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Poperinge, november 2017 

  

 

Beste Imker, 

 

Graag nodigen wij je uit op onze algemene vergadering. 

 

Zondagvoormiddag 26 november 2017 te 9.30 uur 

in Avowest, Schipvaartweg 10, 8970 Poperinge 

 

BIJENGIF 
Ellen Danneels 

  

 Bijengif, we worden er allemaal mee geconfronteerd. Wat is die venij-

nige stof waarmee de bijen je ongevraagd trakteren? Met alle gevolgen 

van dien: pijn, zwellingen, jeuk. Misschien ben jij er immuun tegen, 

maar sommige mensen ontwikkelen allergische reacties. Als imker is 

het heel belangrijk om hierover wat meer inzicht te krijgen, zodat je 

gepast en doeltreffend bij noodsituaties  kunt ingrijpen. 

Dr. Ellen Danneels, werkzaam in Honeybee Valley, heeft indertijd een 

thesis over bijengif gemaakt en komt ons hierover wat meer kennis en 

praktische wenken geven.  

 

Betaling lidgelden 2018 

 Het nieuwe jaar staat voor de deur. Het lidgeld voor 2018 is ongewijzigd en bedraagt 30 euro. We 

dringen erop aan om voor 1 december over te schrijven op rekeningnummer BE21 7383 1207 6203 

van de Westerbie Poperinge.  

 Leden krijgen: het Maandblad van de KonVIB en zijn verzekerd in geval van een ongelukje met de 

bijen. Tevens hebben ze vrije toegang tot alle vergaderingen van De Westerbie en kunnen ze ge-

bruik maken van slinger, refractor, stoomwassmelter en waswafeltoestel.   

 Leden die aangesloten zijn bij een andere imkervereniging, hoeven uiteraard geen twee keer het 

Maandblad te betalen, als B-lid betalen zij 6 euro. 

 Belangrijk: De KonVIB vraagt om het aantal volken (allemaal, ongeacht de grootte) op te geven 

die nu ingewinterd zijn. Vergeet dit niet te vermelden op je overschrijving. Deze telling is uitslui-

tend voor eigen gebruik en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden. 

 

Nieuwe bijenhal 

De nieuwe bijenhal op de Schipvaarthoeve is grotendeels afgewerkt. Je kan ze komen bezichtigen 

op 26 november vanaf 9 uur (een half uurtje voor de vergadering).  

 

Namens het bestuur, 

 

De secretaris,         De voorzitter, 

Dirk Desmadryl         Patrick Caesteker  
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