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Woord van de voorzitter  

  

 

't Is november, het winteruur is weer daar, dus 's avonds 

een uurtje vroeger donker. Het kleine nazomertje is 

voorbij en het wordt rustig rond de bijenkasten. De geur 

van reuzenbalsemien, klimop of een bloeiende 

groenbemester is uit de bijenhal verdwenen. Op de 

vliegplank komt af en toe nog een bij kijken om te zien 

of Frank of Sabine zich niet vergist hebben, maar nee 't 

was juist wat ze verteld hebben.  

Nu het einde van het kalenderjaar in zicht is, wordt het 

tijd om terug aan een feestje te denken, namelijk ons 

jaarlijks Ambrosiusfeest .  

Dit gaat door op 26 november en de voordracht wordt 

verzorgd door Jens D'Haeseleer.  

Meer hierover vind je verderop in deze Bijendans. 

Nu het werk aan de bijen voorbij is, kan je op 11 

november een interessante film meepikken 'The wild 

bees that keep us', een film over imkers in Laos. 

Meer hierover verder in de Bijendans.  

Tot op het Ambrosiusfeest.  

 

Raoul.
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Uitnodiging  

 

 

Beste collega imkers, 
 
Graag nodigen wij u uit op ons Ambrosiusfeest op zondag 26 november 2017. 
Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent. 
Aanvang: 14.00 uur. 
Agenda: 
- Verwelkoming door de voorzitter.. 
- Varia: mededelingen. 
 
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur. Ze zijn in grote delen van de wereld de belangrijkste 
bestuivers van wilde planten en ook van heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig mensen (en 
eigenlijk ook imkers) zijn zich bewust van het feit dat er naast de honingbij ook nog zo’n 375 soorten 
wilde bijen in België leven. 
In tegenstelling tot het onderzoek naar de honingbij en naar andere meer ‘populaire’ 
insectengroepen, is de kennis over onze wilde bijen nog heel beperkt. Nochtans is kennis over 
verspreiding en ecologie van soorten essentieel voor een goede bescherming. 
 
Daarmee is de richting aangegeven die we tijdens het Ambrosiusfeest inslaan.  
Als gastspreker hebben we Jens D’Haeseleer uitgenodigd. Als je zijn naam even Googelt kom je 
steevast ergens bij solitaire bijen en wespen terecht. Jens is werkzaam bij Natuurpunt en kan als 
geen ander zijn kennis overdragen aan het grote publiek. 
Het belooft dus een boeiende uiteenzetting te worden, gegeven door een doorwinterd lesgever. 
Geen excuus dus om er niet bij te zijn! 
 
- 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 22 november 2017. 
(stefaanvergaert@gentseimkers.be).  
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 De voorzitter, De secretaris, 
 Raoul Garré Stefaan Vergaert 
 

mailto:stefaanvergaert@gentseimkers.be
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Verslag vergadering 17 september 2017 

Op zondag 17 september hadden we de 

gelegenheid om de lezing van Professor Dirk de 

Graaf bij te wonen. Dit aan het 

Bijeninformatiecentrum in de Krijgslaan te Gent, 

tegenwoordig beter gekend als Honeybee 

Valley. 

We leerden o.a. dat er meer en meer exoten 

zich verspreiden naar onze contreien. 

Twee voorbeelden hiervan zijn de Aziatische 

hoornaar die na Wallonië duidelijk zijn intrede 

heeft gedaan in Vlaanderen. Een ander is de 

kleine kastkever die vanuit het zuiden al in Italië 

zijn intrede deed. 

Het verschil tussen de Europese en de 

Aziatische hoornaar werd verduidelijkt.  

Dit zowel door het determineren van de 

uiterlijke kenmerken als op vlak van 

gedragskenmerken. 

Van de kleine kastkever werden foto’s getoond 

en uitgelegd welke de verschillen zijn tussen de 

mannelijke en vrouwelijke kastkevers, waar ze 

het liefst gedijen in de bijenkast en hoe deze te 

herkennen en te bestrijden. De bijenhandel 

speelt hier al op in. Via de Gentse 

imkerverenging en de website van Honeybee 

Valley kunnen de bijenhouders op de hoogte 

gehouden worden en begeleid worden naar een 

praktische aanpak van deze (en nog meer 

potentiële) bijenproblemen. 

Een filmfragment van de kleine kastkever ziet u 

hier. kleine kastkever, petit coléoptère, small 

hive beetle, aethina tumida 

 

Eindrapport ILVO over sjoemelwas 

In de zomer van 2016 werd menig imker getroffen 

door een slechte broedontwikkeling in volken met 

de toen aangekochte waswafels. 

Als gevolg hieraan ontving u een schrijven van de 

Kon VIB, gevoegd bij het maandblad. Hierbij kon u 

zich opgeven indien u schade geleden heeft omwille 

van gebruik van de in de zomer van 2016 

geproduceerde bijenwas. 

Op 27 oktober werd er een toelichting gegeven door 

Wim Reybroeck, werkzaam aan het ILVO  

Via onderstaande link kan u de resultaten van het 

onderzoek nalezen. 

https://www.health.belgium.be/nl/studierapport-

veldproef-effect-van-de-toevoeging-van-stearine-

aan-bijenwas-op-de-ontwikkeling-van 

 

Waswafelgietdag op 10 december 2017 

Deze winter worden er voor de 12de keer 

waswafels gegoten. De aangeboden was moet 

perfect zuiver zijn en ten laatste daags voor de 

gietdag worden binnengebracht.  

Als minimum hoeveelheid wordt 3kg 

vooropgesteld. 

Heb je twijfels of je gezuiverde was voldoet om 

te worden gegoten? Breng hem dan even mee 

naar het Ambrosiusfeest, dan kan hij daar 

worden bekeken. 

Uiteraard kan je op 10 december ook gewoon 

even binnenspringen om te zien hoe dat gieten 

in zijn werk gaat en wat te doen om volgende 

editie deel te nemen.  

De koffie (of thee) staat klaar. Locatie: 

Kasteelstraat 16, 9820 Merelbeke. 

https://www.youtube.com/watch?v=oUdBAOH6YuE
https://www.youtube.com/watch?v=oUdBAOH6YuE
https://www.health.belgium.be/nl/studierapport-veldproef-effect-van-de-toevoeging-van-stearine-aan-bijenwas-op-de-ontwikkeling-van
https://www.health.belgium.be/nl/studierapport-veldproef-effect-van-de-toevoeging-van-stearine-aan-bijenwas-op-de-ontwikkeling-van
https://www.health.belgium.be/nl/studierapport-veldproef-effect-van-de-toevoeging-van-stearine-aan-bijenwas-op-de-ontwikkeling-van
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Van 9.00  tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 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: 01/01/2018 of tot einde 

voorraad. 

De verdeling zal gebeuren in de loop van het 

voorjaar. 

 

Activiteitenkalender 2017: 

26 november: Ambrosiusfeest 

10 december: waswafelgietdag.
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KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID 

 

Vdk bank voor het leven 

Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926                                                                                                               

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 
 

http://www.vdk.be/
http://www.jstrailers.be/

