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Woord van de voorzitter

Op het ogenblik dat ik deze woorden typ, genieten we van een lekker nazomertje. De bijen
fourageren nog volop op de gele mosterd. De zonnebloemen die ertussen staan, komen binnenkort
in bloei. Of dit nog gaat gebeuren zal vooral van het weer afhangen. Het is leuk om de bijen nog
volgeladen met struifmeel op de vliegplank te zien landen. Is dit nu een zegen voor de bijen of
brengt dit onheil. Voer voor het forum....
Op de "praktijkdag bijen" werd een bestrijdingsmethode voor varroabestrijding met roofmijten uit
de doeken gedaan. Het ziet er veelbelovend uit, maar hoe komt het dat je er weinig over hoort?
....ook voer voor het forum.
Nu het bijenjaar ten einde loopt, is het tijd om het jaar feestelijk af te sluiten.
Op 24 november organiseren we ons traditioneel Ambrosiusfeest. Naar jaarlijkse gewoonte met
koffie, thee, koffiekoeken en een voordracht. Meer hierover vind je verderop in deze Bijendans.
Een hebbedingetje, om zelf te maken. Om een mooie uitgebroken koninginnedop in te voeren.
Uit "L' apiculture intensive et l' elevage des reines" uitgegeven in 1933.

Raoul.
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Uitnodiging
Beste collega imkers,
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest op zondag 24 november 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: 14.00 uur.
Agenda:
- Verwelkoming door de voorzitter.
- Varia: mededelingen.
- Voordracht.
In 2013 kwam een trein op een zelfoogstveld in Wetteren terecht en gooide daar letterlijk gif in het eten. Boer
Rony Nekkebroeck liet de moed niet zakken en ging op zoek naar een nieuwe locatie en een extra boer, liefst
zonder spoorwegen in de buurt.
De extra boer die hij vond was Benny Van de Velde.
Benny is gepassioneerd door landbouw en voeding. Door boer te worden werd die passie eindelijk omgezet in
de praktijk. Na twee jaar stage lopen in de biologische landbouw kriebelden zijn vingers heel hard om er in te
vliegen.
In juni 2014 vonden Benny en Rony een geschikt veld in Gentbrugge achter Kasteel Coninxdonck, en startten
ze Oogstgoed.
Voor wat staan “Korte-keten landbouw”, “CSA (Community Supported Agriculture)”, “Zelfpluk tuin”,
“Zelfoogst boerderij of Plukboerderij”?
Wat betekent deze relatief nieuwe manier van land en tuinbouw in onze maatschappij?
Wat houdt dit in voor boer en consument?
Benny Van de Velde zal dit alles komen toelichten.
- Na deze activiteit 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 imkermaterialen, over planten
naar het klassieke flesje wijn.
Tombolaprijzen zijn steeds welkom, dit echter zonder verplichting.
Gelieve in te schrijven via mail of telefonisch vóór woensdag 20 november 2019.
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).

Namens het bestuur,
De voorzitter,
Raoul Garré
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Mededelingen
Workshop was zuiveren en waswafels gieten

radijs, kaasjeskruid en bernagie. koriander,

Ook deze winter zitten we niet stil. Nadat vorig jaar

goudsbloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem en

een workshop waswafels gieten werd

dille.

georganiseerd breiden we dit jaar de activiteit uit.

1 kg is ongeveer goed voor 10 are.

Naast het correct leren omgaan met een giettoestel
zal er ook getoond worden hoe je met een
stoomwassmelter oude raten kan smelten en was
optimaal zuiveren. Deze workshop is één van de
voorwaarden om beide toestellen, die onze
vereniging heeft, te mogen ontlenen.

Tübinger mengsels worden over het algemeen op
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.

Graag voor 1 december inschrijven zodat de nodige
voorbereidingen optimaal kunnen gebeuren.

Stopzetting Bijendans per post
Vanaf volgend kalenderjaar zal de Bijendans enkel

De koffie (of thee) staat klaar.

nog worden verdeeld aan de leden die niet

Locatie: Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke.

beschikken over een mailadres. Dit wegens

Van 9.00 tot 12.00 uur.

besparingen op papier en arbeidstijd.
Heb jij je mailadres nog niet doorgegeven aan het
secretariaat? Absoluut doen!!
Wens je de Bijendans toch per post te ontvangen?
Graag dan asap een seintje richting secretaris.
Activiteitenkalender 2019:
24 november: Ambrosiusfeest
8 december: Workshop waswafels gieten

Bestelling Tübingenmengsel
Via de verenging kan je bovenvermelde zaden
bestellen.
De prijs is op 10€/kg gesteld.
Het mengsel bevat phacelia, boekweit, mosterd,
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
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www.jstrailers.be
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