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Woord van de voorzitter

t’ Is 17 januari en na een week van deprimerende mist schijnt eindelijk de zon. Het is 7°C en de bijen komen
buiten, je ziet ze water halen op het mos. Daar vrolijkt een mens van op, niettegenstaande dat het vandaag
blue Monday is. Wanneer je het deksel van de kasten oplicht voel je dat sommige kasten lauw of warm
aanvoelen, wat er op wijst dat er broed aanwezig is. Anderen voelen nog koud aan wat niet wil zeggen dat er
iets verkeerd is met die kast.
Dit is de eerste bijendans van een nieuw jaar en daarbij horen nieuwjaarswensen:
Beste Bestuur, lieve leden en sympathisanten. Ik wens jullie allen een gezond en voorspoedig 2022, vrij van
corona en van bijensterfte. Terzelfdertijd wil ik het bestuur bedanken voor hun inzet om soms, in moeilijke
omstandigheden, steeds aanwezig te zijn op de maandelijkse vergadering, soms lijflijk aanwezig, soms van op
afstand.
Op de laatste vergadering werd beslist dat de nieuwjaarsreceptie vervangen wordt door een vergadering over
het korfimkeren. Het is reeds meerdere jaren geleden dat we een bezoek brachten aan een korfimker wat een
unieke en leerrijke ervaring was. Door de coronamaatregelen gaat de voordracht niet op de gewone plaats
door, maar hebben we een nieuwe locatie gevonden. Meer daarover vind je verderop in de Bijendans.
Tot dan!!
Raoul.
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Uitnodiging
Beste collega imkers,
Een nieuw jaar dient zich aan.
Het verenigingsleven probeert ondanks de moeilijke omstandigheden zijn ding te doen.
Graag nodigen wij u uit op onze eerste samenkomst op zondag 13 februari van 9 tot 12 uur.
Korfimkerij, het is niet meer van deze tijden. Maar misschien toch wel?
Er zijn nog steeds mensen die deze manier van imkeren tot de hunne hebben gemaakt.
Lorenz Bekaert, ondervoorzitter van de Imkersbond De Ijzervallei legt de grote afstand naar het Gentse af om
zijn kennis en ervaringen over het imkeren met korven te komen delen.
Waarom kiest hij voor deze manier van werken en wat houdt dat in?
Voor de huidige generatie imkers een totale onbekende waarbij heel wat te leren valt!
Geen excuus voor onze imkers om die enkele kilometers naar de door ons gekozen locatie af te leggen.
Ondanks corona mogen scholingsactiviteiten doorgaan en daar wensen we als vereniging absoluut gebruik
van te maken.
Helaas moeten we wegens sluiting van heel wat locaties hiervoor op de dool en hebben voor onze
samenkomst een (tijdelijk) onderkomen gevonden op de onderstaande locatie.
We hopen u allen te ontmoeten.
Graag uw aanwezigheid te bevestigen (stefaanvergaert@gentseimkers.be of telefonisch).
Het lokaal zal worden verlucht, warme kledij is aan te raden.
Gelieve de op dat moment geldende coronamaatregelen te respecteren en dus mondmasker te dragen en de
ontsmettingsmaatregelen/afstandsmaatregelen in acht te nemen.
Locatie: St. Jozefzaal, Oude Gaversesteenweg 24A, 9820 Merelbeke.
Parkeren kan je best vanaf je het ronde punt aan de ringvaartbrug verlaat. De zaal is een 200 meter verderop.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
- Verwelkoming door de voorzitter.
- Varia: mededelingen.
- Voordracht door Lorenz Bekaert
Namens het bestuur,
De voorzitter,
Raoul Garré

De secretaris,
Stefaan Vergaert

www.vlaanderen.be/pdpo
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Mededelingen
Oproep naar nieuwe bestuursleden
Zoals iedere vereniging die op vrijwilligerswerk
draait is er ook bij onze vereniging hoge nood aan
mensen die zich belangeloos willen inzetten voor
de Gentse bijen.
Een goed bestuur is een absolute noodzaak om ons
imkersverenigingsleven op peil te houden. Om de

bepaalde regio? Ook dit en zoveel meer kan via dit
nieuwe kanaal!
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.
Doen dus om op de hoogte te blijven van wat er
leeft bij je collega-Gentse Imkers.

noodzakelijke administratie te volbrengen en
scholingsactiviteiten te kunnen laten doorgaan.

Doorgeven mailadressen aan de KonVIB / digitaal
maandblad
Het bestuur van de Gentse Imkersvereniging heeft
omwille van privacy redenen in het verleden steeds
geweigerd om mailadressen door te geven aan
andere instanties –inclusief de KonVIB.
In de uitnodiging ter verlenging van je lidmaatschap
die u per brief ontving hebben we uw toestemming
gevraagd om uw mailadres naar de Kon VIB door te
geven. Dit zal binnenkort gebeuren.
Wenst u uw mailadres absoluut niet bij de KonVIB
kenbaar te maken? Dan graag even een melding te
maken bij ons secretariaat.

Zie jij deze taak wel zitten? Kan je goed
samenwerken en een positieve bijdrage betekenen
voor uw vereniging? Aarzel niet om contact op te
nemen. Je kan eventjes (online) mee lopen en

Vanaf heden kan je je maandblad van de KonVIb
ook digitaal verkrijgen.
Wens je je maandblad van de KonVIB liever digitaal?
Ook dit kan je doorgeven aan de secretaris.

ontdekken of het jouw ding is 😉
Grtn Stefaan.
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.
Een vraagje voor in de groep of wens je zwermen te
gaan scheppen? Aarzel niet!
Gezamenlijk de Aziatische hoornaar bestrijden of op
zoek naar collega’s om samen te werken in een
Gentse Imkersvereniging

Agenda 2022
Zondag 13 februari: voordracht korfimkeren
Zondag 24 april: bedrijfsbezoek Cocquyt
Zondag 25 september praatcafé
Zondag 27 november Ambrosiusfeest
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
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