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Woord van de voorzitter

't Is weer voorbij die mooie zomer..... Zong Gerard Cox voor de eerste keer in 1973. Meteorologisch
althans is de zomer voorbij en begint de herfst op 1 september. De Honing is ingepot - of
ingeschuurd zoals men tegenwoordig zegt - de bijen zijn ingewinterd en de varroamijt is bestreden.
Voor wie over VSH - bijen beschikt heeft dit laatste niet nodig.
We zijn op verlof geweest en de meeste werkzaamheden aan de bijen zijn achter de rug, dan kunnen
we terug aan het verenigingsleven denken. We starten met een praatcafé op 22 september waar
vooral de startende imkers, maar ook de oude rakkers, met vragen en/of problemen kunnen naar
voor komen en hopelijk een antwoord vinden. Meer hierover vind je in de Bijendans.

Uit de oude doos:
Tekst uit de eerste wereldoorlog:

Zuivere kunsthonig
Er zijn veel menschen die aan den honig eenen slechten smaak vinden. Om dien te verdijven
moet men den honig laten smelten en hem maar eventjes laten koken: men schuimt hem licht
af en lat hem daarna terug verkoelen. De honig wordt dan klaar en zuiver en blijft eenigzins
dun. en niemand zal er nog eenen slechten smaak aan vinden.
Men kan de honig gebruiken om konfituur te maken in plaats van suiker.
Van de constrinten.
Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze samenkomst op zondag 22 september 2019.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Het domein oprijden kan door de slagbomen. Afrijden met de wagen kan enkel na einde van de samenkomst.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Varia:
Mededelingen.
Praatcafé:
Voor ons najaar hebben we een praatcafé voorzien.
Eén vraag kan tot een variatie aan antwoorden leiden. Een normaal gegeven onder imkers.
Welke is de beste oplossing voor bepaalde problemen? We komen het te weten tijdens deze voormiddag
waarbij we hopen dat de beginners onder ons naar huis kunnen gaan met een korf vol wijsheid. Wijsheid die
hen in staat moet stellen het komende jaar hun hobby met evenveel of groter succes te volbrengen.
Alle onderwerpen kunnen aan bod komen en daarbij springen voor mezelf enkele kleinigheden te binnen.
Hoe schep je een zwerm?
Moerteelt? Wat zijn de noden? Welke zijn de euvels die we kunnen tegenkomen?
Wat verwachten onze leden van hun bestuur en kunnen we daaraan voldoen?
Wat is de situatie van de Aziatische hoornaar? Zijn er al mensen die hen met succes hebben bestreden?
Hebben ze hiervoor al vallen gebouwd en hoe te gebruiken ?
Wildbouw of waswafels?
…
Je ziet onderwerpen genoeg om iedereen te boeien, en vooral slimmer van te worden.
Heb jij een prangende vraag? Dan komen we die ook liefst vooraf te weten zodat we een antwoord kunnen
voorbereiden.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Oproep imkermaterialen Negros
Onderstaande bericht van François bereikte ons
Een oproep die we via deze weg zeker willen
verspreiden. Komende vergadering kan je
uiteraard alle spullen meebrengen.
Beste imker of ex-imker,
Ik ben gevraagd om een bijenproject op te starten
in Negros ( Filippijnen). Materiaal is ginder
moeilijk beschikbaar. Graag had ik gevraagd
indien iemand nog bruikbaar imkersmateriaal, die
hij of zij niet meer gebruikt, kan schenken en zo
zijn steun geeft aan een prachtig en duurzaam
ontwikkelingsproject. Het mag beschermkledij
zijn, evenals een bruikbare slinger, kasten of
ontzegelingsmateriaal, wat u ook maar denkt dat
nuttig kan zijn.
Wij beloven de schenkers ook allemaal op de
hoogte te houden van de stand van zaken in dit
project.
Dank om zoveel mogelijk te delen.
François Claeys Bouuaert
mail: f.c.b@skynet.be
of: vandamme.johanna@skynet.be

Ook het bepalen van de vliegroute van de
hoornaars wanneer zij met hun prooi nestwaarts
keren is een belangrijk gegeven om het opsporen
van het nest te vergemakkelijken.

Bedankt!
Activiteitenkalender 2019:
22 september: praatcafé
24 november: Ambrosiusfeest
8 december: Workshop waswafels gieten

Aziatische hoornaar

Er werden ter hoogte van het Citadelpark en de
plantentuin in Gent Aziatische hoornaars
waargenomen bij een van onze leden.
Mogelijks is bij het verschijnen van deze
Bijendans het nest reeds gevonden en vernietigd.
Hierbij is de intrede van deze exoot binnen Gent
een feit en te verwachten valt dat in de toekomst
er meerdere waarnemingen zullen volgen.
Alleen door optimale samenwerking onder
imkers zal deze nieuwe bedreiging voor onze
bijen optimaal kunnen worden bestreden!!
Imkers die een jagende Aziatische hoornaar zien
nemen er best een foto van (voorbeeld in bijlage)
en sturen die in op http://www.vespawatch.be.
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Overlijden:
Hierbij meldt het bestuur van de Gentse
Imkersvereniging het overlijden van Cyriel Van
Hulle.
Cyriel was tot enkele jaren terug lid van onze
vereniging en was door bijen gepassioneerd vanaf
zijn 17 jaar
Langs deze weg bieden wij ons medeleven aan de
bedroefde familie aan.
Vanwege de Gentse Imkersvereniging
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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
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