Prijzen voor Groene lente 2017

21 december 2017 (apen.be– Olcaytug Sahin)

Antwerpse districten winnen vijf prijzen en bijen- en bloemensymbolen
op de Groene Lente 2017
De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2017. Met de Groene
Lente wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. De
Antwerpse districten vielen dit jaar 5 keer in de prijzen. Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken en Wilrijk behaalden ook bijen- en bloemensymbolen.
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Groene gemeente
Het wedstrijdonderdeel ‘Groene Gemeente’ bekroont de beste groenprojecten van 2017, zowel kleinschalige als grotere groenprojecten.


Berchem werd eerste laureaat in de subcategorie ‘Laanbeplanting’ voor het project van de Ringlaan.



De districten Wilrijk en Hoboken werden respectievelijk derde en vierde laureaat in de subcategorie ‘Plein’.



Het district Antwerpen werd vierde laureaat in de subcategorie ‘Plantenperken’ met het project ‘Gerard le Grellelaan’.



Het project 'Groen Hart' van het district Merksem werd vijfde in de subcategorie 'Omgevingsgroen'.
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Bijenvriendelijke gemeente
In de categorie ‘Bijenvriendelijke gemeente’ beloont VVOG, in samenwerking met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, de
gemeenten die in 2017 bijenvriendelijke initiatieven hebben opgezet. Antwerpen, Berchem, Deurne en Wilrijk ontvingen een bord met
1 bijensymbool.


Het project ‘Rozemaai’ in het district Antwerpen vormde de brede grasstrook aan de Dragonderstraat om tot een aantrekkelijke
plek met bijenvriendelijke planten. Het district Antwerpen ontving hiervoor 1 bijensymbool.



In het district Berchem staan in totaal 27 bijenkasten. Berchem kreeg een bord met 1 bijensymbool toegekend, voor deze bijenkorven en voor bijenvriendelijke beplantingen.



De bloemenweides in het district Deurne maken de leefomgeving mooier en zijn een meerwaarde voor de biodiversiteit, ze dragen immers bij aan goede leefomstandigheden van bijen en andere dieren. Op de begraafplaats Sint-Rochus staan dan ook 4
bijenkasten. Op het dak van bibliotheek Couwelaer staat 1 bijenkast, deze bijen genieten van het voedsel dat ze vinden in het
nabijgelegen Sint-Fredegandus.



In het district Wilrijk zorgt het feit dat gras op welgekozen plaatsen niet meer wekelijks wordt gemaaid (Park Van Eden, Park
Steytelinck, middenbermen,…) voor een grote aanwezigheid van solitaire bijen. Ook het bijenhotel op de Bist in combinatie met
een bijenvriendelijke beplanting heeft bijgedragen tot het toekennen van deze prijs.
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Gemeente in bloei
Tot slot deelde VVOG bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2017. VVOG beoordeelde de bloemenprojecten op een aantal criteria, zoals creativiteit, duurzaamheid en ecologie. Antwerpen en Berchem behaalden 3 bloemensymbolen
en maar liefst 5 districten (Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken en Wilrijk) kregen 2 bloemensymbolen.


Het district Antwerpen kreeg de maximumscore met 3 bloemensymbolen voor alle bloeminitiatieven over het hele district.



De vakjury was gecharmeerd door de kwaliteit van de vaste plantenmengelingen in het district Berchem. Hiervoor ontving het
district een bord met 3 bloemensymbolen.



Het district Borgerhout diende de omvormingsprojecten Laar en De Schans in. In beide projecten werd de oude beplanting volledig omgevormd naar een kleurrijke mengeling van vaste planten en heesters. Het district viel in de prijzen en werd beloond met
2 bloemensymbolen.



Voor de deelname aan de Groene Lente lag de focus in Deurne dit jaar op de bloemenweides. Deurne kreeg 2 bloemensymbolen.



Het district Ekeren diende het omvormingsproject van oa Driehoekstraat in.. Voor deze projecten werd het district Ekeren beloond met 2 bloemensymbolen.



Hoboken kreeg 2 bloemensymbolen voor de bebloeming die, verspreid over het district, te bewonderen is.



Ook het district Wilrijk werd beloond met 2 bloemensymbolen voor de bebloeming die, verspreid over het district, te bewonderen is.

De vele prijzen zijn een mooie erkenning voor het harde werk van de groendienst in samenwerking met de districten van de stad Antwerpen.
Alle info over de Groene Lente en foto’s van de laureaten staan op de website van VVOG (www.vvog.info).
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Agenda 2018
Zondag 14/01/2018 Nieuwjaarsreceptie
13.00 u.—17.00 u. Fort 5 : bioklas
Let op : voor de eerste maal op een zondag, en
waarschijnlijk voor de laatste keer in onze vertrouwde klas en in de bioklas : onze befaamde
nieuwjaarsreceptie of pannenkoekenslag! Breng je
kinderen, kleinkinderen, schoonmoeder en andere
familie mee, en kom genieten van onze superpannenkoeken.
Voor diegenen die willen meehelpen : we starten
met het klaarmaken van de deeg, en het klaarzetten van de zaal om 10.30 u; we ruimen ook onmiddellijk na de nieuwjaarsreceptie op ( maar met
vereende krachten hoeft dit niet lang te duren).

Maandag 15/01/2018 Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug— Erik Goris : “Persoonlijke inzichten in de moderne bijenhouderij”
Erik Goris, al de vierde generatie imker in zijn familie, al meer dan dertig jaar ervaring, en ook bestuurslid van AVI ( verantwoordelijke gezondheidsdienst), geeft cursussen, is actief op forums, en
geeft voordrachten over diverse onderwerpen.
Vanavond vertelt hij hoe hij de huidige problemen
ervaart, en ermee omgaat. Een man met een uitgesproken mening!

Zaterdag 20/01/2018 Opmaken van inventaris
(voor bestuursleden)
9.00 u. Fort 5

Dinsdag 13/02/2018 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug

Maandag 19/02/2018 Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug—Yolan en Jasper : “Bee together: Bijenteelt in Tanzania”
Uit de krant van 16 februari 2017 : Samen met vier
medestudenten stampte Yolan Weiler uit Mortsel
het project Bee Together uit de grond. Weldra trekt
de 19-jarige student burgerlijk ingenieur naar Tanzania om er de plaatselijke imkers te helpen bij de
bijenteelt.
"Na mijn eerste jaar in mijn opleiding als burgerlijk
ingenieur was er de drang om naast mijn studie ook
nog iets ander te doen", vertelt Yolan Weiler. "Via
enkele medestudenten vernam ik dat de organisatie Academics for Development (AFD) aan studenten de mogelijkheid biedt om in het Zuiden mee het
verschil te helpen maken."
Bee Together is nu twee jaar bezig. "Met ons project willen we de Afrikaanse imkergroepen econo-

misch rendabel maken. We zorgen voor materiaal
en gereedschap en willen een coöperatieve opstarten tussen de verschillende Tanzaniaanse imkergroepen. Dat doen we in samenwerking met de
universiteit van Mzumbe. Bedoeling is om op een
centraal gelegen locatie een gebouw neer te zetten
dat dient als uitvalsbasis. Hierdoor wordt het makkelijker honing op te slaan, te verwerken en te verkopen. Ook willen we investeren in de aankoop van
essentieel imkergereedschap zoals beschermende
pakken, bijenkasten en rokers. Onze inkomsten halen we uit subsidies, giften en crowdfunding."

Vrijdag 2 en zaterdag 3/03/2018
Waswafeldagen
9.00 u. Leslokaal Fort 5
Traditioneel in het voorjaar : onze waswafeldagen;
ieder lid is in de mogelijkheid om van zijn zelf gerecupereerde was, waswafels te maken. Laat Johan
( minstens een week op voorhand) weten, hoeveel
was je meebrengt ( minimum 3 en maximum 10
kg) , welke maat je nodig hebt, en wanneer je komt.
Breng daarbij zeker een emmer mee (om de overschot van was in op te vangen) en een oude nylonkous om de was te zuiveren. Breng je was ook minstens een dag tevoren binnen, zodat de was tijdig
kan uitgesmolten worden ( ideaal is om de was al
mee te brengen op onze nieuwjaarsreceptie). En
zoals bij al onze activiteiten : vele handen maken
het werk licht ; je kan gieten, bijsnijden, de was
klaarmaken en opwarmen… Werk genoeg dus.

Maandag 19/03/2018 Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug
Oorspronkelijk was hier Dylan Eelen geprogrammeerd die kwam praten over de beginselen van
erfelijkheidsleer ( een ideale voorbereiding op de
lessenreeks koninginneteelt die later in het voorjaar geprogrammeerd staat). Dylan heeft de kans
gekregen om aan de universiteit van Bangor in Wales te gaan werken in een programma over de
zwarte bij. Wij zoeken een vervanging, en laten het
je later weten.

Zaterdag 28/04/2018 Opkuis Fort 5.
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9.00 u. Fort 5

Dinsdag 08/05/2018 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug

Maandag 21/05/2018 maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug

Maandag 18/06/2018 maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug

Dinsdag 04/09/2018 bestuursvergadering
20.00 u. De Brug

Maandag 17/09/2018 maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug

Maandag 15/10/2018 maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug

Zaterdag 20/10/2018 loog en wassmeltdag
9.00 u. Fort 5

Dinsdag 06/11/2018 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug

Maandag 19/11/2018 maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug

Zaterdag 24/11/2018 Jaarfeest
10.00 u. Klaarzetten—De Brug
18.00 u. Festiviteiten—De Brug

Zondag 25/11/2018 opkuis jaarfeest

Wie herinnert zich nog 21 oktober 2017? Een dag waarop
minstens 25 leden vooral voor de vereniging ( en ook een
beetje voor zichzelf) aan het werken waren. We waren tegelijkertijd was aan het smelten, aan het logen, en ook vier
nieuwe halletjes aan het opzetten. En door het enthousiasme en de samenwerking van al deze leden, zijn we er ook in
geslaagd om het voorziene werk uit te voeren. En ook belangrijk : het waren niet alleen de “oude rotten” ( met alle
respect), die aanwezig waren, maar ook een heel aantal jongere imkers. Belangrijk, naar de toekomst toe, voor onze
vereniging.
En zo kunnen we vol vertrouwen naar die toekomst kijken :
in 2018 zullen we noodgedwongen ( na meer dan veertig
jaar) moeten afscheid nemen van onze vertrouwde klas,
maar kunnen we onze intrek nemen in de lokalen van de
nieuwe bioklas, en kunnen we het slingerlokaal inhuldigen.
In voorjaar 2018 zullen we opnieuw een lessenreeks over
koninginneteelt organiseren, en einde 2018 willen we opnieuw van start gaan met een beginnerscursus; de interesse
voor dit soort cursussen is enorm : op dit moment ( begin
december) hebben zich alleen in 2017 al 27 geïnteresseerden gemeld.

En ook de overheid is meer en meer geïnteresseerd in imkerij. Ik heb eens opgezocht welke projecten momenteel lopend zijn, of in 2018 gaan opgestart worden die allen tot
doel hebben om de problemen in de imkerij op te lossen;
het lijstje is enorm : Honey Bee valley, Coloss, Epilobee, Super–B, Horizon 2020, Bijenteeltprogramma, Maya-plan,
Healthy Bee, Bee Best Check, Varresist, Beesyn, Belbees, Virobee, Apirisk ( en misschien ben ik er nog vergeten…). Ik
heb er vertrouwen in dat dit gaat resulteren in een aantal
goede oplossingen.
En met deze positieve boodschap, wil ik afsluiten, en jullie
allemaal een goed nieuw (imkers)jaar toewensen.

Dinsdag 3/04/2018 Bestuursvergadering
Johan

20.00 u. De Brug

Zaterdag 14/04/2018 Loog en wassmeltdag
9.00 u. Fort 5

Maandag 16/04/2018 Maandvergadering(*)
voorafgegaan door de algemene vergadering
19.45 u. De Brug— Rob Van Bauwel : Een bijenvriendelijke tuin

(*) Onder auspiciën van AVI vzw Gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie.
Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

