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Woord van de voorzitter

Na een warme oktobermaand, waarbij de bijen nog bijna dagelijks konden uitvliegen heeft de herfst
toegeslagen. Bij imkers die in de buurt bloeiende groenbemesters en /of klimop staan hebben,
brachten de bijen nog grote ladingen stuifmeel binnen tot de eerste dagen van november. 't Is reeds
vroeg donker en regen en wind houden ons binnen, dus tijd om ons materiaal in orde te stellen voor
het komende bijenseizoen.
Ook is het terug tijd om een feestje te bouwen. Het Ambrosiusfeest komt er aan. Het is elk jaar een
beetje zoeken naar een onderwerp dat nieuw en aantrekkelijk is voor imker en niet imker. Na de
spinnen en het stadsimkeren, gaan we het hebben over insecten en het eten ervan. Proevertjes
horen er natuurlijk ook bij! Na de uiteenzetting bieden we geen insecten of wormenmaaltijd aan
maar houden we het bij een klassieke koffietafel met koffie, thee en gebak (zonder wormpjes) en
daarna onze traditionele tombola. Meer hierover in de Bijendans.

Zal, wat het weer betreft, de slechte maand augustus en de prachtige maand oktober een nefaste
invloed hebben op het overwinteren van de bijen? Wie zal het zeggen? Het is wel een feit dat er
reeds meldingen zijn van kasten die leeg gevlogen zijn.
Imker let op!!
Wie bijen wil aankopen, ga na uit welke regio de bijen komen, in Italië zijn de eerste kastkevers
gesignaleerd!
Raoul.
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Uitnodiging

Beste collega imkers,
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest van zondag 30 november 2014.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 14.00 uur.
Agenda:
- Verwelkoming door de voorzitter..
- Varia: mededelingen.
De mondiale vraag naar dierlijke eiwitten stijgt elk jaar. Een groeiende welvaart in vooral China en
India zorgen ervoor dat er meer vee geteeld wordt. Tegen 2030 zal onze aarde echter de vraag naar
dierlijke eiwitten niet meer aankunnen. Als we willen dat onze kleinkinderen ook kunnen genieten
van een goeie steak, dan kunnen we beter vandaag leren zuiniger om te springen met
energie(voedsel)bronnen.
Het kweken van insecten is milieuvriendelijk, het vergt minder voedsel, ruimte. Het eten van
insecten levert een alternatieve bron van dierlijke eiwitten, omega-3 vetzuren, ijzer en vezels.
Daarom is het gebruik van insecten in onze gastronomie een gezonde verrijking. Het koken met
nieuwe producten geeft zuurstof aan een creatieve kok.
Je hebt het goed geraden. Ons thema op het Ambrosius is terug iets “expliciet”. We wagen ons op
buitengewoon ongekend terrein. Het word zeker een boeiende, interessante en hopelijk ook
smakelijke namiddag.
- Na deze activiteit bieden we koffie (thee) en gebak aan.
- Na de koffie is er onze jaarlijkse tombola
Zoals steeds zijn er prachtige prijzen te winnen, gaande van een grote variatie imkermaterialen, over
planten naar het klassieke flesje wijn.
Tombolaprijzen zijn steeds welkom, dit echter zonder verplichting.
Gelieve in te schrijven via mail of telefonisch vóór donderdag 20 november 2014.
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).

Namens het bestuur,
De voorzitter,
Raoul Garré
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Mededelingen

Lidgelden 2015
Een jaartje vliegt voorbij. Bij deze zijn we alweer
begonnen met het innen van de nieuwe
lidgelden.
Overschrijven kan op onderstaand
rekeningnummer, gelieve het totaal aantal
bijenvolken in uw bezit te vermelden bij de
mededelingen.

Als minimum hoeveelheid wordt 3kg
vooropgesteld.

Lidgeld Kon. V.I.B.: € 30.
Lidgeld Kon. V.I.B. buitenlandse leden: € 35
Ben je al lid bij een andere vereniging onder de
Kon. V.I.B. en wens je alleen een lidmaatschap
als bijlid dan vragen we een bijdrage van € 5.
Overschrijving op bankrekening:
Bankrekening: BE55 8905 7409 5844
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2,
9820 Merelbeke

Heb je twijfels of je gezuiverde was voldoet om
te worden gegoten? Breng hem dan even mee
naar het Ambrosiusfeest, dan kan hij daar
worden bekeken.
Uiteraard kan je op 6 december ook gewoon
even binnenspringen om te zien hoe dat gieten
in zijn werk gaat en wat te doen om volgende
editie deel te nemen.

Een vlotte en tijdige storting van uw lidgeld
bespaart uw bestuur heel wat extra werk!
Activiteitenkalender 2014:
 30 november: Ambrosiusfeest
 6 december: waswafelgietdag.
Waswafelgietdag op 6 december 2014
Deze winter worden er voor de 9de keer

De koffie (of thee) staat klaar. Locatie:
Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke.
Van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.

waswafels gegoten. De aangeboden was moet
perfect zuiver zijn en ten laatste daags voor de
gietdag worden binnengebracht.
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Bestelling Tübingen- of Brandenburgmengsel
Via de verenging kan je bovenvermelde zaden
(mengsel) bestellen.
De prijs is op 10€/kg gesteld.
Wat zit er in?
Beide mengsels bevatten phacelia, boekweit,
mosterd, radijs, kaasjeskruid en bernagie.
Tübinger heeft dan nog extra: koriander,
goudsbloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem
en dille en het Brandenburger mengsel heeft als
extra zonnebloemen.
1 kg is ongeveer goed voor 10 are.

Tübinger mengsel worden over het algemeen
op rijke, volle gronden gebruikt en
Brandenburger mengsels op armere gronden.
De prijs van het Phacelia is op dit ogenblik nog
niet bekend.
Neem contact op met het secretariaat indien u
Phacelia wenst te bestellen.
Bestellen kan door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op rekening van onze
vereniging, met vermelding van de gewenste
hoeveelheid en het soort.
Uiterste besteldatum: 01/01/2014 of tot einde
voorraad.
De verdeling zal gebeuren in de loop van het
voorjaar.
Kleine bijenkastkerver in Italië
Onder deze titel kan je op pagina 7 van het
maandblad van de Kon.VIB. een bericht lezen
afkomstig van het FAVV.
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De bijenkastkever heeft via Italië het Europese
continent bereikt. Deze parasiet heeft zijn
thuisbasis op het Afrikaanse continent waar hij
de natuurlijke parasiet is van de plaatselijke
bijenrassen. Voor onze honingbij zal hij een niet
te onderschatten parasiet zijn.
We wensen iedereen die bijen wil aanschaffen
(al dan niet voorzien van gezondheidsattest) er
op te wijzen dat heel wat bijenvolken die in de
handel worden aangeboden van Italiaanse
afkomst zijn. Het is dus ten stelligste afgeraden
via deze kanalen zich van bijen te voorzien.
De kever tegen houden zal niet lukken maar
hopelijk blijven we er nog een paar jaar van
gespaard.
Via onderstaande link kan u een steekkaart van
de kever nalezen.
http://www.konvib.be/artikels-artikels/artikelsziekten-en-bedreigingen/artikels-ziekten-enbedreigingen-ziekteverwekkers/1744steekkaart-kleine-bijenkastkever.html
Doorgave e-mailadressen
Wens je vanaf heden de Bijendans enkel nog
digitaal te ontvangen? Het volstaat een mailtje
te sturen naar het secretariaat en daarbij ook te
vermelden of de digitale Bijendans de papieren
versie mag vervangen.
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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

