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Woord van de voorzitter  

  

 

Beste imkers, 

‘t Is november, ’t is herfst, ’t zou toch moeten, maar de weergoden beslissen er anders over. Je kan spreken 

van een zeer lange nazomer met record brekende temperaturen of ’t is te wijten aan de 

klimaatsveranderingen. Je kan erover discuteren of gaan betogen en je steentje bijdragen om de opwarming 

tegen te gaan, maar vergeet niet van het zonnetje te genieten zoals onze bijen die nog steeds zeer actief zijn 

om stuifmeel te halen van de klimop of groenbemesters. Af en toe zie je ook nog een groep jonge bijen die 

zich aan het invliegen zijn voor de kast. Bij dit alles kan je je als imker een heleboel bedenkingen maken; is dit 

normaal, hoe zit dat met de winterbijen, de wintervoorraad, wat doet de varroa enz. En terwijl je in gedachten 

verzonken naar je bijen staat te kijken komt daar ineens die gevreesde rover, die AH, voor uw ogen je bijtjes 

wegplukken. Ze zijn der … Bij sommige imkers een paar enkelingen? Bij anderen roven ze de kasten volledig 

leeg. Wat doe je er aan, wat kan je doen? Op het internet vind je veel informatie. Maar ook op de vorige 

vergadering van de Gentse Imkersvereniging werd er tijdens het praatcafé zeer veel aandacht aan besteed. Er 

werden een aantal ideeën uitgewisseld en je werd een heel stuk wijzer over het opsporen van 

hoornaarsnesten. Niettegenstaande de vergadering doorging in het vertrouwde lokaal S35 op De Sterre was 

de opkomst laag. Maar niet getreurd we doen verder en hop naar het volgende evenement.  

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het jaar af met het Ambrosiusfeest dat doorgaat op 4 december in de 

namiddag. We starten met koffie of thee en een voordracht door Stephanie.  

Na de voordracht is er koffie en gebak met aansluitend een tombola. Meer hierover vind je in de Bijendans. 

Tot dan. 

 
De eerste die ingeschreven is voor het Ambrosiusfeest. 

 

Groetjes, 

Raoul.
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Uitnodiging  

 

Beste collega imkers, 
 
Het jaareinde is terug in zicht. Tijd dus voor het jaarlijkse feest voor de patroonheilige van de imkers. 
Net als vorig jaar moeten we noodgedwongen een andere locatie opzoeken.  
De zaal in Honeybee Valley en op Merelbeke Flora waren helaas niet meer beschikbaar. Het werd de Sint 
Jozefzaal in Merelbeke. 
 
Graag nodigen wij u en uw partner uit op ons Ambrosiusfeest op zondag 4 december 2022. 
Locatie: Sint Jozefzaal, Gaversesteenweg 24, 9820 Merelbeke. 
Aanvang: 14.30 uur. 
Agenda: 
- Verwelkoming door de voorzitter. 
- Varia: mededelingen. 
- Middag verzorgd door Stephanie Schelfhout. 
Stephanie is oud bestuurslid en binnen onze vereniging geen onbekende. Stephanie kwam tijdens haar 
Erasmus-uitwisseling in Wenen in 2009 voor het eerst in contact met imkerij door het volgen van het vak 
Bienenkunde (bijenkunde). Zoals we weten is het imkersvirus besmettelijk en, jawel, van zodra ze terug was in 
België volgde ze de beginnerscursus bij de Gentse imkers. Sindsdien heeft ze honingbijen. Na haar studie als 
bio-ingenieur aan de Universiteit Gent is ze er 'blijven plakken' als onderzoeker. Ze rondde in 2019 haar 
doctoraat af over natuurherstel, namelijk over het herstel van bloemrijke graslanden. Sindsdien werkt ze 
zowel aan Universiteit Gent als aan Hogeschool Gent als onderzoeker over hetzelfde thema. Daarnaast heeft 
ze ook een kleine zelfplukboerderij opgestart, Biekes & Bezekes, met blauwe bessen en honing. Door haar 
opleiding en natuurkennis heeft ze geleerd om haar honingbijen in de bredere omgeving te bestuderen. 
Inclusief de interacties met wilde bestuivers. Ze bekijkt daarom ook de bijenweide op een brede manier, als 
een bron van nectar en stuifmeel voor alle bestuivende insecten. Er zijn heel wat probleempunten, zowel voor 
honingbijen als voor andere bestuivende insecten en daarom ziet ze imkers als potentiële ambassadeurs voor 
alle bestuivers. Er zijn gelukkig ook oplossingen en die haalt ze ook aan tijdens haar lezing op het 
Ambrosiusfeest. 
- Na de koffie is er onze jaarlijkse tombola. 
Zoals steeds zijn er prachtige prijzen te winnen, gaande van een grote variatie aan imkermaterialen tot het 
klassieke flesje wijn. 
Tombolaprijzen zijn steeds welkom, dit echter zonder verplichting. 
Om praktische redenen graag inschrijven bij de secretaris via mail (stefaanvergaert@gentseimkers.be) of 
telefonisch vóór vrijdag 25 november 2022. 
 
Namens het bestuur, 
 
 De voorzitter, De secretaris, 
 Raoul Garré Stefaan Vergaert 
 

            www.vlaanderen.be/pdpo     

 

 

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
http://www.vlaanderen.be/pdpo
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Mededelingen   

 

Workshop was zuiveren en waswafels gieten 

Het zelf zuiveren van je bijenwas en gieten van 

waswafels is een blijft een noodzakelijkheid voor 

imkers die met gesloten waskringloop wensen te 

werken. 

Onze vereniging heeft naast een stoomwassmelter 

op gas nu ook een elektrisch toestel in haar bezit. 

Naast het correct leren omgaan met beide 

wassmelters zal er ook getoond worden hoe 

optimaal het waswafelgiettoestel te gebruiken. 

Deze workshop is een van de voorwaarden om de 

toestellen die onze vereniging heeft te mogen 

ontlenen.  

Graag voor 9 december inschrijven zodat de nodige 

voorbereidingen kunnen getroffen worden.  

Heb jij als lid de workshop reeds gevolgd maar is 

het enige tijd geleden dat je van onze uitleendienst 

gebruik hebt gemaakt? Dan is een opfrissing 

misschien geen overbodige luxe?  

Als eventuele koudebestrijding wordt een 

knabbeltje en warme dranken voorzien. 

Tijdstip: zaterdag 17 december 2022 van 9.00 tot 

12.00 uur. 

Locatie: Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke.  

Inschrijven via mail: 

stefaanvergaert@gentseimkers.be 

 

 

     www.vlaanderen.be/pdpo     

 

 

Voor 

 
Na  

 

Groepsaankoop Oost Vlaanderen 
Beste imker, 
Heb je onze gratis verdeling van plantgoed met 
steun van het Vlaams bijenteeltprogramma gemist? 
Dan kan je alsnog een aankoop doen via de 
groepsaankoop van de provincie. 
 
Voorzie je deze winter nog een aanplant van groen 
in de buurt van je bĳenkorven? 
Bestel vóór 1 januari 2023 streekeigen planten aan 
een voordelige prijs via de groepsaankoop. Bĳ 
afhalen van je bestelling ontvang je gratis een één- 
en tweejarig bloemenmengsel voor de inzaai van 
100 m². 
Maak een account aan en bestel via www.oost-
vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed 

Heb je nog vragen hierover? Stuur een mailtje naar 
landbouw@oost-vlaanderen.be of bel 09 267 86 79.  

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
http://www.vlaanderen.be/pdpo
http://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed
http://www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed
mailto:landbouw@oost-vlaanderen.be
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Bestelling Brandenburgermengsel 

Via de verenging kan je deze zaden bestellen. 

De prijs is op 10€/kg gesteld. 

1 kg is ongeveer goed voor 10 are. 

 

Bestellen kan door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag op rekening van onze 

vereniging, met vermelding van de gewenste 

hoeveelheid en het soort. Graag ook je bestelling 

door geven naar de secretaris. 

Uiterste besteldatum: tot einde voorraad. 

 

Opstart Privé Facebookpagina 

Nog niet ingeschreven op onze Facebookpagina? 

Zeker doen! 

In het kader van de hoornaarproblemathiek is een 

betere onderlinge communicatie tussen onze leden 

een absolute noodzaak.  

We wensen ieder lid via dit kanaal de mogelijkheid 

te bieden om rechtstreeks met collega-leden in 

contact te komen. 

Ook wie iets ‘te koop’ of ‘te geef’ heeft of iets ‘te 

koop’ of ‘te krijg’ zoekt kan hier terecht.  

Ook als je een vraag wil stellen aan de collega’s, je 

wenst zwermen te scheppen of je bent opzoek naar 

steun bij de bestrijding van de Aziatische hoornaar: 

via deze pagina leg je contact met de imkers die 

aangesloten zijn bij de vereniging. 

Hoe kan je daarop terecht? Natuurlijk heb je een 

facebookprofiel nodig (indien je dat nog niet hebt 

dan is dit de perfecte reden tot!). Dan kan je op 

zoek gaan naar de privégroep “leden Gentse 

Imkers”.  

Na aanvraag zal je als lid worden toegestaan om de 

groep te vervoegen.  

Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft bij je 

collega-Gentse Imkers, dan is dit een prima kanaal! 

 

Agenda 2022 

Zondag 4 december : Ambrosiusfeest 

Zaterdag 17 december : workshop was zuiveren en 

waswafels gieten. 

Gelieve er steeds rekening mee te houden dat een 

samenkomst kan worden verplaatst.
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Duurzaam ethisch bankieren sinds 1926 

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

Vraag vrijblijvend inlichtingen:  tel 09 362 50 30 – e-mail schelderode@vdk.be 

 

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 

PARTECH bv 
UIT SYMPATHIE 

http://www.vdk.be/
mailto:schelderode@vdk.be
http://www.jstrailers.be/

