Koninklijke Imkersvereniging
Ons Denderbieken
Geraardsbergen
Nieuwsbrief 1 / 2012

Beste imkers,

Hierbij vinden jullie onze eerste nieuwsbrief. Hierin zullen allerlei (actuele) onderwerpen
voorgesteld en besproken worden, ook de leden hebben de mogelijkheid een artikel, een vraag,
... te plaatsen. Wij hebben de intentie deze nieuwsbrief trimestrieel te verzorgen.
Wij willen Micheline en Wim hartelijk danken voor wat zij, samen met de andere
bestuursleden, deze laatste (moeilijke) jaren hebben gepresteerd en wij hopen hen nog dikwijls
te zien tijdens onze activiteiten.
Het vernieuwde bestuur heeft een eerste maal vergaderd op 23 februari. Hierbij vinden jullie
het jaarprogramma 2012. Het is onze betrachting om op cruciale momenten in het jaar een
voordracht, praktijkles of ontmoetingsmoment te organiseren. Wij hebben rekening gehouden
met wat naar voor gebracht is tijdens de algemene vergadering.
Om een beter zicht te hebben op wie onze leden zijn, vragen wij jullie de tabel achteraan deze
nieuwsbrief in te vullen en terug te sturen naar de voorzitter. Het spreekt voor zich dat deze
informatie met de nodige voorzichtigheid zal behandeld worden (wet privacy).
Om kostenbesparend te werken, vragen wij, aan diegenen die een e-mailadres hebben, de
toestemming om volgende nieuwsbrieven en communicaties enkel nog digitaal toe te sturen.

Het bestuur
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1. Verslag van de algemene vergadering dd. 2 februari 2012.
Op zondag 2 februari heeft de algemene ledenvergadering plaatsgehad. Er waren slechts 11
personen aanwezig en toch was het een zeer nuttige vergadering.
Daar Micheline en Wim hun ontslag hadden gegeven, moesten een aantal posten binnen het
bestuur vervangen / gewijzigd worden. (Op het einde van deze nieuwsbrief vinden jullie de
samenstelling van het vernieuwde bestuur.)
Via een vragenronde gehouden tijdens de vergadering werd gepolst welke verwachtingen de
leden hebben ten aanzien van het bestuur, met als doel een jaarprogramma te kunnen opstellen
dat aan de noden van de leden voldoet. Hieronder worden de verschillende suggesties
opgesomd:
•
Eerder praktijklessen / praktijksessies ( genieten de voorkeur bovenop theorielessen,
wat niet wil zeggen dat deze niet gewenst zijn)
•
Workshops: bijvoorbeeld samen kasten maken
•
Een platform aanbieden waarbij informatie, kennis en eventueel materialen kunnen
worden uitgewisseld. Om dit te bewerkstelligen worden volgende zaken
voorgesteld:
∗
Actualiseren van de website
∗
Een regelmatig (voorstel: tweemaandelijks) terugkerend
ontmoetingsmoment, waarbij de agenda zowel door bestuur als door de
leden kan worden samengesteld. Eenieder die een vraag heeft of kennis wil
delen kan dit op de agenda ( laten) plaatsen. De bedoeling is dat we op een
informele manier elkaar kunnen helpen.
∗
Cursussen ter beschikking stellen mits toestemming van de auteur is
verkregen.
2. Jaarprogramma 2012
•

Praktijksessie ‘Voorjaarscontrole’
o Tijdstip: 31/03/2012 om 14.00 uur
o Locatie: de stand van Ghislain
Vijverkouter 3, Viane (Vijverhof)

•

Voordracht: Zwermverhindering gecombineerd met biotechnische bestrijding van varroa
o Tijdstip: woensdag 11 april om 19.00 uur
o Voordrachtgever: Roger De Croock
o Locatie: Helix
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•

Praktijksessie ‘Koninginneteelt op eigen stand’
o Dient als voorbereiding voor deelname aan het ‘Overlarfproject’ van 2013
o Tijdstip: tweede helft van mei / begin juni
o Locatie: stand van Frans Van Den Bosch

•

Voordracht ‘Varroabestrijding’
o Tijdstip: juni
o Voordrachtgever:
o Locatie:

•

Voordracht ‘Reinigen van materiaal’
o Tijdstip: Najaar

Tijdens onze activiteiten zal steeds de mogelijkheid geboden worden vragen te stellen over een
of ander onderwerp dat al of niet te maken heeft met het thema van die dag. Wij zullen trachten
actuele en boeiende zaken voor te stellen en wij staan altijd open voor suggesties en positieve
kritiek.
Het zou toch een goed gevoel geven jullie talrijker aanwezig te zien.
3. Het voorjaarsonderzoek.
De laatste zaterdag van maart vervangen we de kastbodem van een volk waarvan we de
toestand ook zullen onderzoeken:
- Hoe verhoudt het zich t.o.v. de andere volken van de stand?
- Leeft de koningin nog?
- Zijn er voldoende bijen aanwezig om het broed te bezetten?
- Heeft de koningin voldoende plaats over om te leggen?
- Is er voldoende voedsel over?
- Zijn er overbodige ramen aanwezig die we kunnen verwijderen om de warmtehuishouding te
bevorderen?
- Wat is de gezondheidstoestand van het volk (varroa, nosema, …)?
- Moet er oude raat verwijderd worden?
- Is het volk sterk genoeg om een lenteoogst te verzekeren of moet het met een ander volk
verenigd worden?
Vragen te over die we die namiddag zullen behandelen. Afspraak om 14.30 u. In het Vijverhof,
Vijverkouter, 3 te Viane. We hopen uiteraard dat het weer ons niet in de steek laat! Bij twijfel,
best even bellen naar het nummer 054-41.52.25. Wie het Vijverhof niet kent, kan hier terecht:
http://www.grupello-vijverhof.be/vijverhof/contact/
4. Bestellen van kristalsuiker en opgeloste suiker voor de wintervoeding
De KONINKLIJKE OOSTVLAAMSE IMKERSVERENIGING gaat de gezamenlijke aankoop van
kristalsuiker en opgeloste suiker voor de wintervoeding van onze bijen dit jaar terug
organiseren.
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Hierbij vinden jullie de prijzen:
- Kristalsuiker aan € 0,88/kg (€ 22 per zak van 25kg)
- Apisuc (73% droge stof) aan € 14,40 per bidon van 14kg.
- Trimo-bee aan € 15,60 per bidon van 14kg
- Sint-Ambrosius siroop (75% droge stof) aan € 15,15 per bidon van 14 kg.
Noot: De suiker is van het type K2 en zal voorzien zijn van een label met vermelding van lotnr.
en gewicht. ( de opgegeven prijs was de dagprijs op 8 februari en kan dus nog wijzigen. De
juiste afrekening gebeurt na de levering zoals vorig jaar).

Gelieve vóór 8 april uw bestelling door te geven aan Ghislain De Roeck op 054 / 41 52 25 of
via mail : gderoeck.@telenet.be.
De bestelling wordt pas opgenomen na betaling op ons rekeningnummer : 920 - 1025451 - 47
De levering / afhaling zal zoals vorig jaar bij Frans Van Den Bosch gebeuren en is voorzien in
mei/juni.

6. Lidgeld 2012
Mogen wij vragen aan de leden die hun lidgeld vergeten te betalen zijn dit alsnog te doen door 30
euro te storten op ons rekeningnummer: 920 - 1025451 - 47
7. Het bestuur
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95

michel.mignon@belspo.be of/en
riadelvoye@hotmail.com

Ghislain De Roeck (ondervoorzitter) 054 / 41 52 25

gderoeck@telenet.be

André Van Liefferinge (ondervoorzitter) 054 / 41 50 72

valieand@hotmail.com

Bruno Pevenage (secretaris) 054 / 24 00 44

bruno.pevenage@telenet.be

Ward Bijl (penningmeester) 054 / 58 07 95

ward.bijl@skynet.be

Van Den Bosch Frans (bestuurslid) 02 / 396 11 03

fransvandenbosch@skynet.be

Marc Daminet (bestuurslid) 054 / 58 02 31

marcdaminet@skynet.be
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Bevraging maart 2012
Om het bestuur een beter zicht te geven op wie onze leden zijn, vragen wij u onderstaande
gegevens in te vullen. Het spreekt voor zich dat de confidentiële informatie binnen het bestuur
blijft. Het staat u vrij één of meerdere gegevens niet in te vullen.
Terug sturen naar Michel Mignon Zavelstraat 112, 9500 Geraardsbergen of via e-mail :
michel.mignon@belspo.be.
Confidentieel
Naam en voornaam : ............................................................................................................
Bijenras : ...............................................................................................................................
Kasttype :................................................................................................................................
Huidig aantal productievolken : .............................................................................................
Hoeveel kasten hebben het voorjaar niet gehaald?................................................................
Hebt u meer dan 1 bijenstand :
Doet u mee aan het overlarfproject :

neen

ja hoeveel :..........

Ja

neen

Op welke manier doet u aan koninginneteelt :.....................................................................

Niet confidentieel
e-mailadres:.........................................................................
Wilt u optreden als zwermvanger? Zo ja, uw telefoon en/of GSM nummer: ....................
Indien er zwermen zouden zijn? Bent u geïnteresseerd :

Ja

neen

Wilt u optreden als peter/meter voor nieuwe leden :

Ja

neen

Wenst u een peter/meter als begeleider :

ja

neen

Hebt u suggesties voor het bestuur :
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