14/01/2017 Nieuwjaarsreceptie
13.00 u.—17.00 u. Leslokaal Fort 5
Onze jaarlijks receptie. Breng kinderen, kleinkinderen, schoonmoeder, …
mee en proef van onze voortreffelijke pannenkoeken. Profiteer ervan om
met uw collega-imkers na-of voorbeschouwingen te maken over het voorbije of volgende bijenjaar.
Wij beginnen alles klaar te zetten om 10 uur, en ruimen nadien nog alles
op.

16/01/2017 Maandvergadering(*)
Anton Vander beken : “Transitie in de bijenteelt”
Transitie betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de
inzichten evolueren.
We bekijken de voor- en nadelen van selectie en KI, de keuze van een bijenras en technische ingrepen als het snijden van darrenraat en het gebruik
van waswafels.
Het is een uitnodiging om na te denken over de keuzes die we maken (als
imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen.
De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag
gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en ethische vragen.

3/02/2017—4/02/2017 Waswafeldag
9.00 u. Leslokaal Fort 5
Naar jaarlijkse traditie geven we de gelegenheid aan onze leden om op
deze dagen waswafels te komen maken. Op vraag kan er ook was uitgesmolten worden ( let wel op : deze was kan niet onmiddellijk gebruikt worden om wafels van te maken). Enkele afspraken :
- Graag op voorhand ( minimum één week) opgeven van hoeveel was je
wafels wil maken, welke maat je wil, en wanneer je komt.
- Minimum 3 en maximaal 10 kg per persoon
- Een emmer meebrengen waarin de laatste was kan gestort worden, en
een nylonkous om de was nog eens te filteren
- De was minimum 24 uur voor het wafelen binnenbrengen ( een mogelijkheid is om de was mee te brengen op onze nieuwjaarsreceptie)
Op zaterdag is dit waswafelen onderdeel van onze cursus : er zal dan ook
op zaterdagmorgen een theoretische les over was gegeven worden.

4/02/2017 Cursus
9.30 u. Bijenpark Fort 5
7/02/2017 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug
20/02/2017 Maandvergadering(*)
Wim Reybroeck over was.
Wim Reyboeck ( al meermaals te gast in onze vereniging) werkt op
het Ilvo ( Instituut voor Landbouw en Visserij onderzoek).
Hij komt ons een avond onderhouden over was; niet alleen over de
huidige problematiek, maar ook over de verontreiniging die veroorzaakt is door het jarenlang gebruik van allerlei middelen in de bijenteelt.

8/04/2017 Cursus

Agenda 2017

9.30 u. Leslokaal Fort 5
24/04/2017 Maandvergadering(*)
26/04/2017 Algemene vergadering
19.45 u. De Brug
Elke zondagnamiddag van mei tot en met augustus :
Bijenpark open voor het publiek
14.30 u.—17.30 u.
2/05/2017 Bestruursvergadering

9.00 u. Leslokaal Fort 5

Nieuwe lokalen op komst?

9.30 u. Bijenpark fort 5
10/06/2017 Cursus

Jaarfeest - sfeerbeelden

9.30 u. Bijenpark fort 5
19/06/2017 Maandvergadering(*)
(Wandeling ?)
24/06/2017 Cursus
9.30 u. Bijenpark fort 5
Elke dinsdagavond in Juli en augustus : Zomeravond
19.00 u.—20.45 u. Bijenpark fort 5
22/07/2017 Cursus
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9.30 u. Bijenpark fort 5
19/08/2017 Cursus
9.30 u. Bijenpark fort 5
5/09/2017 Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug
18/09/2017 Maandvergadering(*)
7/10/2017 Bestruursvergadering
20.00 u. De Brug
16/10/2017 Maandvergadering(*)

9.00 u. Leslokaal Fort 5.
20/11/2017 Maandvergadering(*)

20.00 u. De Brug
8/04/2017 Loog en wassmeltdag

Recepten : honingsnoepjes

20/05/2017 Cursus

9.30 u. Bijenpark Fort 5
20/03/2017 Maandvergadering(*)

4/04/2017 Bestuursvergadering

Woordje van de voorzitter

9.30 u. Bijenpark fort 5
15/05/2017 Maandvergadering(*)

18/03/2017 Cursus

Roger is een bekende imker en vooral een bekende koninginneteler. Hij is
secretaris van “De Vlijtige Bie” : een vereniging van Dendermonde en omstreken, en ook een van de bezielers van Kreverhille.
Roger gaat ons zijn grote ervaring in koninginneteelt delen.

Www.imkersMortselEdegem.be

20.00 u. De Brug
6/05/2017 Cursus

Jolien Smessaert : Bestuiving in de fruitteelt
21/10/2017 Loog en wassmeltdag

Roger Decroock over Koninginneteelt.

Sint Ambrosius
Imkersgilde
Mortsel—Edegem vzw.

25/11/2017 klaarzetten jaarfeest
10.00 u. De Brug
25/11/2017 Jaarfeest
17.30 u. De Brug
(*) Onder auspiciën van AVI vzw Gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie.
Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

Agenda 2017

Massagetherapeute
greet@deheilzameheks.be
Www.deheilzameheks.be
Kapelstraat 18
2550 Kontich Kazerne
GSM 0486 11 31 61

Body-ontspanningsmassage
Voetreflexologie
Babymassage
Honingslingers & Afvullers
Van het top merk Apini
Altijd op afspraak

Houten kasten:
Dadant, Langstroth, Simplex,
Duits Normaal (eigen fabrikaat)
Styropor kasten:
Dadant, Langstroth, Segeberger,
…
Schrijberg 165a
9111 Belsele
(Sint-Niklaas)
Tel 03 304 37 70
belsele@honingraat.be
Bezoek onze website
www.honingraat.eu

Nieuwe lokalen op komst?

Woordje van de voorzitter

Op de website van de gemeente Edegem kwamen we volgend artikel tegen in verband met de plannen met Fort 5.

Ik had redenen om blij te zijn op zondag 27 november : enerzijds hadden we de avond tevoren een zeer geslaagd jaarfeest
gehad met veel volk ( er waren wel enkele terechte opmerkingen over de kwaliteit van het eten); anderzijds stelde ik vast
dat ik bij het opkuisen de oudste van de aanwezige bestuursleden was. Het is nog maar enkele jaren geleden dat ik steeds
de jongste van de bestuursleden was. De verjonging van het bestuur en van onze leden zet zich door. Bij deze ook mijn
dank aan de twee (oudere) niet-bestuursleden die spontaan hun zondagmorgen opofferden om mee te komen afwassen
en opruimen. Respect hiervoor.

Tegen 2018 komt er een nieuwe bio-klas in
het voorste deel van Hangar 23 in het midden van Fort 5. De bio-klas wordt opgebouwd uit zes modules uit baksteen van 5
op 5 meter. En de bakstenen, die maken
we uit lokale aarde! Op de Dag van het
Park in mei konden inwoners al een workshop aardebouw volgen.
Nieuwe bio-klas
In de nieuwe bio-klas zal een klasruimte, een polyvalente ruimte, een onthaal,
bar en sanitair huizen. De klasruimtes grenzen rechtstreeks aan de nieuwe educatieve
tuin met een biopoel. Grote ramen zorgen
ervoor dat kinderen de fauna en flora ook op regendagen goed ervaren vanuit de klas.
Kleistenen uit lokale aarde
De boogstructuren worden opgebouwd uit kleistenen van lokale aarde. Op de Dag van het Park volgden inwoners al een
workshop aardebouw waarbij ze verschillende aardesamenstellingen testten. Na labotests werd de definitieve samenstelling gekozen. Zo dragen de buurtbewoners hun steentje bij aan de bouw van hun toekomstige bio-klas!

Doet mij ook denken aan de oproep die jeugdschrijver en oud-politieker Jan Terlouw in Nederland deed: hij uitte zijn bezorgdheid over het gebrek aan vertrouwen in onze hedendaagse maatschappij, en over de gevolgen die dit wantrouwen
meebrengt. De moeite waard om eens op te zoeken.
Ondertussen zijn we al ver in december en dicht bij het volgende jaar. Tijd om terug te kijken naar het vorige jaar, maar
vooral tijd om plannen te maken voor 2017. En dat moet voor onze vereniging een top-jaar worden. Een volgende cursus,
interessante voordrachten, goede werkvergaderingen en gezellige bijeenkomsten moeten hier voor zorgen.
Niet alleen in onze vereniging, maar ook daarbuiten wordt er hard gewerkt ten voordele van onze hobby; denk dan maar
aan het Vlaams bijenteeltproject van Honey Bee Valley en aan het Healthy Bee project van het Favv. Geef deze projecten
de nodige kansen!
Tot slot wens ik iedereen goede eindejaarsfeesten en een liefdevol en prettig 2017.
Johan

Recepten : honingsnoepjes

Timing



In september wordt de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. Na de goedkeuring wordt het bestek opgemaakt
en worden de werken gegund.



De werken starten in het voorjaar van 2017 en zijn klaar in 2018. Daarna wordt de huidige bio-klas afgebroken.

Tegen eind 2016 moet het beheerplan Onroerend Erfgoed voor de gebouwen in Fort 5 afgerond en goedgekeurd zijn. Daarna
kan een restauratiepremie-dossier opgemaakt worden voor de restauratie van de rest van Hangar 23.
Bron internet http://www.edegem.be/nieuwsdetail.aspx?id=7465

Jaarfeest - sfeerbeelden

Recept 1

Bereidingswijze
Neem een ovenschaal of iets met randen en leg daar een beboterde vel bakpapier in.
Neem dan een goede stevige (steel)pan en giet daar de suiker, boter honing
en water in. Zet op middelmatig vuur totdat het begint te borrelen. Opgepast,
niet zomaar proeven! Dit is net zo heet als caramel en je verbrand jezelf. De
massa is goed als een bolletje in koud water gedaan, een hard bolletje wordt.

Ingrediënten
- 500gr druivensuiker
- 250gr water
- 250gr goeie kwaliteit honing
- 60gr ongezouten boter
- Vanille essence

Neem de pan van het vuur en laat een klein beetje afkoelen.
Voeg de vanille essence er al roerend bij.
Giet alles uit op het bakpapier en laat het geheel volledig afkoelen. Maak er bolletjes van of snij vierkantjes
wanneer het snoep halfhard is. Laat het verder afkoelen tot het volledig hard is.

Recept 2
Ingrediënten
- 8 blaadjes gelatine
- 1 citroen
- 1 kopje honing
- 1 kopje kokend water

Familienieuws
Louis Oste, zoontje van Dave en Lotje Van Antwerpen , broertje van Jules en kleinzoon van Greet en
Guy werd geboren op 27 september 2016.

Bereidingswijze

Week 8 blaadjes gelatine in koud water, knijp ze
daarna uit en voeg ze toe aan een kopje kokend
water. Verwarm 1 kopje honing en het sap van 1
citroen in een ander pannetje totdat de honing
net is opgelost. Dit warme mengsel bij het water –
gelatine -mengsel gieten, vermengen en daarna uitgieten op een platte schaal en
laten afkoelen en opstijven. Pas als alles heel koud is de stijve heldere massa in
blokjes snijden.

