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NIEUWJAARSWENSEN 

 

 

Alweer een nieuw jaar 

Valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar 

Zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar 

Het wordt een nieuw begin 

We vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed 

Met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk 

Zien we 2018 tegemoet! 

 

Het bestuur 
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1  Agenda 

1.1 Statutaire vergadering zaterdag 13/1/2018 om 18 uur  

Locatie : onze vergaderzaal Cafe “Onder de toren” in Wilsele 

We verzamelen vroeg in het nieuwe jaar en wel op zaterdag 13/1/2018 om 18u. 

We maken er een leuke avond van. 

Alvorens we de officiële punten aanpakken, maken we 

de lippen nat.  We toasten op het nieuwe jaar met een 

glas schuimwijn of een fruitsap. 

 Eerst zal de voorzitter Jan het jaar 2017 overlopen. 

Officieel heet dat: activiteitenverslag over het 

boekjaar 2017 van De Krainer Bieënvrienden VZW 

 Daarna zal kassier Luc Vandegaer het financiële 

plaatje van onze club toelichten. Dit omhelst de bespreking en goedkeuring 

van de jaarrekening van “De Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 

2017.  

 De begroting voor 2018 werd door het bestuur opgemaakt en die wordt ter 

goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.  

 Daarna vragen we de vergadering om kwijting van de bestuurders 

 In 2018 is er geen (her)verkiezing van bestuursleden.  Dit gebeurt normaal 

om de 2 jaren.  Hierbij is dan de helft van het bestuur ontslagnemend en kan 

dan ook (her)verkozen worden. 

Als al de officiële taken vervuld zijn, kunnen we starten met een paar leuke 

bijenfilmen.  Eentje van 8 minuten, een tweede duurt 20 minuten. 

Ondertussen bedienen de Seppe & Gerda de imkers met koffie en pannenkoeken. 

Na de film is er nog onze gratis tombola voor ieder lid/bijlid met leuk en 

praktisch bijenmateriaal.  Altijd nuttig voor jong en oud.  
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1.2 Vergadering zondagnamiddag 25/2/2018 om 13u30 : “Logen van  

bijenramen en waswafelen” bij de voorzitter Jan Stevens 

Locatie : Rijweg 8 te 3020 Herent.  

 

De anciens kennen het 

wel, grote kuis van de 

bijenramen. Jaarlijks 

komen we samen in de 

kelder van de voorzitter.  

We hebben dan onze 

werkvergadering waarbij 

we onze laarzen, 

handschoenen en overal 

aantrekken.  Oude 

besmeurde ramen (zonder 

de oude wascellen 

natuurlijk) stoppen we in een natriumloogbad.  Alle propolis- en wasresten 

verdwijnen, en propere en ontsmette ramen zijn opnieuw klaar voor gebruik.   

 

Ook imkers, die hun eigen was willen 

waswafelen, kunnen dat die dag.  Bezorg wel 

vooraf je wasblokken aan de voorzitter.  Ik 

smelt die op voorhand, zodat je dadelijk je 

eigen waswafels kan gieten.  

 

Het wordt pas echt leuk als alle deelnemers 

meehelpen om de ramen te logen, te spoelen 

en om op te ruimen.  Want vele handen 

maken licht werk.  Als alle ramen geloogd 

zijn hebben we nog een paar helpende 

handen nodig om alles op te kuisen.   
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2 MEDEDELINGEN 

2.1 Varroa-behandeling 

In januari heb je nog de mogelijkheid om je volken te behandelen tegen de 

varroa’s.  Controleer de geëlimineerde varroamijten.  Voor degenen, die nog niet 

behandeld hebben, nu doen en niet langer uitstellen !!!!! 

2.2 Was zuiveren en waswafelen  

In februari kunnen onze leden hun eigen was waswafelen.  Breng je zuivere was 

daarom op voorhand binnen bij de voorzitter.  Waswafelen kan niet enkel tijdens 

de loogvergadering maar ook, na afspraak, op een avond in februari.  

 

Om je was extra zuiver te krijgen kan je hem filteren door een nylon panty. 

Gebruik hiervoor een beige panty (gebruik zeker geen zwarte of andere 

gekleurde panty want die geeft kleur af aan de was !). Voor de mannen: je moet 

niet de duurste panty van je partner hiervoor ontvreemden. Bij mij doet het 

goedkope every day-model van Colruyt het uitstekend. Steek je bijenwas in de 

panty en knoop ze zorgvuldig dicht. Leg de ingepakte was in een ketel met 

regenwater en smelt de was. Als de was gesmolten is, vis je de panty eruit (met 

bv. een houten lepel). Laat de was traag afkoelen. Als hij goed afgekoeld is 

begint hij los te komen van de ketelwand en kan je hem uit de ketel halen. Van 

de onderkant van het wasblok kan je nu de laatste onreinheden schrapen.  

 

Je kan eventueel ook een theelepeltje oxaalzuur toevoegen tijdens het smelten 

van de was, als hij niet mooi geel meer ziet. Op die manier krijg je hem terug 

mooi geel.     

2.3 Spork aanplanten 

Bart Michiels signaleert een grote plantactie voor sporkbomen (Rhamnus 

frangula). Als zeer attractieve drachtplant (drachtwaarde pollen en nectar 4) voor 

bijen en andere insecten, bloeit de spork van mei tot september-oktober. De 

spork groeit makkelijk op alle bodems, het liefst wat zuur en vochtig. Plant hem 

in de zon, dan levert hij massa’s bloemen en dit reeds in het jaar van aanplant. 

Hij wordt 2 à 5 meter hoog. Snoeien deert hem niet: het levert net meer takken 

en bloemen op. Vandaar dat hij van oudsher in heggen en houtkanten gebruikt 

werd. Hij draagt gelijktijdig bloemen en bessen. Hij is geliefd bij de 

wintervogels voor zijn rode en zwarte bessen.  
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Kijk eens op de link: http://www.bijenvriend.be/nl/5-bijenplantactie voor meer 

informatie. De prijzen zijn heel democratisch (€ 1 of minder afhankelijk van het 

aantal aangekochte planten). 

Onze imker Jan Beumen coördineert de aankoop van de planten.  Zijn gegevens: 

Jan Beunen 

Hannekensweg 1 

B3130 Betekom 

0491/43.58.84 

jan.beunen@gmail.com 

3 De knutselhoek 

Als je wil reizen met je bijen of gewoon voor je bijenstand, ben je wel eens op zoek 

naar een stevige steun voor je bijenkasten. De foto hierna toont hoe eenvoudig zulke 

steun er kan uitzien. Twee houten balken en twee eenvoudige metalen steunen 

waardoor je de balken steekt. Onder de metalen poten plaats je een steen omdat de 

poot niet in de aarde zou zakken. Dergelijk systeem neemt weinig plaats in als je wil 

gaan reizen met je bijen.  

 

 

http://www.bijenvriend.be/nl/5-bijenplantactie
https://maps.google.com/?q=Hannekensweg+1&entry=gmail&source=g
mailto:jan.beunen@gmail.com
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4 Onze sponsors 
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Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 

 
 
 

  

Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat) 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond 

punt: 1ste straat rechts) 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren: 

 Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot 

17u 

 Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u 

en op afspraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imkerijnectar.be/index.html
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