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Planten en bomen
Jan zal in de loop van de winter zijn “broesse” achter het huis
uitdunnen.
Indien er leden zijn die interesse hebben in jonge planten, kun je
contact
opnemen
voor
een
afspraak
via
mail
vandewaterjan@hotmail.com
Het aanbod bestaat uit eik, es, hazelnoot, sneeuwbes, wilde kers,
wilde rozen, spork, oogstpruim, berk, frambozen, verschillende
soorten wilg en andere plus een tiental druivelaars.
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Ten Huize van ... – Zondag 24 september
We zijn niet zo talrijk ten huize Fanky, slechts een tiental, maar
daarom zeker niet minder gezellig, in tegendeel.
Het zonnetje schijnt, op het terras staat de tafel mooi gedekt en
we krijgen koffie of thee met zelf gebakken taart en cake en
tiramisu en noem maar op.
Franky haalt oude kaarten van het Diedonkenbos erbij en we
krijgen een stukje geschiedenis uitgelegd. Wel opmerkelijk voor
een “inwijkeling” want hij is afkomstig van West-Vlaanderen.
Na de les geschiedenis trekken we het bos in. Maar eerst
passeren we langs de bijenhal natuurlijk. Onderweg zien we
hoornaars die achter de bijen jagen, prachtige paddestoelen
zoals de vliegenzwam (de kabouters waren niet thuis)
en
knotessen oftewel veteraanbomen. Een veteraanboom is een
boom die “ouderdomskenmerken” vertoont zoals rottend hout of
holtes in de stam of takken, wat echter niet wil zeggen dat hij
afgeschreven is.
Nooit gedacht dat het Diedonkenbos zo groot is, ik kan mij niet
meer oriënteren (wat normaal schijnt te zijn voor een vrouw). We
passeren langs plekjes waar ooit nog een villa of een boerderij in
de illegaliteit heeft gestaan en dus moesten afgebroken worden.
En we zien nog overblijfselen van een auto en zelfs van een
caravan (oftewel sleurhut voor onze Nederlandse vrienden). We
steken de Putsesteenweg over en de wandeling gaat verder naar
het Zellaerbos en het Zellaerkasteel.
De namiddag wordt afgesloten met een frisse pint en nog een
gezellige babbel en bij het afscheid bedanken we Franky en zijn
echtgenote van harte voor hun gastvrijheid en de gezellige
namiddag.
Paula

Lidgeld 2018
Het lidgeld
30,00 EUR
41,00 EUR
10,00 EUR

voor 2018 bedraagt :
voor leden
voor buitenlandse leden
voor sympathisanten

Over te schrijven op rekeningnr. IBAN : BE66 9730 7564 1543
- BIC: ARSPBE22
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Om de statistieken van de Konvib/AVIB bij te werken vragen zij
om uw FAVV inschrijvingsnummer en ook uw aantal bijenvolken
en geboortedatum in te vullen.
Bijvoorbeeld : FAVV nr – aantal v:9 -- geb.datum: 02-04-1902
Deze gegevens zijn belangrijk om de subsidies van Europa
eerlijk te kunnen verdelen. Het is dus belangrijk om ze correct in
te vullen (ook als je geen volken meer hebt).

Te Koop
Imkersbond Bonheiden heeft zo goed als nieuw tweedehands
bijenmateriaal kunnen aankopen.
We bieden de leden de mogelijkheid aan om zesraamskastjes
Simplex aan te kopen aan 15,00 €/stuk.
Geïnteresseerden graag een mailtje naar paula.d@telenet.be

Zondag 12 november – Pannenkoeken
St-Maartensberg Rijmenam – 14u30
Naar jaarlijkse traditie hebben we in november onze
pannenkoekennamiddag.
Sinds vele jaren draait dit evenement op steeds dezelfde mensen
en om diverse redenen zijn we nu op zoek naar een aantal
helpende handen zoals :
-

Een pannenkoekenbakker/deegmaker
Een chauffeur met een break om de bakplaat af te
halen en terug te brengen naar Booischot
Helpende handen om pannenkoeken en drank rond te
dragen zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om wat
te rusten en ook een pannenkoek te eten

Geïnteresseerden kunnen
paula.d@telenet.be

voor

meer

info

terecht

bij

Alvast bedankt.
Paula

Agenda
14 januari 2018 - winterwandeling
25 februari 2018 – ledenfeest
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