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Woordje van de redactie
Beste lezer,
De eerste zonnige lentedagen liggen reeds achter ons. De imkers over te landen zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. Na
de eerste controles van de kasten, het opruimen van de niet overlevers wordt het stilaan tijd om over te gaan op het grotere werk.

Www.imkersMortselEdegem.be

Dit heeft ook weer tot gevolg dat bij de meesten de administratie en paperassen blijven liggen. Doch zouden we via deze
weg nogmaals een oproep willen doen om kleine bijdragen voor artikels, foto’s en tekstmateriaal voor ons tijdschrift. Ook
zijn we nog steeds op zoek naar een goede illustrator voor dit driemaandelijks tijdschrift. We hadden de betrachting om er
een dynamisch en attractief iets van te maken, maar dat kan enkel met jullie medewerking.

Woordje van de voorzitter
Honinganalyse 2017

Bij de oudere imkers onder jullie zijn we dringend op zoek naar:
* Toffe anekdotes

Opkuisdag Bijenpark

* foto’s uit de oude doos die we mogen publiceren
Bij de jonge en nieuwe imkers zijn we vooral op zoek naar korte impressieverslagen van jullie eerste stappen in de imkerij.

Vrieselhof Oelegem
Familienieuws

Al jullie schrijfsels, suggesties en foto’s mag je ons bezorgen per mail (redactie@imkersMortselEdegem.be) of op de maandvergaderingen.

Impressie waswafeldag
We wensen jullie een aangenaam, vruchtbaar maar vooral gezond voorjaar toe!
De redactie

Body-ontspanningsmassage
Voetreflexologie
Babymassage
Kapelstraat 18
2550 Kontich Kazerne
GSM 0486 11 31 61
greet@deheilzameheks.be
Www.deheilzameheks.be
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Agenda 2e kwartaal 2017

Massagetherapeute

* Dinsdag 4 april
Bestuursvergadering
de Brug 20 uur

* Zaterdag 8 april
Loog– en smeltdag
Fort 5 (hangar) vanaf 9 uur
Altijd op afspraak

Woordje van de redactie

Driemaandelijks tijdschrift

U hebt de kans om uitgesmolten
raampjes te logen, en zo goed als
nieuw te maken. Laat Pol Heyvaert tijdig weten, hoeveel ramen
je wil logen . Zo kan er een tijdsschema opgesteld worden. Er is
ook mogelijkheid om oude was uit
te smelten ( maar ook graag tijdig
verwittigen).
0474 99 65 75 of mail :
pol.heyvaert@imkersmortseledegem.be

* Zaterdag 8 april
Cursus
Fort 5 (klas) 9 u 30

* Maandag 24 april :
Maandvergadering

Agenda 2e kwartaal 2016

De Brug 19u45

Let op : dit is de vierde maandag
van de maand ( deze vergadering
gaat dus niet door op de traditionele derde maandag van de
maand)

* Zaterdag 29 april
Opkuisdag
Fort 5 Bijenpark (Zie artikel )

* Dinsdag 2 mei
Bestuursvergadering
de Brug 20 uur

De vergadering start met onze
* Zaterdag 6 mei :
jaarlijkse vzw-vergadering; in deze
Cursus
vergadering hebben alleen de leFort 5 (klas) 9 u 30
den van de vzw stemrecht. Alle
* Iedere zondag vanaf 7 mei tot
andere leden van onze vereniging
einde augustus
mogen wel aanwezig zijn, maar
Opendeurdag bijenpark
hebben geen stemrecht. Je kan
14u30 tot 17 u30
nog altijd lid worden van onze vzw
Iedere zondag houden twee van
door een briefje of een mail te stuonze leden het bijenpark open : zij
ren naar de voorzitter met je kanverwelkomen de bezoekers, en
didatuurstelling ( graag ook je
proberen op al hun vragen te antrijksregisternummer, en adres verwoorden.
melden).
Dit jaar is er ook een verkiezing
van bestuursleden.
(*) Maandvergaderingen onder auspiciën van AVI vzw
Na de vzw-vergadering
Gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en de
Europese Unie.
wordt er een praatcafé
georganiseerd.
Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

Woordje van de voorzitter

Agenda 2e kwartaal 2017 (vervolg)

Familie-nieuws

Vorig jaar in de lente konden we bekend maken dat de bijensterfte in onze vereniging gezakt was tot een aanvaardbaar peil van een 10 à 15 %. Ten opzichte van de jaren voordien was dit meer dan een halvering. Eigenlijk
wisten we niet wat de oorzaak was, maar we waren er niet ongelukkig om. Dit jaar blijkt het sterftecijfer weer
veel hoger te zijn ( volgens onze bevraging op de maandvergadering : 33 %). En opnieuw kennen we de oorzaak
niet. Wetenschappers onderzoeken al jaren dit probleem, nog steeds zonder echte resultaten; toch moeten we
hen de kans om verder te onderzoeken : neem daarom zeker mee aan de enquêtes die gevoerd worden (denk
maar aan de Coloss-enquête) en vul dit waarheidsgetrouw in. Eens zullen onze ( en andere buitenlandse) wetenschappers de vele factoren van dit probleem ontrafelen.

* Maandag 15 mei
Maandvergadering

En een dikke proficiat voor Guy en
Greet Schoofs bij de geboorte van hun
8ste kleinkind Torre.
Geboren 29 dec.2016 zoontje van Neanke Van Antwerpen en Christophe Sys,
broertje van Ellemijn en Bruun

We hebben vorige weken al enkele mooie lentedagen gehad : de start van het imkersseizoen. Vanaf nu kunnen
we ervan genieten om onze volken snel te zien evolueren. Laat ook je familie, vrienden, collega’s mee genieten :
kom eens op een zondagmiddag naar het bijenpark in fort 5, en vertel hen meer over je hobby ( of kom mee luisteren naar de uitleg van je collega imkers). Aarzel niet om onze mooie hobby te promoten!
Ook dit jaar hebben we weer een grote groep cursisten die trouw en enthousiast de lessen volgen. Een wissel op
de toekomst. Hierbij een oproep aan de meer ervaren imkers : help mee om onze nieuwelingen te begeleiden :
help mee bij de cursus, of laat hen meehelpen wanneer je zelf aan je bijen werkt.
Hierbij wens ik nog iedereen een goed voorjaar, en vooral een vruchtbaar bijenjaar.

* Zaterdag 10 juni
Cursus

De Brug 19 u45

Ons lid Marc Vantongerloo
komt praten over zijn Bedrijfsmethode. Interessant
hierbij is dat hij ook bijen
heeft op ons bijenpark in
fort 5, en zo zijn ervaringen
kan delen met heel wat van
onze leden.

Fort 5 (klas) 9 u 30

* Maandag 19 juni
Maandvergadering
19 u30 : wandeling in
Oelegem
Zie artikel
* Zaterdag 24 juni
Cursus

* Zaterdag 20 mei
Cursus

Fort 5 (klas) 9 u 30

Fort 5 (klas) 9 u 30

Wij ontvingen ook droevig nieuw.
Op 22 februari overleed Julia Goossens, weduwe van Stan Roelandts op
93-jarige leeftijd.
Julia is de moeder van Walter Roelands (lid van de vereniging).
Wij bieden heel de familie ons welgemeende blijken van deelneming.

Jaarlijkse outdoor maandvergadering: Vrieselhof Oelegem

Johan
Maandag 19 juni 19 u30 : wandeling in Oelegem

Modaliteiten honinganalyse 2017
Zoals elk jaar wordt vanuit Honeybee Valley terug een honinganalyse uitgevoerd. Deze wordt
gefinancierd vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma. U kunt hiervoor uw honingstaal doorlopend binnenbrengen op het Honeybee
Valley-secretariaat (Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent, 09/2644925, katrien.dekeukelaere@ugent.be) vanaf begin juni tot 24 augustus. Zorg ervoor dat de etikettering correct gebeurd is en dat uw honingpot van een volledig ingevulde fiche is vergezeld. Nieuw dit jaar is dat bij 10% van de ingestuurde honingstalen zal nagegaan worden of het staal representatief is voor de gehele honingoogst. Hiervoor zal de imker een
clausule dienen te onderteken op de invulfiche, die toestemming geeft aan de onderzoekers het opslaglokaal waar de honing wordt bewaard te betreden en zelf een willekeurig
staal te kiezen om te kopen en te analyseren. Door een tweede staal uit de partij met
hetzelfde lotnummer te nemen, kan de representativiteit van het eerste honingstaal worden gecontroleerd.
Bron: http://www.honeybeevalley.eu/

Opkuisdag Bijenpark Fort 5
Zaterdag 29 april
Vanaf mei tot einde augustus houden we iedere zondagnamiddag
opendeur op ons bijenpark. Op deze zaterdag kuisen we ons bijenpark nog eens extra op. Verplicht voor diegenen die een plaatsje hebben op ons bijenpark. Als je echt niet kunt komen, gelieve dan de
voorzitter te verwittigen, en al op voorhand je bijenstand en de omgeving van je stand op te ruimen.

Deze wandeling in het Provinciaal Domein Vrieselhof was al gepland voor vorig jaar. Door het barslechte weer is
deze wandeling niet kunnen doorgaan. Ook in dit domein zitten imkers van onze vereniging.
In de vallei van het Groot Schijn, waar Antwerpen eindigt en de Kempen beginnen, ligt het indrukwekkend rustig
kasteeldomein Vrieselhof. De stilte is er bijna tastbaar. Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder
seizoen een andere aanblik. Dit pareltje in de voorkempen, vlak aan de deur van de grote stad, biedt een variëteit
en biodiversiteit met zomaar even meer dan 350 geregistreerde plantensoorten, om nog maar te zwijgen van de
vleermuizen, vogels en kleine roofdieren.
Afspraak om 19u30 op de parking voor de geleide wandeling : “Ontdek het Vrieselhof”.
Ook voor de mensen die minder goed te been zijn is deze wandeling haalbaar.

Impressie Waswafeldag

