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Woord van de voorzitter

't Is begin januari, de vroege wilg begint te bloeien, de bijen brengen reeds stuifmeel binnen... Wordt dit terug
een bijenjaar vol verrassingen???
Wat is imkeren toch een interessante hobby.

Bij het begin van het nieuwe jaar biedt het bestuur van de Gentse Imkerbond de beste wensen aan, aan alle
imkers en hun familie, vrienden en kennissen voor een gezond en gelukkig 2016. We gaan de wensen
bezegelen met het heffen van een glas op de eerste vergadering op 31 januari. Vóór we klinken op het nieuwe
jaar, komt de Heer Ronny De Vylder ons onderhouden over de noodzaak en het waarom van het tellen van de
val der varroamijt.

Volgens de "Gids voor goede Bijenteeltpraktijken" moet er in december-januari behandeld worden met
oxaalzuur, dit kan door bedruppelen of verdampen. Er is zelfs een nieuw werkwoord gevonden, namelijk
oxalen, ik oxaal, jij oxaalt, wij oxalen. Nu kunnen we ons afvragen of het nodig is dat alle imkers rond dezelfde
periode oxalen. De vraag is of de behandeling zijn doel bereikt heeft, daar de bijen gedurende de te
behandelen periode nog vlogen, de temperatuur te hoog was en of er al dan niet broed aanwezig is, enz.
Ik blijf erbij: Wat is imkeren toch een interessante hobby!!

Tot op de Nieuwjaarsreceptie .....

Raoul
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 31 januari 2016.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Voordracht:
We openen het jaar met een voordracht verzorgd door Ronny De Vylder.
Wie eventjes op het Net zoekt kan hem naast zijn verantwoordelijkheden binnen de imkerij ook hem ook
werkzaam zien bij Velt Damvallei. Ronny is voorstander van de Carnicabijen. Hij draagt, in opvolging van
Marco De Pauw, de verantwoordelijkheid als coördinator voor de selectiewerkgroep binnen de KOIV.
Ronny streeft er naar om gezonde, sterke, zachte en productieve bijen te hebben. Hierbij is het belangrijkste
selectiecriterium : de varroatolerantie..
Hij toont aan dat bijen houden duurzaam kan: het is mogelijk om zo ecologisch mogelijk met bijen te werken.
Ronny komt ons zondag iets meer vertellen over varroa en noemt zijn onderwerp specifiek; “Waarom mijten
tellen?” . Binnen de huidige problematiek van de bijensterfte brengt hij zijn mening en visie. Waarom mijten
tellen? Hoe hier op te anticiperen?
Vraagstellen is mogelijk en antwoorden zijn te bekomen op de eerste ledenvergadering van dit jaar.
Zorg dat je erbij bent!!
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 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
Activiteitenkalender 2016:

Plant een boom

31 januari: voorjaarsvergadering.

Een aantal bomen en struiken in onze tuin zoeken

24 april: voorjaarsactiviteiten.

nu dringend een adoptieadres.

15 mei: overlarfdag.

Inlandse linde, Boswilg (Salix Capria) en Gele

25 september: praatcafé.

Kornoelje (Cornus Mas) zijn beschikbaar tot einde

20 november: Ambrosiusfeest.

voorraad.

december: waswafelgietdag.

Indien gewenst kunnen ze na bestelling op onze
eerste vergadering worden verkregen.

Verslag:
Ambrosiusfeest 2015.
Op 22 november ging ons Ambrosiusfeest door met
Corneel Dewindt als gastspreker.
Hij gaf een uiteenzetting over het imkeren in
Marokko. De manier waarop bijen gehouden
worden en de problemen die daarbij voorkomen. De
bijenrassen waarmee geïmkerd wordt, kwamen
eveneens aanbod. Tot slot sprak Corneel over de
projecten die hij steunt.

Na de presentatie werd aangeschoven aan de
uitgebreide kaastafel die verzorgd werd door
François en zijn echtgenote waarvoor dank. De
geslaagde dag werd afgesloten met taart en koffie
of thee en de traditionele tombola. Nog eens
bedankt aan de leden en de firma's die prijzen
schonken.
Verslag: Raoul.
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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

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

