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Woord van de voorzitter  

  

 

 

 

We zijn reeds september, hoog tijd dat we nog iets van ons laten horen. 

We gaan stilaan in wintermodus. De bijen zijn ingewinterd (of dit zou toch bijna rond moeten zijn), de varroa is 

behandeld met de al dan niet voorgeschreven of toegelaten producten. Zo kunnen we beginnen nadenken 

over wat er in de loop van het voorbije bijenjaar goed gegaan is, de fouten die we gemaakt hebben, de dingen 

die we misschien niet meer zo goed weten. Op de volgende vergadering kunnen we met al onze vragen 

terecht en krijgen we hopelijk een antwoord of oplossing. 

Door de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen we namelijk eindelijk, na meer dan 18 maanden 

gedwongen rust, onze activiteiten terug opnemen. Onze vaste stek is echter nog niet meteen beschikbaar. 

We hebben dan ook naar een alternatieve locatie gezocht. De samenkomst gaat door in de Zulle te 

Wondelgem. Het wordt een praatcafé, daar de tijd om een spreker te zoeken en te contacteren te kort was. 

Na zo een lange periode van stilzwijgen zullen we zoveel te vertellen hebben dat de tijd waarschijnlijk te kort 

zal zijn om al onze wedervaren en voorvallen aan elkaar uitgelegd te krijgen. 

Hopelijk zien we jullie daar! We kijken ernaar uit. 

 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Praatcafé 

Het verenigingsleven heeft nu anderhalf jaar stil gelegen. 

Een pauze die een behoorlijke impact heeft gehad. 

Als opstart houden we een praatcafé waarbij we kunnen bijkaarten over het voorbije anderhalve jaar met 

onderwerpen die vrij te kiezen zijn. Heb je een prangende vraag of een onderwerp waar je wat dieper op wil 

ingaan, stuur het bij voorkeur op voorhand door naar de secretaris. 

Omdat onze vaste stek bij Honeybee Valley door coronamaatregelen op dit ogenblik nog niet werd 

vrijgegeven voor extern gebruik wijken we tijdelijk uit naar een andere locatie. De polyvalente zaal van De 

Zulle in Wondelgem met ruimte tot 140 personen zal ruimschoots voldoen om op een veilige manier een 

samenkomst te laten doorgaan. 

Locatie: Polyvalente zaal De Zulle 

Botestraat 98 B002 

9032 Wondelgem 

www.dezulle.be 

Datum: zondag 10 oktober 2021, van 9.00 tot 12.00 uur. 

Iedereen welkom onder de dan geldende coronamaatregelen. 

Houd er steeds rekening mee dat tussen dit schrijven en het doorgaan van de activiteit er veranderingen 

kunnen zijn in deze maatregelen. Houd dus zeker je inbox en onze website in de gaten. 

 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, De secretaris, 

Raoul Garré Stefaan Vergaert 

 

 

http://www.dezulle.be/
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Mededelingen   

 

Opstart Privé facebookpagina 

Wat hebben we al?  

Naast een publieke Facebookpagina en onze eigen 

website die al jaren bestaan maken we vandaag ook 

gebruik van WhatsApp. 

Naar aanleiding van een door corona gestrande 

beginnerscursus werd namelijk een WhatsApp 

groep voor absolute starters in het leven geroepen. 

En de evolutie staat niet stil. Nog andere 

communicatiekanalen dringen zich op. Ons bestuur 

heeft daarom beslist om een private Facebook-

groep 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? Aarzel niet!  

De Aziatische hoornaar bestrijden en op zoek naar 

collega’s samen te werken in een 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. 

 

Krokussenactie 

Dit najaar loopt er een krokussenactie waarvan we 

onze leden enkel kunnen aanmoedigen hieraan deel 

te nemen. Hebben jij, je familie, buren of vrienden 

nog een plaatsje voor het planten van deze vroege 

bloeier? Deelnemen is de boodschap!! 

Twee van onze leden nemen actief deel aan deze 

verkoop. 

 

Brecht Haneca 

Bestellingen door te geven via 

brechthaneca@gmail.com, waarna volgens 

afspraak in de regio Evergem/Ertvelde kan worden 

afgehaald. 

 

 

Dobbelbij te Drongen.  

Af te halen bij Dobbelbij zolang de actie loopt. 

www.dobbelbij.be 

 

 

Doorgeven mailadressen aan de KonVIB 

De Koninklijke Vlaamse Imkersbond, waar onze 

vereniging lid van is en die o.a. het maandblad 

verzorgt dat in onze bus valt, wenst zijn 

communicatie te verbeteren met de gewone leden. 

Een gedetailleerde uitleg kan je terugvinden in het 

maandblad van maart 2021 op pagina 4. 

Het bestuur van de Gentse Imkersvereniging heeft 

omwille van privacyredenen steeds geweigerd om 

mailadressen door te geven aan andere instanties –

inclusief de KonVIB. Wel kunnen we ieder lid 

aanmoedigen om zijn of haar mailadres door te 

geven aan de KonVIB door heel eenvoudig een 

mailtje te sturen naar: 

penningmeester.konvib@gmail.com. 

https://www.facebook.com/gentseimkers
http://www.gentseimkers.be/
mailto:brechthaneca@gmail.com
http://www.dobbelbij.be/
mailto:penningmeester.konvib@gmail.com
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Aziatische Hoornaar: Lokpot 

Toegegeven, we hebben er twee bizarre jaren op zitten. 2020 was het jaar van de quarantaine, die gelukkig 

gecompenseerd werd door een prachtig voorjaar en dito zomer. De bijen genoten, nectar vloeide naar binnen en de 

honingzolders wogen door. 

Voor de mens is 2021 het jaar van de hoop: na een ietwat trage start kwam de vaccinatiecampagne op gang, en kunnen 

we nu de eerste resultaten ervan plukken door langzaamaan met gerust gemoed weer bijeen te komen (bijvoorbeeld 

tijdens ons praatcafé op 10 oktober). Voor de imkers en de bijen was 2021 dan weer een droevig gebeuren: vrieskou en 

regen tijdens de bloei leidden tot een magere oogst, er waren droge raten en actief bijvoederen was af en toe nodig 

(afhankelijk van het drachtaanbod rond je bijenkasten natuurlijk). Ook voor de wespen was het geen gemakkelijk jaar, je 

zag ze niet tijdens de occasionele BBQ, met een overdaad aan muggenlarven tot gevolg. Meer hierover in dit 

interessante artikel (zie referentie [1].  

Yin-Yang-gewijs is dit dan weer een voordeel voor de imker: de gevreesde exoot Vespa Velutina, in de volksmond 

Aziatische hoornaar of AH genoemd, is per definitie een wesp, en heeft er dus ook een moeilijk jaar op zitten. Maar zoals 

het in de natuur gaat (en Billy Paul Williams zong):  Only the strong survive, en zodoende mogen we ons volgend jaar toch 

weer verwachten aan een resem nesten en hoornaarkoninginnen. 

Reden te meer om nu, tijdens het voortplantingsseizoen van de hoornaar, alert te zijn en actief op zoek te gaan naar 

hoornaars en hun nesten. Tijdens onze e-learning van 22 mei gingen Dominique Soete en Karel Schoonvaere hier als 

regionale contactpunten uitgebreid op in, en ook op de webpagina van het VBI vind je hier uitgebreide en wel-

gedocumenteerde info over [zie ook ref. [2] en [3]). 

We roepen onze leden op om deze webpagina’s nog eens goed door te nemen, en actief en alert te reageren als je een 

AH detecteert : 

1. Probeer een foto te nemen van de hoornaar. 

2. Meld je waarneming op vespawatch.be 

3. Meld je waarneming ook aan de regionale coördinator (i.e. Karel Schoonvaere). 

4. Geef ook een seintje aan de vereniging, bijvoorbeeld via onze private facebookpagina. 

5. Ga aan de slag met lokpotten, volgens de methode in [3]. 

Ook als je zelf geen last hebt van de AH, houd zeker de facebookpagina van de Gentse Imkers in de gaten; mogelijks 

heeft een collega imker in de buurt wel een hoornaar gespot. In je eentje een nest opsporen is veel werk, maar met 

vereende krachten gaat dit een pak sneller. 

 

Om een lokpot ineen te knutselen heb je eigenlijk enkel een lege bokaal nodig (met deksel) en een poreus doekje (zoals 

een stukje van een dweil of swifferdoekje). Maak in het deksel een gat van 12mm breed en prop hier het doekje door. Let 

erop dat er geen gaatjes overblijven waardoor de insecten in de pot kunnen kruipen. Als lokvloeistof kies je voor een 

mengsel van 1/3 droge witte wijn, 1/3 bier en 1/3 suiker. Als je vloeistoffen die je zelf ook lekker vindt kiest, dan kan je het 

nuttige aan het aangename koppelen 😉.  Hang of plaats de pot op een hoogte vanwaar je gemakkelijk de bezoekers van 

de pot kan bekijken. 

Een luxe-lokpot maak je door het gat in het deksel 17mm breed te maken, en hier een kort stukje (4cm) tuinslang door te 

proppen. Het doekje gaat nu door de tuinslang. Sluit indien nodig de naad rond de tuinslang af met gesmolten was. 

                                                    
[1] https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28144 

[2] https://vlaamsbijeninstituut.be/ 

[3] https://vlaamsbijeninstituut.be/diensten/gezondheidsdienst-aziatische-hoornaar/ 

Tom 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28144
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28144
https://vlaamsbijeninstituut.be/
http://www.vespawatch.be/
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28144
https://vlaamsbijeninstituut.be/
https://vlaamsbijeninstituut.be/diensten/gezondheidsdienst-aziatische-hoornaar/
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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 

 

Eén adres voor al uw imkermateriaal! 

Drongenplein 9 - 9031 Drongen 

 

Vragen of bestellingen? www.dobbelbij.be 

Leden van de Gentse Imkersvereniging genieten 5% korting mits voorleggen van hun lidkaart. 

http://www.vdk.be/
mailto:schelderode@vdk.be
http://www.jstrailers.be/
http://www.dobbelbij.be/

