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Woord van de voorzitter

Het is eind maart en er is reeds een record gevestigd van uren zonneschijn. De bijen hebben daar,
niettegenstaande de koude nachten, volop van geprofiteerd om stuifmeel binnen te halen. De geur van verse
nectar hangt rond de kasten waardoor af en toe een wespen- of hommelkoningin de kast tracht binnen te
komen om een druppeltje mee te pikken. Gelukkig zijn er nog geen Aziatische hoornaars bij.
“Bieboer let op je bijen”
Er worden reeds belegde doppen gemeld: komt het door het goede weer en/of de zachte winter?
Ruimte geven is de boodschap.
In deze bijendans vind je onder meer uitleg over het afsluiten van een verzekering betreffende “Risico’s thuis
of op verplaatsing imkeren en verkoop van honing”. Deze verzekering wordt aangeboden door de KonVIB.

Ook is het een tijdje geleden dat we met de vereniging op uitstap zijn geweest. Vandaar heeft het bestuur
besloten om, nu corona het toelaat, er nog eens op uit te trekken. We gaan een bezoek brengen aan het
fruitbedrijf Cocquyt in Meigem…wat er te zien en te beleven valt, vind je verder in de Bijendans.
Tot in Meigem.
Raoul.
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Uitnodiging
Beste collega imkers,
Op 24 april hebben we een bezoek ingepland bij fruitbedrijf Cocquyt.
De fruitbloei loopt op dat moment reeds naar zijn einde toe, we hopen toch nog van de laatste bloesems te
kunnen genieten.
We worden ter plaatse verwacht om 13u45, bij fruitbedrijf Cocquyt, Meerskant 4, 9800 Meigem.

De rondleiding start om 14.00 uur stipt en duurt ongeveer 1.5 uur.
Op het einde van de rondleiding hebben we alle geheimen ontfutseld van onze gastheer en eindigen we de
namiddag met koffie en gebak.

We vragen aan onze leden een kleine financiële bijdrage van €5 euro.
De vereniging betaalt het resterende deel van het bezoek.

Wil je deelnemen aan deze activiteit, schrijf je dan voor 20 april in door een mailtje te sturen naar
stefaanvergaert@gentseimkers.be en 5€ over te schrijven op rekening van onze vereniging met mededeling:
“bezoek cocquyt”.
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Mededelingen
Bestelling wintervoeding 2022
Door de onstabiele prijzenmarkt gaat ook de prijs
van de wintervoeding de hoogte in.
Bestel nu al uw wintervoeding voor 2022-2023 aan
verminderde prijzen, dit door deel te nemen aan
een gezamenlijke aankoop. De levering is voorzien
mei/juni.

Te bestellen suikers:
1ste Gewone kristalsuiker: € 18 per zak van 25 kg.
2de Apisuc: (73% droge stof): de suikersiroop zal ter
beschikking zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs
van € 14,35.
3de Trim-o-bee: de suikersiroop zal ter beschikking
zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs van € 14,50.
4de Sint-Ambrosius siroop: (75% droge stof) aan €
12,35 per bidon van 14 kg.
Alle suikers zijn verkrijgbaar door overschrijving op
Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2,
9820 Merelbeke.
Graag met duidelijke vermelding van het soort
suiker + de hoeveelheid suiker of suikersiroop, en
dit vóór 25/04/2022.

In het verleden werden –met onderbreking van 1
jaar- ook steeds glazen honingpotten aangeboden
door de vereniging.
Helaas is op het ogenblik van de opmaak van deze
Bijendans geen concrete informatie over de prijzen
beschikbaar.
Wie honingglazen wenst te bestellen via de
vereniging kan tegen 25 april contact opnemen met
het secretariaat.
De prijs zal sowieso onder de winkelprijs per doos
liggen.
Bezoek Bijenhof met kans tot aankoop met
korting.
Op zaterdag 23 april brengen de beginnende imkers
die bij onze vereniging de beginnersopleiding
volgen een bezoek aan het Bijenhof, in de
voormiddag.
Ter gelegenheid hiervan wordt aan onze leden de
kans geboden om die ochtend ook imkermaterialen
aan te kopen bij het Bijenhof, met 10% korting (niet
op bijenvoeding en verpakkingsmaterialen, enkel
ter plaatse).
Wenst u eens achter de schermen van het Bijenhof
mee te kijken en nog voor het einde van het seizoen
nog van deze korting mee genieten?
Dan afspraak zaterdag 23 april om 9 uur stipt aan de
ingang van het
Bijenhof.

Depot voor afhaling wintervoeding:
Kasteelstraat 16
9820 Merelbeke.
Gelieve uw e-mailadres of telefoonnummer door te
geven aan het secretariaat, zodat wij u kunnen
contacteren voor afhaling!!!!!
Gentse Imkersvereniging
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Risico’s betreffende thuis of op verplaatsing
imkeren en verkoop van honing.
De KonVIB vzw biedt vanaf nu ook een verzekering
aan die de risico’s dekt gebonden aan het imkeren,
thuis of op verplaatsing. Hierin wordt ook de
dekking opgenomen van risico’s gerelateerd aan
honingverkoop. Het gaat hier om een zogenaamde
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die KonVIB
vzw afsluit en elk lid kan daarop intekenen. Deze
verzekering kost je 73 € per jaar. Je maakt zelf uit
indien je hiervoor willen inschrijven, het is dus niet
verplicht. Meer informatie over deze verzekering is
beschikbaar op de website van de KonVib en kan
daar door iedereen geconsulteerd worden:
www.konvib.be/?page_id=1023#elf_l1_VmVyemVrZ
XJpbmc
Wenst u in te gaan op dit aanbod, schrijf dan VOOR
1 Mei 2022 het bedrag van 73€ over op de rek. nr.
van KonVIB vzw (BE74 7330 0346 0607) met de
vermelding van: VERZEKERING, uw naam en
geboortedatum en eventueel
ondernemingsnummer als u die bezit. Vanaf dan
bent u automatisch gedekt. Een
ondernemingsnummer hebben is geen voorwaarde
om toe te treden. De verzekering voorziet een
franchise tussen 175 en 1250 €.
Nota:
Voor leden die deze verzekering niet bijkomend
afsluiten, is de eigen familiale verzekering in te
roepen bij problemen in verband met thuis imkeren.
Controleer echter bij uw eigen familiale verzekering
of ze deze risico’s dekt indien u ook honing
verkoopt. Indien u honing verkoopt en de
verzekering dekt dit niet dan kan de verzekering
moeilijk doen bij iedere calamiteit waarin bijen
betrokken zijn, ook al heeft dit niets met honing
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verkoop te maken. De ene maatschappij beweert
schade aan derden door de imkeractiviteit niet
meer te vergoeden vanaf de verkoop van 1 potje
honing en andere verzekeringen doen dit vanaf 100
potjes. Er is eigenlijk een grijze zone en niemand zet
iets op papier.
Opstart Privé Facebookpagina
Ons bestuur heeft beslist om een private Facebookgroep op te richten, enkel toegankelijk voor onze
leden.
Doel: ieder lid de mogelijkheid bieden om
rechtstreeks met collega-leden in contact te komen.
Wie iets ‘te koop’ of ‘te geef’ heeft of iets ‘te koop’
of ‘te krijg’ zoekt kan hier terecht. Ook als je een
vraag wil stellen aan de collega’s, je wenst
zwermen te scheppen of je bent opzoek naar steun
bij debestrijding van de Aziatische hoornaar: via
deze pagina leg je contact met de imkers die
aangesloten zijn bij de vereniging.
Hoe kan je daarop terecht? Natuurlijk heb je een
facebookprofiel nodig. Dan kan je op zoek gaan
naar de privégroep “leden Gentse Imkers”. Na
aanvraag zal je als lid worden toegestaan om de
groep te vervoegen.
Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft bij je
collega-Gentse Imkers, dan is dit een prima kanaal.
Agenda 2022
Zondag 24 april: bedrijfsbezoek Cocquyt
Zondag 25 september : praatcafé
Zondag 27 november : Ambrosiusfeest
Zaterdag 10 december : workshop was zuiveren en
waswafels gieten.
Gelieve er steeds rekening mee te houden dat een
samenkomst kan worden verplaatst.
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Duurzaam ethisch bankieren sinds 1926

Informatie over onze producten op www.vdk.be of op kantoor
Vraag vrijblijvend inlichtingen: tel 09 362 50 30 – e-mail schelderode@vdk.be

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

PARTECH bv
UIT SYMPATHIE
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