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Woord van de voorzitter  

  

Niettegenstaande de opwarming van de aarde, de achteruitgang van de bijenbiotoop, de 

verdwijnziekte, de varroadruk en andere belagers, de problemen met aangekochte was, wens ik, in 

naam van het volledige bestuur van de Gentse Imkersvereniging, aan jullie, je geliefden en iedereen 

die je dierbaar is een gelukkig en gezond 2017. 

Het probleem van de waswafels kunnen we omzeilen door zelf waswafels te gieten. Zo hebben we 

binnen de vereniging in totaal een 1300 waswafels gegoten waarvoor we vooral Stefaan bedanken 

voor het gebruik van zijn accommodatie en zijn tijd. Ook mogen we de andere vrijwilligers niet 

vergeten die meegewerkt hebben aan het "waswafelen". 

Niettegenstaande alle hoopvolle berichten in verband met resistente bijen en mogelijk nieuwe 

bestrijdingsmiddelen tegen varroa zullen we toch moeten verder boeren met de bijen die op onze 

standen staan, wat inhoud dat er reeds een aantal bijenvolken verdwenen zijn of nog zullen 

verdwijnen. 

Laten we het echter niet aan ons hart komen. Na een geslaagd Ambrosiusfeest gaan we het nieuwe 

jaar traditioneel starten met een drink op de goede samenwerking en op een succesvol bijenjaar. 

Vóór we het glas heffen, kunnen we luisteren naar een voordracht gegeven door Dylan Elen, 

voorzitter van de vzw Limburgse Zwarte Bij, over... wat dacht je, de Zwarte bij. Dylan Elen is 

eveneens bestuurslid bij SICAMM en teeltcoördinator voor SmartBees. 

Meer over de eerste vergadering vind je in deze Bijendans. Wil je er nu al meer van weten ga naar:   

https://www.youtube.com/watch?v=-kIxKDHNVws&feature=youtu.be 

 

Hopelijk zien we elkaar op zondag 5 februari 2017 

 

Raoul. 

 

http://www.sicamm.org/
http://www.smartbees-fp7.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=-kIxKDHNVws&feature=youtu.be
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Uitnodiging  

 

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 5 februari 2017. 

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

Aanvang: 9.00 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de voorzitter. 

Voordracht: 

Een nieuw jaar is begonnen. Bijna traditiegetrouw starten we dan met een drink op het nieuwe jaar. Natuurlijk 

koppelen we het plezante aan het bijna-plezante. We hebben een spreker uitgenodigd die een specifiek 

onderwerp zal aansnijden. 

Een bijenras dat in onze streken praktisch volledig verdwenen is, is de inheemse Zwarte bij. 

Dylan Elen, met 23 jaar piepjong in de imkerwereld, komt ons vertellen over (imkeren met) de Zwarte bij. 

7 jaar geleden is hij, via een beginnerscursus, met bijenhouden gestart. De bedoeling was een drietal volkjes te 

houden waarbij hij voor Carnica’s koos, daar andere bijenrassen door ervaren imkers ten strengste werden 

afgeraden. Het draaide echter heel anders uit: tegenwoordig beheert hij ruim 22 volken Zwarte bijen … 

Tijdens de voormiddag komt u onder meer te weten waarom hij overschakelde en hoe hem dat bevallen is. 

Varia: 

Mededelingen. 

Nieuwjaarsdrink. 

Rond 11.00 uur bieden we onze leden een nieuwjaarsdrink aan. Graag een seintje naar 

de voorzitter of de secretaris om een schatting te kunnen maken voor drank en hapjes. 

Einde voorzien rond 12.00 uur. 

 

Namens het bestuur, 

De voorzitter, De secretaris, 

Raoul Garré Stefaan Vergaert 
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Mededelingen   

 

Bestelling Tübingenmengsel 

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden 

(mengsel) bestellen. 

De prijs is op 10€/kg gelegd. 

Wat zit er in? 

Het mengsel bevat phacelia, boekweit, 

mosterd, radijs, kaasjeskruid en bernagie. 

koriander, goudsbloem, 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. 

Bestellen kan door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag op rekening van onze 

vereniging, met vermelding van de gewenste 

hoeveelheid. 

Uiterste besteldatum: tot einde voorraad. 

De verdeling zal gebeuren in de loop van het 

voorjaar. 

 

Enquête SmartBees 

Op dit ogenblik loopt er een enquête voor het 

Europese SmartBees project. Via onderstaande 

link kan je daaraan deelnemen. Deelname is 

anoniem en neemt slechts 15 minuutjes in 

beslag. De resultaten zullen achteraf openbaar 

gemaakt worden en zullen dienen om het 

bijenteeltbeleid beter af te stemmen op de 

imkerij.  

https://goo.gl/Hrzxcc 

 

Activiteitenkalender 2017: 

5 februari: voorjaarsvergadering. 

19 maart: plantendag in Wippelgem 

21 mei: daguitstap 

xx mei: overlarfdag. 

17 september: voordracht. 

26 november: Ambrosiusfeest 

december: waswafelgietdag. 

https://goo.gl/Hrzxcc


 
 

KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID 

Bankier van mens tot mens 

Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926 
VDK SPAARBANK                                                                                                                                                   Gaversesteenweg 621 

Kantoor SCHELDERODE                                                                                                                                           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 

 
 
 

Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 

http://www.vdk.be/
http://www.jstrailers.be/
mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be

