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Woord van de voorzitter  

  
 

't Is weer stil rond de bijenhal. Er rest ons tijd om eens een flinke herfstwandeling te 

maken en te mijmeren over het afgelopen bijenjaar.  

In huis, rond de tafel wordt er terug over iets anders gepraat dan afleggers maken, 

koninginnen kweken, behandelen tegen varroamijt....  

Als iemand op bezoek komt, is de tijd ook voorbij van de gekende  uitspraak      " hij loopt 

ginder in de hof, ga maar kijken hij is gemakkelijk te vinden met zijn carnavalskostumeken 

aan".  

Daarom is het terug tijd om aan feesten te denken. Naar jaarlijkse traditie organiseren we 

terug ons Ambrosiusfeest dat doorgaat op 2 december.  

Meer hierover vind je verderop in de Bijendans.   

Wij zullen er zijn voor lekkere tas koffie of thee met ..., een leerrijke voordracht en een 

leuke babbel.  

Tot dan!! 

 

Zomaar: 

de herfst blaast 
op de horen 
en de wierookt 
in het hout 
de vruchten van gloren, 
de stilten weven 
gobelijnen van 
gouddraad 
over 't woud, 
de schoonheid 
zal verdwijnen 
want alle schoonheid 
is slechts een droom 
            felix Timmermans 
 

 

Raoul. 
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Uitnodiging  

 

Beste collega imkers, 
 
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest op zondag 2 december 2018. 
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. 
 
Terug een jaareinde.  
Imkers komen rond die tijd samen om hun patroonheilige te vieren. Op 2 december is iedereen 
uitgenodigd voor deze jaarlijkse traditie. 
We openen het Ambrosiusfeest dit jaar terug met een opwarmertje. 
Een spreker werd gezocht en gevonden. Een onderwerp dicht bij de bijen die ook de partners kan 
bekoren. 
Olivier Foubert is actief als Tuin- en landschapsarchitect. Is bestuurslid van de Wase Imkersbond. 
Mede oprichter van “Blije Bijen” en begeesterd spreker. Olivier neemt ons mee in een verhaal 
waarbij het ontwerpen en aanleggen van een tuin in functie van de bijen het hoofddoel is. 
 
- 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 28 november 2018. 
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).  
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 De voorzitter, De secretaris, 
 Raoul Garré Stefaan Vergaert 
 

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
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Mededelingen   

 

Waswafelgietdag op 9 december 2018 

Door het steeds toenemende succes zijn we 

genoodzaakt om de activiteit anders aan te pakken. 

Daarom heeft onze vereniging een eigen toestel 

aangeschaft. 

Onze 13de editie zal er dus anders uitzien. Op 9 

december gaan we geen waswafels meer gieten 

voor onze leden maar zullen de geïnteresseerden 

kunnen deelnemen aan een workshop. Het toestel 

zal enkel worden ontleend aan leden die de 

workshop met succes hebben gevolgd. Naargelang 

de mogelijkheden zal de bijenwas van de 

deelnemers gebruikt worden tijdens de workshop. 

De aangeboden was moet perfect zuiver zijn en ten 

laatste daags voor de gietdag worden 

binnengebracht.  

Als minimum hoeveelheid wordt 3kg vooropgesteld. 

 

Graag voor 1 december inschrijven zodat de nodige 

voorbereidingen optimaal kunnen gebeuren. 

Uiteraard kan je op 9 december ook gewoon even 

binnenspringen om te zien hoe dat gieten in zijn 

werk gaat. 

De koffie (of thee) staat klaar. Locatie: Kasteelstraat 

16, 9820 Merelbeke. Van 9.00  tot 12.00 uur.  

 

 

 

Bestelling Tübingenmengsel 

Via de verenging kan je bovenvermelde zaden 

bestellen. 

De prijs is op 10€/kg gesteld. 

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 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: 01/01/2019 of tot einde 

voorraad. 

De verdeling zal gebeuren in de loop van het 

voorjaar. 

Activiteitenkalender 2018: 

2 december: Ambrosiusfeest. 

9 december: waswafelgietdag/workshop
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  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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Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be 
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