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Poperinge, november 2021

Beste Imker,
Wegens de coronamaatregelen is het al twee jaar geleden dat we nog eens samen hebben kunnen komen. Het
werd meer dan tijd dat we onze eigen bijenstal eens verlaten en elkaar terug ontmoeten om onze goede en
minder goede ervaringen van de voorbije tijd te delen. We leren immers voortdurend van elkaar, hoe verschillend onze bedrijfsmethoden ook soms zijn. Daarom nodigen wij je graag uit op onze algemene vergadering in de ruime bovenzaal van Avowest.
Zondagvoormiddag 21 november 2021 te 9.30 uur
In Avowest, Schipvaartweg 10, 8970 Poperinge

Varroa bestrijden met roofmijten
Spreker: Geert Steelant
Geert, een overtuigd natuurimker, heeft een eigen bedrijfsmethode om
de varroamijt te bestrijden. Hij gebruikt hiervoor een natuurlijke vijand
van de varroamijt: de roofmijt. Hij komt ons vertellen hoe dit allemaal
in zijn werk gaat en hoe dit ingekaderd is in zijn bedrijfsmethode.
In juli 2019 gaf Honeybee Valley de brochure uit: Imkeren volgens
Geert Steelant. Die is ook te vinden op de website van Honeybee Valley: Honeybee Valley | Imkeren volgens Geert Steelant.
In het maandblad van november staat ook een uitgebreid interview met
Geert.
Betaling lidgelden 2022
Het nieuwe jaar staat voor de deur. Het lidgeld voor 2022 is ongewijzigd en bedraagt 30 euro. Voor leden
die in het buitenland wonen (Frankrijk) bedraagt het lidgeld 40 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 tegenover derden in geval van een ongelukje
met de bijen. Tevens hebben ze vrije toegang tot alle vergaderingen van De Westerbie en kunnen ze gebruik
maken van slinger, refractometer, 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: Gelieve het aantal volken (allemaal, ongeacht de grootte) op te geven die op 31 oktober ingewinterd zijn. Vergeet dit niet te vermelden op je overschrijving. Deze telling is uitsluitend voor eigen gebruik. De overheid heeft uitdrukkelijk verklaard dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor FAVV, BTW
administratie of de administratie van belastingen.
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