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Woord van de voorzitter
Rust..., rust??? Voor de bijtjes is er rust, maar de imker,
hij zwoegde voort. De rommel in de bijenhal
opruimen, de oude raten waar de was nog niet
uitgesmolten is in de zonnewassmelter, verder
uitsmelten in de stoomwassmelter. Kasten, ramen ,
moerroosters enz. kuisen en ontsmetten. Kortweg
alles klaarmaken voor het nieuwe seizoen.
Maar tussendoor moeten we ons ook eens
ontspannen.
Daarvoor biedt de Gentse Imkersvereniging een uitstekende gelegenheid, namelijk het
Ambrosiusfeest. Dit gaat door op 20 november.
We vieren dit jaar ook onze vijftigste verjaardag. Jawel de Gentse Imkersvereniging bestaat 50 jaar.
Daarom bieden we onze leden, echtgeno(o)t(e) en /of vriend(in) een receptie en middagmaal aan,
voorafgegaan door een voordracht van Prof. Martin Hermy met als thema "Op elk gebouw past een
groene muts”. Meer daarover vind je in de bijendans. De steeds terugkerende en traditiegetrouwe
tombola mag ook niet vergeten worden.
Wat ook een beetje ontspanning biedt, is onze jaarlijkse waswafelgietdag. Wie op het forum zit, zal
reeds over de huidige problematiek in verband met waswafels gelezen hebben. Daar wordt het zelf
waswafels gieten gepromoot.
Er zijn verenigingen die zich een toestel aanschaffen en zich daarmee in het daglicht willen stellen,
nu, onze vereniging giet reeds 11 jaar waswafels voor de leden. Dat beetje ontspanning bestaat dan
uit een babbel en een tas koffie of thee.
Tot op het Ambrosiufeest!!
Raoul.
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Uitnodiging
Beste collega imkers,
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest van zondag 20 november 2016.
Locatie: Ontmoetingscentrum Flora (achter de kerk) - Pastoor Clausplein 1, 9820 Merelbeke.
Aanvang: 9.30 uur.
Agenda:
- Verwelkoming door de voorzitter..
- Varia: mededelingen.
- Voordracht gastspreker.
- Rond 12.00 uur kan iedereen aanschuiven aan de feesttafel, www.restaurantavalon.be
- 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.
Martin Hermy is professor aan de Katholieke Universiteit Leuven en gastdocent aan de Universiteit Gent. Hij
geeft les over ecologie, vegetatiekunde, natuur- en groenbeheer en wordt gezien als een pionier. Het werk
van Hermy kreeg internationale weerklank en resulteerde in een aangepast bos-, natuur- en groenbeheer en
een professionalisering van dat beheer en beleid in Vlaanderen.
Zijn onderzoek heeft steeds een praktische insteek rond actuele problemen in het natuur- en groenbeheer,
zoals: Kunnen we maaimachines gebruiken als zaadverspreiders van doelplantensoorten tussen
natuurgebieden? Hoe wordt een soortenrijke berm het beste beheerd en wat te doen met het maaisel? Hoe
gaan we om met on(gewenst)kruid in urbane gebieden, is borstelen een oplossing? Welke plantensoorten
worden er best gebruikt op groendaken? Wat zijn de ecosysteemdiensten van biodiversiteit in de stad?
De jongste jaren is vooral zijn werk over groenbeheer en groendaken in stedelijke en verstedelijkte gebieden
trendzettend geweest.
Hij is niet alleen bekend in de academische wereld. Zo heeft hij ook tal van boeken geschreven, of zeg maar
naslagwerken voor het bredere publiek, zoals onder andere: “Bossen van Vlaanderen”, “Natuurbeheer”,
“Punten en lijnen in het landschap”, “Gevelbegroening”, en “Groenbeheer, een verhaal met een toekomst”.
Zoals je ziet, een bijzonder spreker die je zeker niet mag gemist hebben!
We hebben niet de gewoonte om met grote trom iets aan te kondigen maar voor ons vijftigjarig bestaan
mocht het toch wat meer zijn.
Na de voordracht is er een etentje gepland. De kosten hiervoor worden grotendeels door de vereniging
gedragen waardoor we de kosten voor onze leden kunnen minimaliseren.
Voor deze dag vragen we een bijdrage van €15 voor leden en €15 voor partners en niet-leden.
Gelieve in te schrijven via mail of telefonisch én door overschrijving vóór vrijdag 11 november 2016.
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).
Namens het bestuur,
De voorzitter,
De secretaris,
Raoul Garré
Stefaan Vergaert
Gentse imkersvereniging

4

Mededelingen
Lidgelden 2017
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.

Heb je twijfels of je gezuiverde was voldoet om

Lidgeld Kon. V.I.B. buitenlandse leden: € 35

te worden gegoten? Breng hem dan even mee

Ben je al lid bij een andere vereniging onder de

naar het Ambrosiusfeest, dan kan hij daar

Kon. V.I.B. en wens je alleen een lidmaatschap

worden bekeken.

als bijlid dan vragen we een bijdrage van € 5.

Uiteraard kan je op 11 december ook gewoon
even binnenspringen om te zien hoe dat gieten

Overschrijving op bankrekening:

in zijn werk gaat en wat te doen om volgende

Bankrekening: BE55 8905 7409 5844

editie 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 11 december 2016
Deze winter worden er voor de 11de keer
waswafels gegoten. De aangeboden was moet
perfect zuiver zijn en ten laatste daags voor de
gietdag worden binnengebracht.

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.

Bestelling Tübingenmengsel
Via de verenging kan je bovenvermelde zaden
(mengsel) bestellen.
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De prijs is op 10€/kg gesteld.

Cursus gevorderden

Wat zit er in?

Dit najaar organiseert de Gentse

Het mengsel bevat phacelia, boekweit,

Imkersvereniging onder leiding van de

mosterd, radijs, kaasjeskruid en bernagie.

Koninklijke Oostvlaamse Imkersvereniging een

koriander, goudsbloem, juffertje in ‘t groen,

cursus “gebrevetteerd imker” . Deze cursus

korenbloem en dille.

wordt specifiek georganiseerd voor imkers die

1 kg is ongeveer goed voor 10 are.

de stageweek “imkeren in 5 dagen” in de zomer
2015, of de cursus “imker stagiair” in najaar
2015, hebben gevolgd. Of door ervaring of
cursussen elders een gelijkwaardige kennis
hebben opgedaan.
De lessen lopen steeds op zondag van 9.00 uur

Tübinger mengsels worden over het algemeen

tot 12 uur.

op rijke, volle gronden gebruikt en

Kostprijs van de volledige lessenreeks is €50.

Bestellen kan door overschrijving van het

De voorop gestelde data zijn:

verschuldigde bedrag op rekening van onze

Zondag 27 november 2016

vereniging, met vermelding van de gewenste

Zondag 4 december 2016

hoeveelheid en het soort.

Zondag 18 december 2016

Uiterste besteldatum: 01/01/2017 of tot einde

Zondag 29 januari 2017

voorraad.

Zondag 12 februari 2017

De verdeling zal gebeuren in de loop van het

Zondag 19 februari 2017

voorjaar.

Zondag 12 maart 2017

Plant een boom

Na de theoretische lessenreeks volgen nog een

Een aantal bomen heeft de zomer doorgemaakt

aantal praktijklessen waarvan het aantal, data

in onze tuin. Het plantseizoen is terug

en locatie later worden vastgelegd.

aangebroken en mogen die dus terug
soliciteren voor een plaatsje.
Inlandse linde (nog 2 ex) en boskers zijn
beschikbaar tot einde voorraad.

Activiteitenkalender 2016:
20 november: Ambrosiusfeest – feesteditie!
11 december: waswafelgietdag.

Indien gewenst kunnen ze na bestelling op het
Ambrosiusfeest worden meegenomen.
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50ste verjaardag Gentse Imkersvereniging

Menu:

Soep
---Gebakken rozemarijnaardappelen
Gelakte seitansteak met caponata
Wortel uit de oven
Gebakken champignons met peterselie
Wok met najaarsgroenten
Geblancheerde broccoli met yohurtsausje
Slaatje met witloof en honing-mosterddressing
---Koffie of thee met dessertje
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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

