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Woord van de voorzitter  

  
't Is Lente, eindelijk. Het is nog een beetje te fris, maar kom, niet getreurd. De merels fluiten in het 

ochtendgrijs (zou Deboosere zeggen) hun hart uit hun lijf. De mezen controleren de kastjes om er het beste 

uit te halen om hun nest te bouwen. Een vroege hommelkoningin schuimt de krokussen af op zoek naar een 

scheutje nectar. Zelfs een koolwitje werd gespot.  

En natuurlijk vlogen de bijen, waarvan sommigen beladen met mooi geel stuifmeel. 

Spijtig genoeg ligt de bijensterfte terug hoog dit jaar, wat de discussie over de oorzaken en oplossingen hoog 

doet oplaaien.  

Hou het gewicht van je kasten in het oog, hier en daar hoor je dat een kast verhongerd is. Door de bijensterfte 

ligt de vraag naar bijen hoog, wat de prijzen de hoogte injaagt en er mensen zijn die geld ruiken wat tot 

gesjoemel kan leiden met alle gevolgen van dien. 

Om alles een beetje op een rijtje te zetten organiseren we onze voorjaarsvergadering. De bedoeling was een 

vergadering te houden, gegeven door het FAVV, maar door omstandigheden kan de bevoegde persoon deze 

voordracht niet geven en vervanging bleek niet mogelijk. Toch voorzien we een zeer interessant praatcafé 

waarvan je de inhoud verder in deze Bijendans terugvindt. 

Tussendoor heb ik een "mooi" werk gedaan: De ramen van de afgestorven kasten van vorig jaar afgekookt 

(ontsmet) met natriumloog. De ramen van dode kasten van dit jaar staan klaar om uitgesmolten te worden 

...zo blijven we bezig tot de VSH-bij (varroaresistente) zijn intrede doet. 

 

 

 

 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Graag nodigen wij u uit op onze samenkomst op zondag 15 april 2018. 

Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent. 

Aanvang: 9.00 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de voorzitter. 

Varia: 

Mededelingen. 

Praatcafé: 

Leuk om even zomaar te chatten over allerlei onderwerpen met je collega’s. 

Hoe win ik op een efficiënte manier zuivere was? 

Wat doen andere imkers om varroa te behandelen of doen ze niets en komen ze hier heelhuids mee weg? 

Hoe doen ze aan zwermbeperking of doen ze dat niet?  

Nog andere?  

Iedereen kan zijn ei kwijt op deze bijeenkomst. 

Uiteraard kunnen gewenste onderwerpen op voorhand naar het secretariaat worden doorgegeven. 

Einde voorzien rond 12.00 uur. 

 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, De secretaris, 

Raoul Garré Stefaan Vergaert 
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Mededelingen   

 

Koninginnenkweek 2018 

Net als voorgaande jaren kunnen onze leden 

eendaagse Carnica larfjes gratis verkrijgen. 

Het volledige dataoverzicht: 

4 mei: pleegvolk klaarmaken. 

5 mei: aangezogen larfjes afhalen na 18.00 u en in 

pleegvolk hangen. 

Adres van afhaling: Raoul Garré 

Kerkwegel 2, 9820 Merelbeke. 

8 mei: controle aangenomen doppen. 

11 mei: inkooien van gesloten doppen. 

18 mei: geboren moeren naar bevruchtingskastjes. 

Mogen we vragen om ten laatste tegen 28 april uw 

larfjes aan te vragen bij Raoul, gegevens terug te 

vinden op de binnenkaft. 

 

Bestelling honingglazen en suikers 2018: 

Ook dit jaar kan je terug suikers en honingglazen 

bestellen bij je vereniging. 

Op dit ogenblik zijn de prijzen ons nog niet bekend 

en kunnen bestellingen nog niet worden geplaatst. 

Honingbokalen worden ter beschikking gesteld 

tegen de prijs van €3.90 per doos. 

Inhoud van 12 bokalen van 1/2kg per doos, model 

Weck met plastiek deksel 

Op later tijdstip zal via mail nog de nodige 

informatie worden doorgegeven. 

De levering is voorzien in mei/juni. 

 

Depot voor afhaling: 

Kasteelstraat 16 

9820 Merelbeke 

Gratis honingetiketten 

Als vereniging wensen we onze leden te wijzen op 

de verplichting hun honing te etiketteren. Als 

tegemoetkoming kunnen onze leden, net zoals 

voorgaande jaren, 54 etiketten gratis bekomen. 

Deze zelfklevende etiketten worden voorzien van 

het logo en het websiteadres van onze vereniging.  

 

 

 

 

 

 

 

Afmetingen: 64,6mm op 33,8 mm. U kan uiteraard, 

net als vorige jaren, bijkomende etiketten bestellen 

aan de prijs van €1 per vel van 27 etiketten. 

Gelieve volgende gegevens foutloos aan het 

secretariaat te bezorgen: 

Soort honing (honing, lentehoning, zomerhoning, 

koolzaadhoning, lindehoning, enz…) 

Correcte adresgegevens, eventueel 

telefoonnummer en e-mail. 

Oogstdatum van de honing. 

 

Activiteitenkalender 2018: 

8 april: plantendag in Wippelgem 

15 april: Praatcafé 

5 mei: overlarfdag. 

16 september:  

25 november: Ambrosiusfeest 

december: waswafelgietdag. 

 

LENTEHONING 

Netto gewicht: 500 gr. 

Brecht Bieman 

wilgenstraat 10 - 9810 Bijdorp 

Tel.: 09/ 364 06 70 

Geoogst in België op 16/05/11 - houdbaar 2 jaar na oogst 

Droog/donker/<15°C bewaren – Niet voor kinderen -1jaar. 

lid van www.gentseimkers.be 

http://www.gentseimkers.be/


Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 

 

  Duurzaam ethisch bankieren sinds 1926 

 

 

 

Vraag vrijblijvend inlichtingen :  tel 09 362 50 30 - email schelderode@vdk.be 

Informatie over onze producten op www.vdk.be of op kantoor 

 

 

PARTECH bvba 
UIT SYMPATHIE 

 

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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