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Woord van de voorzitter

Terug een jaartje verder; 2020. Dat heeft wel iets, zoals 2000. Hopelijk wordt het ook iets. Wat dat
iets betreft moet ieder maar voor zichzelf invullen.
Met dit

wens ik aan alle imkers, sympatisanten, hun familie, vrienden en
kennissen een voorspoedig en vooral
een gezond 2020!
En de Bijtjes? Een mooie lente met veel dracht, een warme zomer met nog meer dracht waar de
imker voor zorgt door het zaaien van bloemenmengsels, het aanplanten van nectar- en
stuifmeelgevende struiken en bomen.
Ik wil eveneens de bestuursleden bedanken, die niettegenstaande hun drukke bezigheden, nog tijd
vrij maken voor het bijwonen van maandelijkse vergaderingen. Ook vooral dank aan de secretaris
Stefaan die maandelijks zijn huis openstelt, zodat de bestuursvergaderingen op een knusse manier
met een natje en een droogje kunnen doorgaan.
Als we terugblikken op het voorbije jaar, kunnen we besluiten (denk ik toch, zo niet laat het ons
weten op de volgende vergadering) dat er variatie in de onderwerpen der vergaderingen was.
Als afsluiter was er terug de demonstratie en proefdraaien van het waswafel gieten ofte
"waswafelen" waarbij een 15 tiental geïnteresseerden aanwezig waren.
Het nieuwe jaar starten we traditiegetrouw met een nieuwjaarsreceptie voorafgegaan door een
voordracht door Geert Steelant, die de stiel van het imkeren in Frankrijk leerde en werkt met Warré
kasten. Hij komt ons zijn methode van varroabestrijding uit de doeken doen. Meer hierover vind je
verderop in deze Bijendans.
Tot dan !!!

Ambrosiusfeest met gastspreker Benny Van de Velde

Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 2 februari 2020.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Het domein oprijden kan door de slagbomen. Afrijden met de wagen kan enkel na einde van de samenkomst.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Voordracht:
Een jaartje is weer voorbij en een nieuw begonnen. Hoe kunnen we dit beter starten dan samen te klinken op
het nieuwe jaar. Als afsluiter van onze eerste samenkomst van 2020 wordt er u dan ook een glaasje
aangeboden.
Een aantal items waren vorig jaar voor heel wat imkers een nieuw gegeven.
-de intrede van de Aziatische hoornaar was er één van.
-de biologische varroabestrijding door middel van natuurlijke vijanden zoals roofmijten een ander.
Naar interne geluiden bij onze leden is het behandelen met roofmijten niet zo evident. Deze behandeling
werd een hot item door het verschijnen van een brochure door Honeybee Valley. Geert Steelant, auteur van
deze brochure, gaat er prat op de varroa te kunnen bekampen door het gebruik van roofmijten. Geert werd
bereid gevonden om op 2 februari ons jaar te openen met tekst en uitleg over zijn werkmethode. De ultieme
kans om heel wat kennis te vergaren en misschien voor sommigen de aanzet tot een succesvolle biologische
varroabestrijding.
Voor wie niet kan wachten: https://www.delachendebijenkast.be
Allen aanwezig voor deze toch wel speciale manier van imkeren!!
Varia:
Mededelingen.
Nieuwjaarsdrink:
Rond 11.00 uur bieden we onze leden een nieuwjaardrink aan.
Graag een seintje aan de voorzitter of de secretaris om een schatting te kunnen maken voor drank en hapjes.
Einde voorzien rond 12.00 uur.
Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert

Gentse imkersvereniging

4

Mededelingen
Bestelling Tübingenmengsel

Stopzetting Bijendans per post
Vanaf 2020 zal de Bijendans enkel nog worden

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden

verdeeld aan de leden die niet beschikken over een

bestellen.

mailadres. Dit wegens besparingen op papier en

De prijs is op 10€/kg gesteld.

arbeidstijd.

Het mengsel bevat phacelia, boekweit, mosterd,

Heb jij je mailadres nog niet doorgegeven aan het

radijs, kaasjeskruid en bernagie. koriander,

secretariaat? Absoluut doen!!

goudsbloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem en

Wens je de Bijendans toch per post te ontvangen?

dille.

Graag dan ASAP een seintje richting secretaris.

1 kg is ongeveer goed voor 10 are.
Activiteitenkalender 2020:
2 februari: Geert Steelandt en nieuwjaarsreceptie
29 maart: plantendag Geraardsbergen
6 juni: Spreker nog te bepalen
13 september Praatcafé
Tübinger mengsels worden over het algemeen op

22 november Ambrosiusfeest
december: Workshop waswafels gieten?

rijke, volle gronden gebruikt en bestellen kan door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op
rekening van onze vereniging, met vermelding van
de gewenste hoeveelheid en het soort.
Uiterste besteldatum: tot einde voorraad.
De verdeling zal gebeuren in de loop van het
voorjaar.
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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

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 bvba
UIT SYMPATHIE

Gentse imkersvereniging

6

