenst kan deze aanvragen bij de secretaris. Enkel te
verkrijgen bij uitblijvende vorst en zolang de
voorraad dit toelaat.
Medewerking enquête
Er werd ons gevraagd om mee te werken aan een
enquête van een eindejaarsstudent aan de
Tuinbouwschool te Melle. Onderstaand laten we
hem zelf aan het woord.
Beste imker
Mijn naam is Tom Broucke en ik zit in het 6de jaar
Natuur –en Groentechnische Wetenschappen op de
Tuinbouwschool van Melle. Als 6de jaars moeten we
een eindwerk maken, en ik heb uit interesse het
onderwerp honingbijen gekozen.
Als praktische proef spits ik mij meer toe op de
problematiek rond honingbijen, met name de
Varroamijten. Om meer te weten te komen over hoe
met problemen rond honingbijen wordt omgegaan,
heb ik deze enquête opgesteld.
Deze enquête probeer ik af te nemen bij zo veel
mogelijk imkers over heel België. Om te voorkomen
dat ik nog enquêtes teruggestuurd krijg na de
werkperiode voor mijn praktische proef, zou ik u
vriendelijk willen vragen om de enquête voor 31
januari in te vullen.
Ik bedank u alvast bij voorbaat
Tom Broucke

https://docs.google.com/forms/d/1HIjtpgFAG6SL
1-HDymRKsax1xniYYP_a2lUM5BOWyc/viewform?usp=send_form

Bijenweide 2015:
Net zoals voorgaande jaren zal onze vereniging zijn
Gentse imkersvereniging
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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

