24 november: Jaarfeest 2018

INSCHRIJVEN:

MENU

Vóór 15 november 2018.

Voorgerecht:

25 € per persoon.
overschrijving

A : Salade met appel, spekjes en kippeblokjes
B : Sint-Jacobsvruchten in fijne roomsaus

BE 64 8601 0607 6552

(Sint-Ambrosius Imkersgilde Mortsel – Edegem)

Sint Ambrosius
Imkersgilde
Mortsel—Edegem vzw.
Www.imkersMortselEdegem.be

Hoofdschotel:

Vermeld telkens aantal en uw keuze voorgerecht A of B
C : Zeetongfilet op Normandische wijze
en aantal Hoofdgerecht C, D of E.
D : Reefilet met groentenboeket
Vb. Je betaalt 50 € met volgende mededeling :
1x A; 1xB; 2 x C. E : Penne met gewokte groenten (Vegetarisch)

Dessert:

WAAR

Woordje van de voorzitter

Sabayon met ijs en fruit.
Koffie of Thee met versnaperingen

Zaal “De Kobbe”

24 november: Jaarfeest 2018

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.

Lidgelden werkjaar 2019

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

Massagetherapeute
Body-ontspanningsmassage
Voetreflexologie
Babymassage
Kapelstraat 18
2550 Kontich Kazerne
GSM 0486 11 31 61

Driemaandelijks tijdschrift
V.U. Johan Boeykens
Van Dijckstraat 23
2640 Mortsel

42 ste jaargang—nr.4
Oktober-november-december 2018
Afgiftekantoor 2640—Mortsel1—P3A9089
Ondernemingsnummer 876.468.739

Agenda 4e kwartaal 2017

Lidgelden werkjaar 2019

Lidgelden:

Onze imkergilde bestaat 75 jaar in Edegem

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

2018 op rekeningnummer BE64 8601 0607 6552 van de Sint
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 :

€8 + € 30= €38

In de abonnementen op de tijdschriften van AVI en KonVIB is een verze- Steunende leden betalen minimum €15

kering 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.
De inschrijving kan ook digitaal gebeuren via www.imkersmortseledegem.be

Woordje van de voorzitter
Passie : de rode draad op de Vlaamse imkersdag van begin september in Oostmalle. De opkomst was redelijk laag; de agenda
was beperkt, maar de spreekbeurten, en het debat nadien waren van een hoog niveau. Conclusie was dat passie nodig is om
een goed imker te worden; en belangrijk in de opleiding van jonge imkers is deze fascinatie door te geven.
Een andere conclusie was dat onze Vlaamse honing van zeer hoge kwaliteit is, en niet kan vergeleken worden met hetgeen in
een supermarkt verkocht wordt. Dezelfde conclusie werd ook gemaakt door Nathalie Jacobs op onze laatste maandvergadering. Zij werkt als dierenarts beroepshalve op het FAVV, heeft al meerdere potjes honing laten controleren van imkers, steeds
met goede resultaten. Opmerkelijk is dat zij ook imker is ( waarschijnlijk een unicum : een dierenarts die imker is, en werkt
op het FAVV?), en dus recht van spreken heeft. Laat ons fier zijn op het feit dat wij een waardevol kwaliteitsproduct produceren, en laat ons daar ook reclame voor maken. Kom ermee naar buiten, ga op jaarmarkten of andere soortgelijke evenementen staan ( we kunnen je altijd raad en materiaal meegeven).
Reclame voor onze vereniging kan je ook maken op onze zomerse zondagrondleidingen in fort 5. Het is prettig om te zien,
hoe kinderen hun ouders een uitleg doen over het leven van de bij ( iets wat ze de week tevoren gehoord hebben in de bioklas), of hoe de bezoekers in verwondering staan voor hetgeen ze op ons bijenpark te zien krijgen. Spijtig is wel dat een aantal imkers, die hun bijen hebben staan in het bijenpark, niet eens de moeite doen, om, als is het maar één maal, het bijenpark
open te doen op een zondagmiddag. Beseffen zij wel, in welke unieke omgeving zij hun bijenkast(en) mogen zetten?
Op fort 4 is in augustus een Aziatische hoornaar gesignaleerd; geen drie maanden, nadat we een voordracht hadden georganiseerd over dit beestje, is het al opgedoken in onze contreien; momenteel weten we nog niet waar de nest zich bevindt
( maar er is al wel een zoektocht georganiseerd). Ik hou jullie op de hoogte.
Nog een goed najaar gewenst, en tot op één van onze activiteiten ( zie verder in onze agenda).

Johan

Agenda 4e kwartaal 2018
Maandag 15/10/2018: Maandvergadering(*)
19.45 u. De Brug—Mortsel:
Ghislain De Roeck over zijn bedrijfsmethode.
Ghislain is in Vlaanderen een zeer bekende imker; Honey
Bee Valey heeft dit jaar in februari een brochure uitgebracht over zijn bedrijfsmethode. Ghislain zal het hierover
hebben, maar zal het zeker niet nalaten om zijn eigen visie
over de moderne imkerij te ventileren.

Zaterdag 20/10/2018: Loogdag
9.00 u. Fort 5 Edegem : Hangar voor bioklas
Jaarlijks houden we tweemaal een loogdag; de ideale
moment om ramen die uitgesmolten zijn, met loog te reinigen; we geven ook de mogelijkheid om oude ramen uit
te smelten. Graag tijdig ( een week op voorhand) aan Pol
Heyvaert (pol.heyvaert@imkersmortseledegem.be) opgeven hoeveel ramen je komt logen, en hoeveel je komt
smelten, zodat we kunnen inschatten hoelang we gaan
bezig zijn, en wie wanneer aan bod komt.

Zaterdag 27/10/2018: Opkuis bijenpark
9—12 u : Fort 5 Edegem
Een extra opkuisdag voor de winter! We willen meer
bloeiende planten en struiken op ons bijenpark; daarom
gaan we heel wat vegetatie weg halen ( vooral op het
“middenplein” boven), zodat we, nog voor de winter nieuwe aanplantingen kunnen doen. Een must voor diegenen
die de luxe hebben dat hun bijen op fort 5 mogen staan…
maar ook anderen mogen altijd komen meehelpen. Breng
snoei- of takkenschaar mee, eventueel een bosmaaier, …

Twee jaar geleden in augustus ( komkommertijd?), kwam
Noël in de media ( radio en televisie) met zijn verhaal over
varroa-vrije bijen. Hij komt dit verhaal, samen met zijn
compagnon Stef, ook aan ons vertellen.

Zaterdag 24/11/2018: Jaarfeest
18.00 u. De Kobbe ( De Brug vzw)
Zie ook verder in dit tijdschrift.

Zaterdag 1/12/2018: Start beginnerscursus
Fort 5 Edegem :Nieuwe bioklas

Start nieuwe cursus: Inschrijvingen bij Johan
De nieuwe beginnerscursus start al in december, en loopt
door tot in juni. We zijn nog op zoek naar kandidaten om
praktijkles te geven ( deze praktijklessen gaan door in het
bijenpark in fort 5, tussen einde maart en einde juni).

Zaterdag 22/12/2018: Varoa-behandeling
Fort 5 Edegem : Bijenpark .Oxaalzuur druppelen.
Indien het weer het toelaat, gaan we zoals de vorige jaren,
de kasten op fort 5 behandelen met oxaalzuur. Zij die
thuis enkele kasten hebben, kunnen ook de benodigde
oxaalzuuroplossing komen halen. Wel tijdig doorgeven
wat je nodig hebt, zodat we genoeg oplossing kunnen maken.

Zondag 12/1/2019: Nieuwjaarsreceptie
Fort 5 Edegem :Nieuwe bioklas
Noteer deze datum alvast in je agenda : de traditionele
(*) Onder auspiciën van AVI vzw Gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap en de Europese Unie.

Maandag 19/11/2018: Maandveregadering(*)
19.45 u. De Brug—Mortsel
Stef Vleminckx en Noël De Schrijver—Varroa-vrije
bijen

Meer informatie vind je terug op :
Www.imkersMortselEdegem.be/agenda

