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Woord van de voorzitter
Een vroege ochtend in de volle zon.
Deze hommelkoningin, met enkele collega's, zijn reeds aan het foerageren van bloem tot bloem.
Onze bijtjes daarentegen, nog rustig in hun kast aan het soezen. Hier en daar eentje zijn kopje buiten om te
voelen of het al voldoende warm is om op vlucht te gaan.

Pruim- en kerselaars staan in volle bloei. Appel en meidoorn volgen weldra.
En niet te vergeten... het mooie weer! (als je dit leest kan dat mooie weer reeds voorbij zijn.)
Voor de imker werd het tijd om de sterkte van zijn volken na te gaan en eventueel de honingzolders op de
kasten te plaatsen.
Op een geslaagde nieuwjaarsreceptie waar Karel Schoonvaere ons vertelde over de Aziatische hoornaar,
kwamen we alles te weten over de leefwijze van deze exoot. Eén van de besluiten van de voordracht was:
"waakzaam blijven".
Aziatische hoornaarnesten.

Onze volgende afspraak is op 12 mei, Dan komt Wilfried De Meester - een doorwinterde imker - praten over
zijn methode om de varroamijt te behandelen. Meer hierover vind je verderop in de Bijendans.
Tot dan.

Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze samenkomst op zondag 12 mei 2019.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Varia:
Mededelingen.
Voordracht:
Zoals steeds proberen we onze samenkomsten leerrijk en nuttig in te richten.
Ditmaal hebben we een icoon binnen de imkerij weten te strikken. Niemand minder dan Wilfried De Meester
werd bereid gevonden om nog een voordracht te komen geven.
Wilfried is een stuk in de tachtig en heeft er al een enorm imkerleven op zitten. Een man met gigantische
ervaringen en de gave om te vertellen als geen ander. Bovendien slaagt hij er in om de bijensterfte op zijn
bijenstand tot een minimum te beperken. De voormiddag is dan ook gewijd aan zijn bedrijfsmethode en de
manier waarop hij de varroa onder de knie houdt.
Een voormiddag om niet te missen dus.
Einde voorzien rond 12.00 uur.

Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert
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Mededelingen
Koninginnenkweek 2019
Net als voorgaande jaren kunnen onze leden
eendaagse Carnica larfjes gratis verkrijgen.
Het volledige dataoverzicht:
18 mei: pleegvolk klaarmaken.
19 mei: aangezogen larfjes afhalen na 18.00 u en in
pleegvolk hangen.
Adres van afhaling: Raoul Garré
Kerkwegel 2, 9820 Merelbeke.
NET VOOR AFHALING TELFONISCH CONTACT VOOR
NAVRAAG BESCHIKBAARHEID VAN DE LARFJES!
22 mei: controle aangenomen doppen.
25 mei: inkooien van gesloten doppen.
1 juni: geboren moeren naar bevruchtingskastjes.

Mogen we vragen om ten laatste tegen 8 mei uw
larfjes aan te vragen bij Raoul, gegevens terug te
vinden op de binnenkaft.

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.

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

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.
Gentse imkersvereniging

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.

Bloembollenactie
Bijen hebben nood aan stuifmeel. Bijen oogsten
pollen als bron van eiwitten, vetten en vitaminen.
Stuifmeel is een essentieel bestanddeel van het
larvale voedsel, vandaar deze BLOEMBOLLENACTIE!
Het bijenrestaurant zal zeker door onze bijen
geapprecieerd worden.
De KOIV stelt jullie graag een bloembollenmengsel
voor bijen ter beschikking. Dit mengsel werd
speciaal samengesteld om een lange bloeiperiode te
overspannen zodat de bijen er maximaal van kunnen
profiteren. Het bestaat uit verschillende
bloembollen: muscari, tulpen, chionodoxa, crocus,
anemone en nectaroscordum. Deze “Happy Bee”
tas met 80 bollen van uitstekende kwaliteit zorgt
voor een gemengd kleurenpallet van februari tot
april.
De prijs bedraagt 3,5 euro per pakje, goed voor 1 m².
U kan uw bestelling per mail plaatsen en door
storting op het rekeningnummer van uw vereniging
dat u op de binnenkaft kan terugvinden.
Uiterste datum van bestellen: 1 juni 2019 – De
voorraad is beperkt en kan mogelijks voortijdig
worden afgesloten.
De bloembollen zullen in het najaar kunnen worden
afgehaald op het secretariaat.
Activiteitenkalender 2019:
12 mei: Voordracht varroabeheersing.
19 mei: Overlarfdag
22 september: praatcafé
24 november: Ambrosiusfeest
8 december: Workshop waswafels gieten
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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

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
Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be

