Woordje van de voorzitter
Ik schrijf dit woordje op de eerste dag van de lente; lente? Vanmorgen stond het ijs nog op de wagens, en in de loop van de dag is het
niet warmer geworden dan 7°C. Toch komt er, als de kast in de zon staat, regelmatig een bijtje piepen. Het zijn dus niet alleen de imkers
die ongeduldig wachten op het betere weer, ook onze bijtjes staan te popelen om uit te vliegen.
En hoe gaan onze volken uit de winter komen? De enquête die we hielden op de maandvergadering van maart gaf aan dat de wintersterfte in onze vereniging een 22 % zou bedragen; niet om tevreden over te zijn, maar toch beter dan vorig jaar, en een aantal jaren geleden. En als we de specialisten mogen geloven, zou de wintersterfte volgend jaar lager moeten zijn : hoe langer de winter duurt, hoe minder sterfte de volgende winter…
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We hebben dit voorjaar al drie boeiende voordrachten gehad ( de afwezigen hebben al wat gemist!). En deze voordrachten hadden wat
gemeen : in januari kwam Erik Goris ons vertellen over zijn jarenlange ervaring als imker, en de manier waarop zijn bedrijfsmethode door
de jaren heen evolueerde; hij kwam soms wat provocatief over, maar deed dit bewust om ons te laten nadenken over de methode die we
zelf toepassen. In februari kwamen Yolan en Jasper het project “Bee together” voorstellen. Als jonge studenten zijn zij vorige zomer enkele maanden naar Tanzania getrokken, om daar de plaatselijke imkers te leren zich te organiseren, samen te werken, en samen hun opbrengst te commercialiseren. Niet zoals men het in de koloniale tijd deed, maar wel met de bedoeling om het project snel los te laten, en
de Tanzaniaanse imkers dit zelfstandig te laten opvolgen, met eerbied voor de plaatselijke tradities. En in maart hadden we Thomas Van
Pelt : gepassioneerd tot en met, boordevol goede ideeën, maar met als belangrijkste motto : steeds omdenken ( het Duitse “Umdenken”
kan je vertalen in “heroverwegen”) : laat ons steeds even stil staan bij de handelingen die we in ons bijenvolk doen : doen we dit uit gewoonte; hebben onze bijen van deze acties geen last, of geeft het alleen een voordeel voor de imker, maar brengt het stress in een bijenvolk? Moeten we blijven chemicaliën gebruiken om allerlei varroa’s of andere belagers te bestrijden, of kan het op een andere manier?
Gaan we met KI niet te ver, en riskeren we hierdoor geen inteelt en een te smalle genetische basis?
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Kortom : de drie voordrachtgevers hadden gemeen dat ze ons telkens deden nadenken; en dat moeten we blijven doen : in onze hobby
moet de bij, en het bijenvolk centraal staan, en niet de imker. En om dit onderwerp met een tegelspreuk te eindigen : je moet niet NaDenken, maar Voor-Denken.

Familienieuws

Als je de kalender zie voor de volgende drie maanden, dan zie je dat die boordevol zit : een lessenreeks koninginneteelt; de maandvergaderingen; de start van de zondagrondleidingen, een waswafeldag, een loogdag, …
We zien elkander nog wel de volgende maanden; maar bovenal : geniet van je hobby…
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Imker gezocht
Het district Berchem zoekt een of meerdere imkers om het project van de
populaire Berchemse honing verder te zetten. De samenwerking met de huidige
imker kan immers niet langer gegarandeerd worden.
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De huidige overeenkomst met de imker omvat volgende afspraken.
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De imker:
* onderhoudt 24 bijenkasten en bijenvolken, verspreid over 5 makkelijk
toegankelijke locaties in Berchem;
* verwerkt de pas geoogste honing tot een afgewerkt, winkelklaar product;
* vult en verdeelt honingpotjes (250 gram) over 6 Berchemse handelaars. *
De aankoopprijs voor de handelaar bedraagt 3,1 euro (exclusief 6% BTW). De winkelprijs bedraagt 5,5 euro;
* zorgt voor een correcte opvolging van facturatie, administratie en levering;
* zorgt ervoor dat de honing gedurende een volledig kalenderjaar beschikbaar is in de winkels;
* ontvangt de volledige winst van de honingverkoop aan de handelaars. Het district deelt niet in de winst.
Het district:
* heeft een ondersteunende rol;
* zorgt voor de promotie van de Berchemse honing: winkeldisplays, etiketten voor honingpotjes, receptenboekje, promo via sociale media, website en andere communicatiekanalen van het district.
Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met het district via communicatie.berchem@stad.antwerpen.be. Ook kandidaten met een ander plan van aanpak kunnen zich steeds aanmelden.

Activiteiten 2e kwartaal 2018
Dinsdag 3/04/2018 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug

Zaterdag 7/04/2018 Verdeling van jonge volkjes (onder voorbehoud)
Fort 5
De datum staat momenteel nog niet vast ( hangt af van het weer, maar is naar
alle waarschijnlijkheid zaterdag 7 april).
Naar jaarlijkse gewoonte hebben enkele imkers een aantal volkjes gekweekt om
te verkopen aan diegenen die starten of die hun volken tijdens de winter zijn
kwijtgespeeld; we vragen per volk de spotprijs van 40 euro ( op de bijenmarkten
zal je minstens driemaal deze prijs betalen). We geven prioriteit aan imkers die op
fort 5 staan, en/of diegenen die vorig jaar cursus gevolgd hebben. Dit jaar hebben
we ook enkele kasten op Kempische maat ter beschikking. Tenzij het aanbod de
vraag overtreft, is er maar één volk per imker verkrijgbaar. Indien je geïnteresseerd bent : graag zo snel mogelijk een mailtje sturen naar Johan.

Zaterdag 14/04/2018 Loog en wassmeltdag
9.00 u. Fort 5
Een activiteit die tweemaal per jaar doorgaat : we maken een loogbad klaar zodat
je je vuile ramen kunt proper maken; er is ook gelegenheid om oude ramen uit te
smelten in één van onze wassmelters. Graag op voorhand laten weten aan Gabriël hoeveel ramen je wilt logen, en hoeveel je wil uitsmelten.

Maandag 16/04/2018 VZW-vergadering
19.30 u. De Brug
Een vergadering alleen voor onze vzw-leden; zij die wensen kunnen nog lid worden van onze vzw, door een eenvoudige aanvraag te doen aan Johan ( adres en
rijksregisternummer zeker vermelden); op deze vergadering wordt het jaarverslag en het kasverslag 2017 voorgesteld en de begroting voor 2018; dit jaar zijn er
geen bestuursverkiezingen.
De leden van onze vzw krijgen hiervoor een uitnodiging

Maandag 16/04/2018 Maandvergadering(*)
voorafgegaan door de algemene vergadering
20.00 u. De Brug— Rob Van Bauwel : Een bijenvriendelijke tuin
Als je de naam van Rob googelt dan vind je onder andere : “imker die enthousiast
vertelt in het arboretum in Kalmthout”; een artikel over hem op de site van de
koninklijke dendrologische vereniging of een artikel over een zomersnoeiles voor
velt; kortom een man die ons een verhaal komt doen welke planten, struiken en
bomen je best in je tuin zet, en waarmee je je bijen vooruit helpt.

Zaterdag 21/04/2018 Verdeling van oude materiaal en boeken.
9.00 u. Fort 5
Een van de volgende maanden wordt ons oude leslokaal afgebroken; in dit lokaal
( en onze opslagplaats vanachter) staat nog veel materiaal dat we niet gaan bijhouden, en niet gaan verhuizen. We geven aan jullie, leden, nog de kans om deze
boeken en dit materiaal mee te nemen ( gratis! : en zo moeten wij het niet in een
container smijten). Wie eerst komt, mag eerst kiezen…

Vrijdag 27 en zaterdag 28/04/2018 Waswafeldagen
9.00—17.00 u. Fort 5
Uitstel is geen afstel : begin maart was het veel te koud om te waswafelen ( ook
omdat de verwarming in ons lokaal stuk is); hopelijk is het nu wat warmer : 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 nylon-kous om de was te zuiveren. Breng je was ook minstens een dag tevoren binnen, zodat de was tijdig kan uitgesmolten worden. En
zoals bij al onze activiteiten : vele handen maken het werk licht ; je kan gieten,
bijsnijden, de was klaarmaken en opwarmen… Werk genoeg dus.

Zaterdag 28/04/2018 Opkuisdag bijenpark

plant, hoe gevaarlijk
hij is, en hoe je hem
kunt bestrijden; kortom : alles wat je ooit
wou weten over de
aziatische hoornaaar
kom je vanavond te
weten.

Familienieuws
Mathis werd geboren op 29 augustus 2017.
Mathis is het zoontje van Marie Gehot en Koen Mortelmans en kleinzoon van Herman Mortelmans
Proficiat allemaal !

Zondag
27/05/2018
Tweede les van de voordrachtenreeks koninginneteelt
9.30 u. Leslokaal Fort 5
Begrippen in de moerteelt. Overlarven

9.00 u. Fort 5
Een must voor zij die op het bijenpark staan : onze jaarlijkse opkuis : vooraleer we
ons bijenpark open stellen voor het “grote” publiek, doen we een grote kuis. Wij
zorgen voor het materiaal. Zij die niet kunnen komen : graag de (wijde) omgeving van het halletje op voorhand proper maken.

Iedere zondag van mei tot augustus
Bijenpark : opendeurdag
14u30 tot 17u30

Zaterdag 2/06/2018
Derde les van de voordrachtenreeks koninginneteelt
9.30 u. Leslokaal Fort 5
Eigenschappen van een goede koningin; Doppen isoleren

Woensdag 6/06/2018
vierde les van de voordrachtenreeks koninginneteelt

Het gekende recept : twee imkers gezocht per zondag om de bezoekers een uitleg
te geven over bijen, en rond te leiden in ons bijenpark; zij die het bijenpark openhouden, mogen hun honing verkopen ( tegen de vastgestelde prijs van 6 euro
voor een potje van 500g). Kom ook eens langs met familie, vrienden, collega’s…
Of organiseer op een andere moment een rondleiding voor je fietsclub, vrouwengilde of quizclubje, en laat die mensen meegenieten van onze fantastische hobby.

9.30 u. Leslokaal Fort 5
Maken van broedloze afleggers en gesloten cellen inhangen

Dinsdag 08/05/2018 Bestuursvergadering

9.30 u. Leslokaal Fort 5
Merken moeren; bevolken van bevruchtingskastjes een inbrengen moeren

20.00 u. De Brug

Zaterdag 12/05/2018
Eerste les van de voordrachtenreeks koninginneteelt
9.30 u. Leslokaal Fort 5
Teeltvolk klaar maken; Materialen voor de moerteelt
Deze voordrachtenreeks is niet alleen bedoeld voor diegenen die de vorige jaren
cursus gevolgd hebben, maar voor alle leden; de voordrachten starten (bijna)
steeds met een theorieles, maar zijn vooral praktisch gericht. De lessen zijn niet
altijd op een zaterdagmorgen : we moeten nu eenmaal de natuurlijke cyclus van
een koningin volgen… De reeks is gratis, maar het inschrijven is wel verplicht :
graag laten bij Johan of je komt, en dit voor 1 mei.

Maandag 21/05/2018 maandvergadering(*)

Zaterdag 9/06/2018
Vijfde les van de voordrachtenreeks koninginneteelt

Maandag 18/06/2018 maandvergadering(*)
19.30 u. Bezoek aan bijenstand van Jan Hoes
Jan Hoes heeft een jarenlange ervaring in de imkerij en nodigt ons uit om bij hem
thuis zijn bijenstand te komen bezoeken. Hij woont in de E. Vermeulenstraat 123
in St. Antonius (Zoersel). Misschien best met enkele collega’s afspreken om samen naar Jan en Monique te rijden.

Zaterdag 23/06/2018
Zesde les van de voordrachtenreeks koninginneteelt
9.30 u. Leslokaal Fort 5
Beoordelen van de moeren en plaatsen op een productievolk

19.00 u. De Brug— Daan Delva : De Aziatische Hoornaar
Let op : op deze pinkstermaandag start de vergadering uitzonderlijk om 19 uur!
De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort die sinds
mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Hij kwam Europa binnen via een bonsaikwekerij in Frankrijk in 2004 en heeft zich sindsdien verspreid over Spanje, Portugal, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en België. Daan komt ons vertellen hoe je dit beestje kunt herkennen, wat de hoornaar eet, hoe hij zich voort-

Iedere dinsdag in juli en augustus : gezellige avonden in het bijenpark
19 u. - 21 u. Fort 5

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

