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Woord van de voorzitter
Brr 't Is koud buiten als ik aan het voorwoord begin.
Er is weinig te doen buiten, er heerst rust.
Het haardvuur brandt (zolang het nog mag). Er ligt nog sneeuw, ik zit gezellig te kijken naar de likkende
vlammetjes, rustig nadenkend over het voorbije jaar, met zijn hoogtepunten van geluk en dieptepunten van
verdriet. Stilaan begint het dromen van het nieuwe bijenjaar en hoe we het dit jaar gaan aanpakken ...
Januari: nieuwjaarsmaand, wensmaand. In naam van mezelf en het volledige bestuur van de Gentse
Imkersvereniging, bieden we, aan jullie, je geliefden en iedereen die je dierbaar is een gelukkig en gezond
2019.
Ik wil eveneens het bestuur bedanken voor hun inzet gedurende het ganse jaar, om de Gentse
Imkersvereniging, vlot te laten werken.
Na een geslaagd Ambrosiusfeest met een voordracht over het ontwerpen en aanleggen van een tuin in
functie van de bijen, de dag over het zuiveren van was en het gieten van waswafels, waar een 15-tal
geïnteresseerden op af kwamen, ter voorbereiding om zelf hun eigen waswafels te gieten, was eveneens een
succes. We organiseren als eerste activiteit onze nieuwjaarsreceptie die vooraf wordt gegaan door een
voordracht over de gevreesde Aziatische hoornaar.
Meer daarover verderop in de Bijendans.
Tot dan!!

Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op onze voorjaarsvergadering op zondag 17 februari 2019.
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Welkomstwoord door de voorzitter.
Voordracht:
De eerste samenkomst van 2019, een jaartje is weer gestart.
Gewoontegetrouw bent u welkom op de nieuwjaarsdrink die uw wordt aangeboden door het bestuur.
Natuurlijk koppelen we als steeds het educatieve aan het aangename.
Als onderwerp hebben we de Aziatische hoornaar. Als voordrachtgever niemand minder dan Karel
Schoonvaere. Karel is actief bij Honeybee Valley. Hij is DE man die de zaak op de voet volgt, al heel wat nesten
heeft opgespoord, onderzocht en uiteindelijk ook heeft laten opruimen. DE man binnen Vlaanderen die daar
alles over weet dus. Karel komt op een boeiende manier een antwoord geven op al onze vragen. Ongetwijfeld
helpt hij ons verder in de strijd tegen deze nieuwe belager die ons kleine landje rijker is geworden.
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
4de Sint-Ambrosius siroop: (75% droge stof) aan €
Bestelling Tübingenmengsel

8,95 per bidon van 14 kg.

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden

Alle suikers zijn verkrijgbaar door overschrijving op

bestellen.

Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844

De prijs is op 10€/kg gesteld.

Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2, 9820

Het mengsel bevat phacelia, boekweit, mosterd,

Merelbeke

radijs, kaasjeskruid en bernagie. koriander,

Met duidelijke vermelding van het soort suiker + de

goudsbloem, juffertje in ‘t groen, korenbloem en

hoeveelheid suiker of suikersiroop, en dit vóór

dille.

01/04/2019

1 kg is ongeveer goed voor 10 are.

Honingbokalen worden ter beschikking gesteld
tegen de prijs van €3.90 per doos.
De bokalen zijn verkrijgbaar door overschrijving op
Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844.
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2,
9820 Merelbeke.

Tübinger mengsels worden over het algemeen op

Met duidelijke vermelding van het aantal gewenste

rijke, volle gronden gebruikt.

dozen (inhoud 12 bokalen van 1/2kg per doos, model

Bestellen kan door contact op te nemen met het

Weck met plastiek deksel.), en dit vóór 01/04/2019

secretariaat.
Uiterste besteldatum: tot einde voorraad.

Depot voor afhaling:
Kasteelstraat 16

Bestelling honingglazen en suikers 2019

9820 Merelbeke

Bestel nu al uw wintervoeding aan verminderde
prijzen, dit door gezamenlijke aankoop.
Ook kan je terug honingglazen bestellen bij je
vereniging.
De levering is voorzien in mei/juni.
Te bestellen suikers:
1ste Gewone kristalsuiker: € 13,25 per zak van 25 kg.
De suiker is van het type K2 en zal voorzien zijn van
een label met vermelding van lotnr. en gewicht.
2de Apisuc: (73% droge stof): de suikersiroop zal ter
beschikking zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs
van € 10,40.

Gelieve uw e-mailadres of telefoonnummer door te
geven aan het secretariaat, zodat wij u kunnen
contacteren voor afhaling!!!!!
Activiteitenkalender 2019:
17 februari: Aziatische hoornaar.
17 maart: Plantenruildag
12 mei: Varroabeheersing.
19 mei: Overlarfdag
22 september: praatcafé
24 november: Ambrosiusfeest
8 december: Workshop waswafels gieten

3de Trimo-bee: de suikersiroop zal ter beschikking
zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs van € 11,70.
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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

