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Woord van de voorzitter
"'t Is weer voorbij die mooie zomer ..."
De zomer is bijna voorbij maar mooi was die niet. Hopelijk kunnen we nog genieten van een mooie nazomer.
Niettegenstaande het minder mooie weer - de hittegolf uitgezonderd - hebben de bijen toch hun
honingzolder gevuld. Ook wij, als imker, hebben ons werk gedaan: geoogst, geslingerd, geënt, geroerd en de
honing ingepot, na het slingeren onmiddellijk behandeld tegen de varroamijt en het inwinteren gestart.
Voor het inwinteren kunnen we opgelost kristalsuiker of in de handel zijnde producten gebruiken, wat het
beste is kunnen we, als één van de onderwerpen, bespreken op onze eerstvolgende vergadering.
De vergadering gaat door op 25 september eerstkomend om 9.00h onder het motto "Praatcafé". Alle
onderwerpen kunnen aan bod komen. Onder het drinken
van een kop koffie of thee kan een geanimeerd gesprek
ontstaan tussen de "oude garde" die hun ervaringen
meedelen en de "jongeren" of omgekeerd. Meer hierover
vind je in de "Bijendans"
Imkers die de vochtigheid van hun honing willen kennen,
kunnen op de vergadering een potje honing meebrengen,
de refractometer zal aanwezig zijn.
Er zijn problemen gemeld in verband met vervuilde
waswafels, waarbij de waswafel opgewerkt wordt , door de
koningin belegd en de larfjes afsterven, waardoor het raam
een "hagelschot" uitzicht krijgt. In de "Bijendans" vind je
een schrijven van het FOD met meer uitleg. Wie zijn eigen
waswafels giet, kent die problemen niet.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze najaarsvergadering van zondag 25 september 2016.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Verwelkoming door de voorzitter.
Varia:
Mededelingen.
Praatcafé:
Net als vorig jaar plannen we een praatcafé.
Bedoeling hiervan is dat vooral jongere imkers kunnen leren van de discussies rond de tafel. Hoe doe je
bepaalde handelingen? Wat doe je wanneer en hoe? Waarom dit of dat en welke is de beste manier? Je zal
zien, ieder imker heeft hierover zijn mening en we riskeren om met meer vragen naar huis te gaan dan dat we
zijn aangekomen…maar wie niet vraagt wordt niet slimmer.
Alle onderwerpen kunnen aan bod komen.
Wie bepaalde onderwerpen wil zien behandeld worden kan dit op voorhand doorgeven. We kunnen dit dan
nog eventjes voorbereiden.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Gecontamineerde waswafels.
De meesten onder ons hebben onderstaand bericht
reeds via mail of andere kanalen binnen gekregen.
Tijdens het opmaken van deze Bijendans zijn
onderzoeken lopende en wachten wij op de uitslagen
hiervan. Tot latere berichten ons meer inzicht geven
op de situatie raden wij onze leden aan om voorlopig
geen nieuw aangekochte waswafels meer in de volken
in te brengen.
Hieronder kan u het schrijven terug vinden van het
FOD Volksgezondheid.
Bericht aan Vlaamse koepelorganisaties in de
bijenteelt
FOD Volksgezondheid voert onderzoek naar
verhoogde sterfte van bijenbroed
De afgelopen weken ontving de FOD
Volksgezondheid een 10-tal meldingen van Belgische
imkers over een abnormale sterfte van het
bijenbroed. Naar aanleiding hiervan wordt
momenteel onderzocht of de gebruikte waswafels
(kunstraat) een verklaring kunnen bieden voor de
vastgestelde problemen.
Eind juli werden de eerste meldingen ontvangen
aangaande de sterk verhoogde sterfte van het
nieuwe bijenbroed en hagelschot bij een aantal
Belgische imkers. Aangezien de FOD
Volksgezondheid bevoegd is voor de controle op
het gebruik van dierlijke bijproducten voor
technische toepassingen, werden een aantal
onderzoeken opgestart om na te gaan of een
contaminatie van de gebruikte waswafels
(bijenwas/kunstraten) aan de oorsprong ligt van de
verhoogde sterfte. Uit de eerste analyseresultaten
blijkt dat de in de gebruikte waswafels aanwezige
pesticidenresiduen alvast geen verklaring bieden
voor de vastgestelde problemen. Momenteel zijn
nog een aantal bijkomende onderzoeken lopende
naar andere mogelijke contaminanten en het
gebruik van bepaalde zepen die bij de productie van
de waswafels worden gebruikt. De resultaten
hiervan worden de komende weken verwacht.
Gentse imkersvereniging

De FOD Volksgezondheid vraagt imkers die met
dezelfde verschijnselen werden/worden
geconfronteerd (abnormale sterfte van het
bijenbroed na de plaatsing van nieuwe waswafels
die niet in verband kan worden gebracht met
varoase) hiervan onverwijld melding te doen via de
meldpunten van het Koninklijke Vlaamse
Imkersbond (http://www.konvib.be/formuliervervuilde-was/vervuilde-was.html), de Algemene
Vlaamse Imkervereniging, de Vlaams-Nederlandse
Imkerfederatie of het Federaal Imkersverbond
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee7A8
7xt8OCP9Ip8i2sw6mY7FgMeCr3hjD5YAzfeMz9Q1bA
/viewform?c=0&w=1). Zij zullen alle klachten
bundelen en ter beschikking stellen van de
Inspectiedienst van de FOD Volksgezondheid.
De getroffen imkers wordt ook aangeraden om
kunstraten die problemen geven te verwijderen en
deze voorlopig ter beschikking te houden voor
eventueel verder
onderzoek.

Activiteitenkalender 2016:
25 september: praatcafé.
20 november: Ambrosiusfeest – feesteditie!
11 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

