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AVIB – Kascommissaris
We zijn nog steeds op zoek naar een kascommissaris voor de
algemene vergadering van AVIB in februari 2018, want dan is
het namelijk de beurt aan Imkersbond Bonheiden om iemand
af te vaardigen.
Tot op heden heeft er zich nog niemand gemeld.
Geïnteresseerden kunnen zich dus aanmelden bij Paula –
paula.d@telenet.be – 0486 53 86 84.
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Honingbokalen te koop
Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs
van 4,00 €/karton van 12 bokalen.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Louis – tel.
0498 90 60 27 louisdn@telenet.be of bij Paula – tel. 0486
53 86 84 – paula.d@telenet.be.

Te Koop
Wegens stopzetting van het imkeren zijn volgende zaken
te koop :
-

3 x honingemmer 40kg met afvuldop
4 x honingemmer 40kg zonder afvuldop
Ontzegelbak
2 x Ontzegelvork
Roerstaaf machinaal
Roerstaaf manueel
Manuele honingslinger inox voor 3 ramen of 6 half hoogsels
simpex
Wassmelter inox met stoomgenerator
Zonnewassmelter
Dekplaat voor propolisoogst
Kapruins in verdchillende maten
Lederen handschoenen nieuw verschillende maten
2 zakken berokerskruidentabak
Transfo om wasraat in te smelten
Raamtang
Rompen (20 volle en 10 halve hoogsels), dekplaten, bodems,
moerroosters, uitdrijvers, ... Simplex. Sommigen te logen en
sommigen nog nieuw.
120 gebruikte (meeste maar 2x) raampjes bedraad simplex half
hoogsel
2 bevruchtingskastjes
Wat klein materiaal voor koninginnenkweek en andere
kleinigheden.

Te bevragen bij Jo Liers - 0497 48 91 99 - jo@honingbij.be
Let wel, Jo wenst alles in één keer te verkopen. Ideaal
voor beginnend imker.
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Zaterdag 16 september – Zoem-In – 10 uur –
Opendeurdag
Het bijenseizoen loopt op zijn laatste beentjes. De zomerhoning
is geslingerd en de kasten dienen dus een grondig nazicht te
krijgen alvorens de winter in te gaan. Zijn onze bijen gezond, is
er een leggende moer aanwezig, dient er verenigd te worden, is
er genoeg voedsel aanwezig om de winter in te gaan, en indien
niet dan moet er ingewinterd worden.
Hoe dit alles in zijn werk gaat zal Eric uitleggen.

Ten Huize van ... – Zondag 24 september
Zoals reeds aangekondigd in onze Agenda hebben we dit jaar
weer een kandidaat voor onze “Ten Huize van...”.
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd bij Franky Veryser op
zondag 24 september. Jullie worden om 14.00 aan het bos van
Voordiedonken (Voordiedonkenlaan – dit is een zijstraat van de
Putsesteenweg – links komende van Mechelen) verwacht, liefst
met je eigen (tuin)stoel. Er is eerst een wandeling in het bos met
wat uitleg over het bos, de veteranen bomen (knot es). Daarna
drinken we een glaasje en praten wat over de bijen.
Franky vraagt om enkele dagen op voorhand te bevestigen dat
jullie zullen langskomen zodat de nodige voorraad kan
aangekocht worden – 0477 25 64 82 - ffvery@eastman.com

Waswafelen
Op zaterdag 14 oktober voorzien we een loogdag, wassmelten e
n waswafelen. Er dient wel ingeschreven te worden zodat we een
planning kunnen opstellen.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Paula – paula.d@tel
enet.be met vermelding van het aantal raampjes en/of hoogsels t
e logen, het aantal kg was te smelten en het aantal kg. was te wa
felen.

Agenda 2017
Zaterdag 16 september - Opendeurdag Zoem-In – 10 uur –
Laatste nazicht en inwintering
Zondag 24 september – Ten Huize van...
Zaterdag 14 oktober – Zoem-In – ganse dag logen, wassmelten
en waswafelen
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