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Woord van de voorzitter

Het is eind oktober en we genieten van een klein nazomertje. De temperatuur gaat op de middag
naar de 14 à 16°C. En .... al de bijen vliegen !!! Wat een geruststelling. Vorig jaar hoorde je hier en daar
reeds van verdwenen bijenvolken.
Nu het werk aan de bijen achter de rug is, op - bij sommige imkers - een (te) late varroabehandeling
na, kunnen wij ons klaarstomen voor het volgend bijenjaar. De rondslingerde rommel in en rond de
bijenhall opruimen, raampjes, bodem en rompen kuisen en ontsmetten, de planning opstellen voor
de koninginnenkweek en dromen over super koninginnen wiens nakomelingen varroaresistent zijn...,
ook nog was zuiveren om waswafels te gieten. Is er nog tijd over dan kunnen we een goed recent
boek over bijen in handen nemen zoals: Honingbijen door Jürgen Tautz en uitgegeven door KNNV
Uitgeverij of eentje van de boekenplank, waaruit volgend citaat:
"Ze blijven voortgaan met hun vrolijken rondedans; het eeuwige feestgetier gaat zijn gang; nog dagelijks
vult zich de bijentuin met hun zorgeloos overmoedig gegons. Maar dan eindelijk wordt het teeken tot
den moord gegeven. Vreemde, stootende kreten stijgen uit iederen korf - kreten die enkel door den
doodsangst worden uitgedrongen. De darren liggen niet meer onbekommerd tuschen de raten gerijd,
rustig de eene roes uitslapend en droomend van de volgende...." Uit: het verhaal van de honingbij,
door Tickner Edwardes, uitgegeven door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuurAmsterdam in 1909.
Als afsluiter van het bijenjaar worden jullie allen uitgenodigd op het jaarlijks Ambrosiusfeest. Dit jaar
hebben we Corneel Dewindt als spreker uitgenodigd. Het bestuur nodigt jullie daarna uit voor een
etentje met kaas en wijn.
De praktische gegevens vind je verderop in de Bijendans.
Daar het de laatste Bijendans is van dit jaar, wenst het bestuur aan allen prettige eindejaarsfeesten.
Tot op het Ambrosiusfeest!!

Raoul
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Uitnodiging
Beste collega imkers,
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest van zondag 22 november 2015.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 10.00 uur.
Agenda:
- Verwelkoming door de voorzitter..
- Varia: mededelingen.
Op het Ambrosiusfeest proberen we steeds een onderwerp te vinden dat zowel de imker als de partner kan
bekoren.
De zoektocht naar een goede spreker was niet eenvoudig. Toch hebben we iemand gevonden die ons zonder
twijfel zal weten te boeien.
Corneel Dewindt neemt ons mee naar Marokko. Een reisverhaal vanuit de ogen van een imker bekeken.
Corneel mag aanzien worden als een van de toppers binnen de imkerij. Hij is de bezieler van het
bevruchtingsstation Kreverhille, en een begenadigd spreker/lesgever.
Zeker niet te missen!!
- Rond 12.00 uur kan iedereen aanschuiven aan de kaastafel. Wie geen kaas lust kan een vleesschotel
bestellen. Zeker vermelden bij de overschrijving.
- Als dessert 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.
Voor deze dag vragen we een bijdrage van €10 voor leden en €12 voor partners en niet-leden.
Gelieve in te schrijven via mail of telefonisch én door overschrijving vóór vrijdag 13 november 2015.
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).

Namens het bestuur,
De voorzitter,
Raoul Garré
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Verslag:
Op zondag, 22 september om 9.00u werd er
afgesproken in de vertrouwde vergaderzaal op
de Sterre voor ons praatcafé. Een twintigtal
Gentse imkers luisterde eerst naar Stefaan
over hoe we de was uit de oude ramen kunnen
recupereren met een zonne- of
stoomwassmelter. Het klaren van de was kan
het best gebeuren door de ketel met de
gesmolten was zeer goed te isoleren
waardoor de was zeer langzaam afkoelt. Op
die manier krijgen ook de kleinste
onzuiverheden de tijd om naar beneden te
zakken. Resultaat: Zeer zuivere was, klaar om
er kaarsen of waswafels van te maken.
Eens de oude ramen uit de wassmelter komen,
moeten ze nog gereinigd en ontsmet worden.

Tijdens het laatste deel konden de aanwezigen

Raoul legde uit dat hij voor dat vuile werkje

ervaringen delen of problemen aankaarten

een grote ketel gebruikt die hij vult met een

tijdens het praatcafé. Terwijl Hans alles in

oplossing van bijtende soda. Nadat de

goede banen probeerde te leiden passeerden

oplossing warm is, worden de ramen erin

vele onderwerpen de revue. Onder andere had

ondergedompeld en in een mum van tijd zijn

Murat het over een biotechnische methode

ze proper. Daarna worden de ramen gespoeld

om de varroamijt te bekampen; een methode

met water en klaar is Kees. Er wel op attent

die hij was te weten gekomen via één van zijn

zijn dat bijtende soda corrosief is: het maakt

facebookvrienden.

gaten in kledij en wat nog belangrijker is … het

Rond 12.00u werd de vergadering afgesloten

kan brandwonden veroorzaken. Een goeie

en wenste de voorzitter iedereen een

bescherming is dus noodzakelijk!!

behouden thuiskomst.

Verslag: Hans.
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Mededelingen

Lidgelden 2016
Een jaartje vliegt voorbij. De lidgelden dienen
dringend te worden betaald.
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.

Heb je twijfels of je gezuiverde was voldoet om
te worden gegoten? Breng die dan mee naar
het Ambrosiusfeest, dan kan die daar worden
bekeken.
Uiteraard kan je op 12 december ook gewoon
even binnenspringen om te zien hoe dat gieten

Overschrijving op bankrekening:
Bankrekening: BE55 8905 7409 5844

in zijn werk gaat en wat te doen om volgende
keer deel te nemen.

Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2,
9820 Merelbeke

Een vlotte en tijdige storting van uw lidgeld
bespaart uw bestuur heel wat extra werk!

Waswafelgietdag op 12 december 2015
Deze winter worden er voor de 10de keer

De koffie (of thee) staat klaar.

waswafels gegoten. De aangeboden was moet

Locatie: Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke.

perfect zuiver zijn en ten laatste daags voordien

Van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur.

binnengebracht worden.
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Bestelling Tübingen- of Brandenburgmengsel

Inlandse linde, Boswilg (Salix Capria) en Gele

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden

Cornoelje (Cornus Mas) zijn beschikbaar tot

(mengsel) bestellen.

einde voorraad.

De prijs is op 10€/kg gesteld.

Indien gewenst kunnen ze na bestelling op het

Wat zit er in?

Ambrosiusfeest worden meegenomen.

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.
Bestellen kan door overschrijving van het
verschuldigde bedrag op rekening van onze
vereniging, met vermelding van de gewenste
hoeveelheid en het soort.
Uiterste besteldatum: 01/01/2015 of tot einde
voorraad.
De verdeling zal gebeuren in de loop van het
voorjaar.

Plant een boom
Het plantseizoen is terug aangebroken en wie
interesse heeft kan één van onderstaande
bomen of struiken bestellen.
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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

