25 november: Jaarfeest 2017

MENU

INSCHRIJVEN:

Voorgerecht:

Vóór 19 november 2017.

A : Italiäanse salade met mozarella en basilicum (Veg.)
B : Serranoham met meloen en exotische vruchten
C : Scampi’s met fijne groenten en curryroomsaus

25 € per persoon.
overschrijving

BE 64 8601 0607 6552

(Sint-Ambrosius Imkersgilde Mortsel – Edegem)

Bijvoorbeeld : 2A,1D,1E

D : Lasagna met verse groenten (Veg.)
E : Kabeljauwfilet met zachte mosterdsaus, groentjes
en aardappelpuree.
F : Hazerugfilet met groenten en aardappelkroketjes.

WAAR

Dessert:

Zaal “De Kobbe”

Profiteroles met ijs en chocoladesaus
Koffie of Thee met versnaperingen

Vzw De Brug, te bereiken langs de Deurnestraat
(tussen de spoorweg en St-Amedeus)
verder op het terrein rijden, en aan de linker kant is de
ingang.

Massagetherapeute
Body-ontspanningsmassage
Voetreflexologie
Babymassage

GSM 0486 11 31 61

Woordje van de voorzitter
25 november: Jaarfeest 2017
Lidgelden werkjaar 2018
Familienieuws
14 - 15 oktober: Levensloop

Aperitief: 18:00 Alle leden van onze vereniging en hun familieleden zijn
hartelijk welkom.
Feestmaal: 19:00

2550 Kontich Kazerne

Www.imkersMortselEdegem.be

Hoofdschotel:

Wij vragen U gelet op deze keuzes de gepaste letters A,B,C,
D,E,F + aantal van elk duidelijk te vermelden op de
overschrijving.
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http://www.thisiscolossal.com/2015/03/save-the-bees-mural-project/

Straatkunstenaar Louis Masai Michel is op een eenmansmissie om de bewustwording van het belang van de honingbij te benadrukken
aan de hand van zijn muurschilderingsproject.

En een dikke proficiat voor Guy
Van Gorp en Greet Schoofs bij
de geboorte van hun 9e kleinkind Jinka.

Hij begon aan de muurschilderingen kort nadat hij terugkeerde van een reis naar Zuid-Afrika waar hij bedriegde dieren schilderde.
Toen hij de bijen samen met de implicaties vij een eventuele ineenstoring van het ras leerde kennen begon hij onmiddellijk met een
reeks muurschilderingen rond Londen. Inmiddels zijn zijn muurschilderingen ook te vinden in Bristol, Devon, Glastonbury, Kroatië,
New York, Miami en New Orleans. Veel van de bijenwerken werden gedaan in samenwerking met kunstenaar Jim Vision,

Geboren 10 juli 2017. Dochtertje
van Marloes Eekman en Stijn
Van Antwerpen.

Woordje van de voorzitter

Zusje van Rinthe.

Ook bij Johan Boeykens kennen
ze het verhaal van de bloemetjes
en de bijtjes :
Een dikke proficiat voor de
komst van hun kleindochter Tille.
Geboren op 6 augustus 2017.
Dochtertje van Liesbet en Jeroen
Claessens—Boeykens.
Zusje van Isa en Marthe.

Herfst : zo lijkt het wel als ik dit schrijf ( half september) : regen, veel wind en te fris voor de tijd van het jaar; je zou er deprimo van worden. Maar als we dan terugblikken op het voorbije seizoen, warmen we al snel weer op : een tweedejaarscursus waar steeds een grote groep enthousiaste imkers aan deelnam, en waar heel wat deelnemers dit jaar voor de eerste
keer honing geslingerd hebben; onze zomerse dinsdagavonden waar telkens een 15 a 20 imkers naar toe kwamen; onze
zondagrondleidingen waar dit jaar meer bezoekers waren dan de vorige jaren… En nog tal van andere succesvolle activiteiten.
Dit wil niet zeggen dat het werkjaar 2017 gedaan is : kijk maar in onze agenda, en stel zelf vast hoe druk het nog is tijdens
de laatste drie maanden van het jaar. Maandvergaderingen, een loogdag, en een jaarfeest in een nieuwe zaal. En om nog
meer mensen de kans te geven om bijenkasten in ons bijenpark te zetten, gaan we nog vier halletjes bijzetten. Hierbij is
veel hulp nodig : meer info verder in dit tijdschrift.
Tijdens mijn vakantieperiode begin juli ben ik een omhulsel met vier EWK-kastjes kwijtgespeeld. Wie dit per toeval heeft
meegenomen, gelieve het dan terug te zetten op de plaats waar het oorspronkelijk stond. De huur mag in natura betaald
worden…
Voor volgend jaar zijn we nog op zoek naar een aantal voordrachten; wie ideeën heeft over onderwerpen, wie goede voordrachtgevers kent, of wie zelf een voordracht wil ineen steken : laat het mij weten : je word met open armen ontvangen.
Geniet nog van de laatste maanden van dit jaar.
Johan

Lidgelden werkjaar 2018

Lidgelden:

Zoals elk jaar vragen wij onze leden hun lidgeld te betalen voor het
volgende werkjaar.

vb 1: Volwaardig lid van onze vereniging, maar geen bijkomend tijdschrift en geen bijen houden op FORT V
Het lidgeld voor onze vereniging bestaat uit 2 delen: lidgeld en suppleEdegem .
ment moeten samen betaald worden ten laatste tegen 15 november
U betaalt dan :
€8
2017 op rekeningnummer BE64 8601 0607 6552 van de Sint

STEUN “DE BIEKES” !!!
Fort 5 - Hangar 44
meer info: www.levensloop.be/teams/de-biekes-1

Bieke

Ambrosius Imkersgilde Mortsel-Edegem.
a/ Het jaarlidgeld van de imkersgilde Mortsel-Edegem vzw is €8. Dit
bedrag is voor de werking van de eigen vereniging . Hierin zijn de deelname aan activiteiten en het tijdschrift van onze vereniging opgenomen.
b/ Supplement : Elk lid kan zich via onze vereniging abonneren op volgende tijdschriften:


De Vlaamse Imker (AVI)

€27



Maandblad van de Vlaamse Imkersbond ( KonVIB)

€30

Vb 2: Lid van onze vereniging
+ maandblad en verzekering AVI
U betaalt dan :

€8 + € 27= €35

Vb 3: Lid van onze vereniging
+ maandblad en verzekering KonVIB
U betaalt dan :

Steunende leden betalen minimum €15
In de abonnementen op de tijdschriften van AVI en KonVIB is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bijen inbegrepen.
! Leden die bijenkasten op het Bijenpark van Fort V te Edegem plaatsen moeten zich,
via onze vereniging, verzekeren tegen derden bij AVI of KonVIB.

Levensloop 14-15/10/2017

LEVENSLOOP – EDEGEM 2017

Elk team bestaat uit een aantal mensen, die gedurende 24 uur wandelen of lopen. Hierbij lossen
ze mekaar af, zonder beperking. Enkel dient het team ervoor te zorgen dat er altijd minstens één
van hun leden op het parcours aanwezig is. Een team kan bijvoorbeeld worden gevormd door leden van een sportclub, een jeugdbeweging of een serviceclub, maar ook door vrienden, familieleden, buren, werknemers van een bedrijf, enz… . Hierbij zijn er geen beperkingen in leeftijd of geslacht.
Alhoewel het teamwerk is, is Levensloop zeker geen competitie. Het voornaamste is dat elk team
plezier beleeft aan de uitdaging, zich solidair toont en actief meewerkt aan het werven van fondsen (een van de doelstellingen van het evenement).
Ikzelf ben in januari 2014 mijn echtgenote verloren aan kanker. Ze heette Bie en was slechts 59 jaar. Drie jaar geleden
heb ik bij de eerste editie van Levensloop Edegem meegedaan als wandelaar bij “De Sloefkes” en een jaar later heb ik dat
team op vraag overgenomen en heb de naam veranderd in “De Biekes” als eerbetoon aan mijn echtgenote. Ik ben toen
via een schoonbroer in contact gekomen met Johan Boeykens en die wou mij onmiddellijk steunen. Hij en enkele leden
van jullie imkersbond gaven gratis potjes honing die ik dan kon verkopen op Levensloop ten voordele van “Stichting tegen
Kanker”.
Dit jaar verkoop ik terug de potjes honing (vorig jaar kwamen mensen speciaal terug omdat ze die honing zo lekker vonden) en dit jaar heb ik contact gehad met het Bijenhuis in Ranst en die wil mij ook steunen met honingkoeken, honingwafels en honingsnoepjes en sponsort mij ook voor een bepaald bedrag.
Ik zou zeggen: kom eens af op 14 (vanaf 16 uur) en/of 15 (tot 16 uur) oktober en kom genieten van de fantastische sfeer
op Fort 5. Er zijn meer dan 50 standjes en talrijke optredens. Er is een loop- en wandelparcours van 1,8 km en zaterdagavond en -nacht is dat parcours verlicht met kaarsenzakjes. Een must om te zien! Maar kom zeker de stand van “De
Biekes” eens opzoeken! Inschrijven kan ook op http://www.levensloop.be/teams/de-biekes-1 en meedoen met “De
Biekes”!
Graag tot dan!

Francis Coveliers

Agenda 4e kwartaal 2017

€8 + € 30= €38

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober :
Fort 5 : Levensloop
Wij steunen deze organisatie ( zie ook verder in dit tijdschrift); geef enkele potjes honing, kaarsen, honingkoek
of…. Spreek af met Johan hoe het bij “De Biekes” terecht
komt, en kom eens langs op zaterdagnamiddag of zondag.

Maandag 16/10/2017: Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug—Mortsel:
Jolien Smessaert :Bijen en bestuiving
Jolien heeft in Gent en Wageningen
“Plantenwetenschappen” gestudeerd; ze heeft stage gedaan in Congo, en ook bij Biobest, is nu al bijna 3 jaar bezig
als onderzoeker aan de KU Leuven, en werkt vooral op het
bestuiven van appelen en peren. Zij komt ons over dit
onderwerp een voordracht geven.

Zaterdag 21/10/2017: Loogdag en Wassmeltdag
9.00 u. Fort 5.
Naar half-jaarlijkse gewoonte geven we onze leden de kans
om raampjes te logen en om was uit te smelten.
Graag zich melden bij Erik G. of bij Pol H.
(redactie@imkersmortseledegem.be) en hen meedelen
hoeveel raampjes je meebrengt, of hoeveel ramen je komt
uitsmelten. Zo kunnen zij een volgorde opstellen. Indien
je komt smelten : graag een stevige vuilzak meebrengen,
zodat je je afval onmiddellijk kunt meenemen, en een emmer waarin je de was in kunt laten lopen.

Zaterdag 21.10/2017: Opstellen van nieuwe halletjes
9.00 u. Fort 5
We gaan in het bijenpark 4 nieuwe halletjes zetten; het
materiaal is er al, maar we moeten de voorziene plaatsen
nog opruimen en proper maken, en de halletjes zelf opstellen. Veel werk dus; alle leden zijn zeer welkom om mee te
helpen.

Dinsdag 7/11/2017: Bestuursvergadering
20.00 u. De Brug
Maandag 20/11/2017: Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug—Mortsel:
Frank Imhof : Honingkeuring
Een aantal mensen van onze vereniging hebben dit voorjaar een cursus gevolgd over honingkeuring. Frank gaat
een deel van deze keuring voorstellen. Wie wil deelnemen, brengt twee potjes mee : één met etiket, en één zonder.

Zaterdag 25/11/2017: Jaarfeest
18.00 u. zaal De Kobbe ingang Deurnestraat
Zie ook verder in dit tijdschrift voor meer info;
opgelet : dit is in een andere zaal dan voorheen !

Zaterdag 23/12/2017: oxaalzuur druppelen
10.00 u. Fort 5
De winterbehandeling in fort 5 doen we ( ook naar jaarlijkse gewoonte) samen; waarschijnlijk doen we dit op 23
december, maar datum kan ( afhankelijk van de weersomstandigheden) nog wijzigen.

Zondag 14/1/2018 : Nieuwjaarsreceptie
13.00 u. Fort 5
Noteer deze datum (dit jaar op zondag !!) nu al in je agenda voor een pannenkoek, een drankje en een gezellige
babbel.

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

