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1 AGENDA 

1.1  Vergadering zondag 31/3/2019 om 13u30 : Logen en waswafelen bij de 

voorzitter Stevens Jan  

 Locatie : Rijweg 8 te3020 Herent  

 

Ook dit jaar kunnen onze leden hun 

ramen logen.  Hierbij worden de was- 

en propolisresten verwijderd en 

wordt het materiaal gedesinfecteerd. 

Na het logen worden de ramen 

gespoeld in ruim water.  

We vragen jullie om je naam en het 

aantal ramen dat je gaat meebrengen 

vooraf door te geven door een mailtje 

te sturen naar 

krainer.bee@gmail.com. We noteren 

de namen. Voor de verzekering 

moeten we die noteren. 

De mensen die willen waswafelen, brengen hun was op voorhand binnen. De was 

moet geleverd worden in kleine brokken, zodat die makkelijker kan gesmolten 

worden.   

Ook tijdens de maand maart kunnen de leden hun was wafelen.  Geef je naam en 

hoeveelheid was door aan de voorzitter via mail.  We leggen dan een datum vast. 

Info doorgeven aan de voorzitter.  We zullen jullie contacteren, wanneer je best 

langskomt. 

Waarschuwing en veiligheidsmaatregelen: 

Bij het logen is voorzichtigheid geboden. De ramen worden afgekookt in 

natronloog. Dit is een sterk corrosief product voor huid en ogen. Een overal, 

laarzen, een beschermbril en zuurbestendige handschoenen zijn 

vereist. Bevindt zich natronloog op de huid of in de ogen dan dient 

onmiddellijk gespoeld te worden met water en mag er dus niet 

gewreven worden.  

mailto:krainer.bee@gmail.com
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1.2 Vergadering vrijdag 12/4/2019 om 19u30 : “Zwermen en de biologische 

aspecten ervan”door Hendrickx Rudy 

Locatie : cafe “Onder de toren”            

In de maand april zal je al volken op je 

bijenstand vinden, die reeds denken aan de 

voortplanting.  Niks abnormaal, want als een 

soort zichzelf in stand wil houden, dan moet ze 

zich voortplanten.  Bij onze bijtjes gaat dat wel 

op een speciale manier. Het heet daar zwermen.  

Op onze beginnerscursus wordt het zwermen 

uitgelegd op een eenvoudige manier.  

Je denkt misschien : weeral zwermen……. 

Onze gastspreker Rudy Hendrickx zal het meer 

hebben over “zwermen en de biologische aspecten ervan”.  Verbanden leggen met 

voortplanting, erfelijkheid en selectie.  Je ziet het al, het wordt geen gewoon 

verhaaltje.  Onze gepensioneerde leraar-bioloog plaatst het onderwerp in een 

ruimere context.  Hij zal zijn publiek boeien met zijn ruime kijk op dit wonderlijke 

gebeuren.  

1.3   Overlarfproject in de maand mei : telen van Carnica-moeren 

Dit jaar gaan we niet meer op bezoek bij onze koninginnenkweker Julien 

Mannaerts.  Om organisatorische redenen kan Julien op 1 weekend moeilijk een 

paar honderd aangezogen koninginnendoppen leveren.  Daarom opteert hij voor 

een levering op verschillende momenten. 

Wil je dus dit jaar aangezogen koninginnenlarfjes, dan stuur je een email naar 

Julien met het aantal gewenste dopjes.  Per lid kan je maximaal 10 dopjes 

bestellen.  Julien zal je dan verwittigen wanneer je ze kan komen ophalen. 

Emailadres : julien.mannaerts@telenet.be 

Adres : Ellestraat 4 te 3020 Winksele 

1.4   Zondagmatinees 

Ook dit jaar organiseren we voor de startende imkers praktijklessen op onze 

educatieve bijenstand in Huldenberg.  We maken een voorlopige planning op, 

omdat we dit jaar rekening moeten houden met de cursisten van onze 

imkerseminaries, die natuurlijk ook welkom zijn op onze praktijklessen. 

Zondag  21 april 2019 om 9u30 

Foto Wikimedia Commons 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bee_swarm_in_Plymouth.jpg
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Zaterdag 27 april 2019 => enkel  voor cursisten !!! 

Zondag  5 mei 2019 om 9u30 

Zaterdag 11 mei 2019 => enkel  voor cursisten !!! 

Dit is een voorlopige planning.  De praktijklessen lopen natuurlijk door in de 

zomermaanden.  We bekijken de zaak na de eerste praktijklessen. 

Is de groep te groot, dan zullen we moeten opsplitsen.  Meer daarover ontvangen 

jullie via email dan bijkomende informatie. 

Locatie is nog steeds  :  

Boerderij Hof ten Bosch 

De Limburg Stirumlaan 66 

3040 Huldenberg 

Parkeren langs de straatkant voor de schuren !!! (en dus NIET op het binnenplein). 

2 Wedstrijd “Junior journalist”  

Mijn buurvrouw Murielle en buurjongen Mauro vroegen me een aantal maanden 

geleden om een interview te mogen afnemen.  Het Davidsfonds in Herent 

organiseert ieder jaar een wedstrijd voor jonge journalisten. 

Dit jaar was het onderwerp “Meesterschap”. Mensen naar wie ze bewonderend 

opkijken omwille van hun talent, of omdat de persoon uitblinkt in kunst, sport of 

muziek. Het mocht ook gaan over meesterschap in een beroep of ambacht.  Ze 

dachten meteen aan mij: Jan de imker. De buurman, die zijn bijenvolken in de tuin 

nakijkt, terwijl zij vanop afstand toekijken.   

Zodoende kwamen ze op een zondag langs en stelden allerhande vragen, die je 

van een niet-imker kan verwachten. Bvb. hoe ben je met bijen begonnen, wat boeit 

je aan de imkerij…… 

Mauro Oricco heeft daar een stuk over geschreven.  En…… hij viel in de prijzen.    

Voor een ruim publiek werden de teksten voorgelezen.  Op de kleine receptie 

nadien kreeg ik vele vragen over de bijtjes.  Een uitgelezen moment om onze 

hobby in de kijker te plaatsen.   

3 MEDEDELINGEN :  

3.1 Afleggers voor startende imkers 

OEF!!!!  De kop is eraf !!! 
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Op 23 februari ll. Zijn 50 enthousiaste natuurliefhebbers gestart op onze 

imkerscursus. 

Ze hebben allen een ganse dag zeer aandachtig geluisterd en vele vragen gesteld. 

Ze hebben een nieuwe en onbekende wereld ontdekt. 

We denken en hopen dat velen onder de cursisten willen starten met bijtjes.  

Daarom hebben we in ons leslokaal een nieuwe Langstroth-bijenkast opgesteld.  

Die kunnen de cursisten, die willen, aankopen bij Nectar in Leuven. 

Sommigen zullen hierop ingaan, anderen hebben misschien reeds een bijenkast in 

een andere maat (dadant, simplex, Duitse normaal ………..) 

We zoeken daarom leden, die de beginners een aflegger bezorgen. 

Een aflegger op 3 ramen, met voldoende eten, mooi gesloten broed, een gemerkte 

koningin.  Ook willen we graag dat dit volkje reeds een eerste maal behandeld is 

tegen de varroa.  Zo kan de jonge imker vlot starten.  In het bestuur is een 

vergoeding van 10€ per raam afgesproken.  Voor een jonge en sterke aflegger is 

dat zeker geen overdreven prijs. 

  

Ben je kandidaat om afleggers te leveren voor startende imkers, geef dan je naam 

en raammaat door aan de voorzitter Stevens Jan via het e-mailadres van de club: 

krainer.bee@gmail.com . Je mag Jan Stevens ook een kopie sturen. Hij zal de info 

bundelen.  Hij zal dan de kandidaat-imker doorsturen naar een leverancier. 

 

3.2 Diverse info 

Chris heeft ons gevraagd om mee te delen dat Nectar gesloten is van 11 april tot 

11 mei.  

mailto:krainer.bee@gmail.com
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4 ONZE SPONSORS 
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FRANK ROOBAERT 
 DIESTSESTEENWEG 322 

3010 KESSEL-LO 

016/26 00 37 kessel-lo@argenta.be 

FSMA 103941 cA-cB O.N. 0892.454.240  

 

 

 

 

 

 

 

  

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren: 

• Tijdens de winteruren: vrij, za 10u-12u en 13u tot 17u 

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

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