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Woord van de voorzitter  

  

 

‘t Is weer zover… De coronacijfers swingen de pan uit, maar wij, imkers laten ons niet doen.  

Nie pleuje. We vieren ons jaarlijks Ambrosiusfeest.  

Wat kan er ons gebeuren, we staan immers onder bescherming van de Heilige Man. Voor degenen onder jullie 

die Sint-Ambrosius niet kennen, hierbij een woordje uitleg. Ambrosius werd geboren rond het jaar 339 en 

overleed in het jaar 397 als één van de grootste bisschoppen van de westerse kerk. Op een dag - aldus de 

legende - werd hij als baby in zijn wiegje buiten in de tuin van zijn vaders ambtswoning gezet. Het kind sliep 

met de mond open. Een zwerm bijen kwam plotseling aangevlogen en ging over zijn hele gezicht zitten. De 

bijen vlogen zelfs zijn mond in en uit. Op dat moment was het kind toevertrouwd aan de zorgen van het 

kindermeisje. Zijn vader maakte juist een wandelingetje in de tuin samen met zijn vrouw of met zijn dochter. 

Het kindermeisje kwam in paniek aangehold. Toen vader in allerijl kwam kijken, verbood hij haar de bijen 

weg te jagen. Hij was namelijk bang dat ze het kind dan wel eens kwaad zouden kunnen doen. Tegelijk was 

hij als liefhebbende vader nieuwsgierig naar hoe dit wonder 

zou aflopen. Na een poosje vlogen de bijen weer weg. Ze 

gingen zo hoog de lucht in, dat ze met het blote oog niet 

meer te zien waren. De vader was verbluft en sprak: "Als dit 

kind in leven blijft, zal er iets heel groots uit hem groeien." 

(uit heiligen.net auteur pater Dries van den Akker) 

 

Na en aantal jaren van koffiekoeken op het Ambrosiusfeest, 

hebben we geopteerd voor kaas en wijn. De praktische 

informatie over het evenement vind je verderop in deze 

‘Bijendans’. 

Bij het rommelen in een pakketje boeken  vond ik volgende 

foto in het boekje ‘Manuel d’ apiculture’ ‘Cours professé à l’ 

ecole d’ assistants agricoles du Ruandi-Urundi à Astrida’ uit 

1956. En ik die dacht dat de top bar hive een nieuw 

verschijnsel was. Bij verder onderzoek gaan we terug tot bij de Oude Grieken. 

 

Tot op het Ambrosiusfeest, 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Beste collega imkers, 
 
Rond deze tijd van het jaar houden we ons jaarfeest. Na een onderbreking vorig jaar gaan we terug voluit.  
Wel wijken we tijdelijk uit naar een andere locatie. 
 
Graag nodigen wij u en uw partner uit op ons Ambrosiusfeest op zondag 21 november 2021. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Merelbeke Flora. Pastoor Clausplein 1, 9820 Merelbeke. 
Aanvang: 11.00 uur. 
Agenda: 
- Verwelkoming door de voorzitter. 
- Varia: mededelingen. 
- Rond 12.00 uur kan iedereen aanschuiven aan de kaastafel (wie geen kaas lust kan een vleesschotel 
aanvragen). 
- Als dessert bieden we koffie, thee en gebak aan. 
- Na de koffie is er onze jaarlijkse tombola. 
Zoals steeds zijn er prachtige prijzen te winnen, gaande van een grote variatie aan imkermaterialen tot 
planten en het klassieke flesje wijn. 
Tombolaprijzen zijn steeds welkom, dit echter zonder verplichting. 
Voor deze dag vragen we een bijdrage van €10 per persoon. 
Inschrijven kan via mail (stefaanvergaert@gentseimkers.be) of telefonisch én door overschrijving (op 
rekening van onze vereniging: BE55 8905 7409 5844) vóór vrijdag 12 november 2021. 
 
Namens het bestuur, 
 
 De voorzitter, De secretaris, 
 Raoul Garré Stefaan Vergaert 
 

 

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
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Mededelingen   

 

Workshop was zuiveren en waswafels gieten 

Vorig jaar dienden we noodgedwongen deze 

activiteit te annuleren maar deze winter zitten we 

niet stil. Naast het correct leren omgaan met een 

giettoestel zal er ook getoond worden hoe je met 

een stoomwassmelter oude raten kan smelten en 

optimaal was kan zuiveren. Deze workshop is een 

van de voorwaarden om de toestellen die onze 

vereniging heeft te mogen ontlenen.  

 

Graag voor 1 december inschrijven zodat de nodige 

voorbereidingen kunnen getroffen worden. 

Uiteraard zijn leden die hun kennis even wensen op 

te frissen ook welgekomen 

De koffie (of thee) staat klaar. 

Tijdstip: zondag 5 december 2021 van 9.00 tot 12.00 

uur. 

Locatie: Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke.  

Inschrijven via mail: 

stefaanvergaert@gentseimkers.be 

 

 

     www.vlaanderen.be/pdpo     

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar praktijkdag Bijen 

Het Departement Landbouw en Visserij organiseert, 

in samenwerking met het Praktijkcentrum Bijen (PC 

Bijen) en haar partners, een digitale Praktijkdag 

Bijen. 

Deze infonamiddag zal online plaatsvinden in de 

vorm van een webinar. 

Alle nodige informatie kan je terug vinden via 

onderstaande link: 

Webinar: Praktijkdag Bijen najaar 2021 | 

Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be) 

 

Bestelling Tübingermengsel 

Via de verenging kan je deze zaden bestellen. 

De prijs is op 10€/kg gesteld. 

Het mengsel bevat phacelia, boekweit, mosterd, 

radijs, kaasjeskruid, bernagie, koriander, gouds-

bloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem en dille. 

1 kg is ongeveer goed voor 10 are. 

 

Tübinger mengsels worden over het algemeen op 

rijke, volle gronden gebruikt en bestellen kan door 

overschrijving van het verschuldigde bedrag op 

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
http://www.vlaanderen.be/pdpo
https://lv.vlaanderen.be/nl/webinar-praktijkdag-bijen-najaar-2021
https://lv.vlaanderen.be/nl/webinar-praktijkdag-bijen-najaar-2021
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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!  

Gezamenlijk de Aziatische hoornaar bestrijden of op 

zoek naar collega’s om 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. 

 

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 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:penningmeester.konvib@gmail.com
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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 van 5% korting bij het voorleggen van hun lidkaart. 

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

