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Ons vergaderlokaal 

  “Onder de toren” 

 Aarschotsesteenweg 531 

 3012 Wilsele-Putkapel 

 Tel 016/44.43.61 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gaan onze vergaderingen hier door. 
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1 AGENDA 

1.1 Vergadering vrijdag 18/10/2019 om 19u30: “Forum der wijzen” met Julien 

Mannaerts, Jean Geets en Jan Stevens  

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

Tijdens deze vergadering overlopen we het voorbije seizoen.  We vertellen onze 

ervaringen.  Wat is dit jaar goed gelukt en waar hebben we de meeste problemen 

gehad. Ook een paar nieuwe experimenten zullen we bespreken.  We starten met 

de wintermaanden en overlopen de lente- en zomerwerkzaamheden. Zowel 

problemen als successen die we meegemaakt hebben, komen dus aan bod.  Heb je 

zelf vragen, suggesties, we bespreken ze samen met de ervaren imkers.  Alles kan 

aan bod komen.  We zullen je met onze ervaring een gepast antwoord geven.  

Het zou leuk zijn als je je vragen al kan doorsturen.  We kunnen ze dan mooi 

inplannen in onze uiteenzetting.  Je mag natuurlijk ook tijdens de vergadering je 

vragen stellen.  

1.2   Vergadering vrijdag 15/11/2019 om 19u30: “Hygiëne in de bijenstand en 

werklokalen van de imker” met Reynaers Albert. 

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

 Deze zomer ging de club op bezoek bij Albert op zijn 

bijenstand in het Heempark te Genk.  Het was een leuke 

en zeer leerrijke uitstap.  Tijdens een vergadering wordt 

veel informatie gegeven, maar toch heeft een exposé te 

midden van de bijen en de werkplaats van de imker een 

extra waarde en charme. Zij die erbij waren kunnen het 

alleen maar bevestigen: de bijenstand van Albert is een voorbeeld voor alle imkers 

en bijenstanden.  Albert steekt natuurlijk veel energie in zijn hobby. Het is meer 

een passie.  

Nu komen de wintermaanden en hebben we extra tijd voor ons bijenmateriaal. 

Omdat hygiëne belangrijk is in onze hobby, hebben we Albert uitgenodigd om 

hierover te praten. Hij zal ons zijn werkmethoden uitleggen, en zal onze vragen 

graag beantwoorden. 

Dit is een voordracht voor jong en oud. 
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1.3   Vergadering vrijdag 6/12/2019 om 19u30: “Imkeren in Canada” met Pluym 

Maarten 

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

Maarten Pluym is reeds komen spreken over zijn 

werkmethode.  Ditmaal zal hij komen vertellen over 

zijn ervaring en verblijf bij Canadese imkers.  Dit 

wordt dus geen verhaaltje uit de literatuur.  Hij is 

effectief in Canada gaan meewerken op een beefarm.  

In Noord-Amerika is alles niet enkel “bigger” maar 

heel wat dingen zijn er ook anders. Het wordt een boeiend verhaal en we zullen 

aandachtig luisteren en kijken of er geen interessante dingen zijn die wij in België 

kunnen gebruiken. Kom en luister naar zijn verhaal uit Canada. 

6 december is daarenboven de dag dat de Sint in het land is.  Heeft hij iets lekkers 

voor de brave imkers bij? Stoute “kindjes” blijven beter thuis, enkel de brave 

“kindjes” krijgen een lekker snoepje. 

2 LIDGELD 2020 

Het ogenblik is weer aangebroken om je lidmaatschap van onze vereniging te 

hernieuwen.  Dit is vroeg, maar we moeten de lidgelden tijdig innen om alles 

administratief in orde te kunnen brengen (o.m. met de KonVIB).  Tijdige 

inschrijving en betaling zorgt ervoor dat het eerste boekje van de KonVIB netjes 

in januari 2020 in je brievenbus zal vallen en dat je ook verzekerd blijft via de 

KonVIB.  

Het bedrag van de lidgelden blijft ongewijzigd.   

• De gewone leden betalen nog steeds €30. Dit geeft recht op deelname aan 

alle activiteiten en voordelen geboden door de vereniging.  Je ontvangt ook 

regelmatig het maandblad van de KonVIB en ons verenigingsblad "Blij met 

een Bij".  

Als gewoon lid geniet je ook automatisch van een verzekering die door de 

KonVIB werd afgesloten voor haar leden. Bondige informatie over de 

verzekering vind je op www.krainer.be .  

• De bijleden betalen € 10. Dit geeft recht op deelname aan alle activiteiten 

en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt tevens ons blad “Blij 

met een Bij” . 

We vragen je met aandrang de overschrijving zo snel mogelijk te doen en in ieder 

geval vóór 1/12/2019 op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 van De 

http://www.krainer.be/
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Krainer Bieënvrienden VZW. Vermeld op je overschrijving "lid + naam en 

voornaam" of "bijlid + naam en voornaam". Betalingen gebeuren soms 

immers door familieleden of vrienden en dan is het niet duidelijk voor onze kassier 

Benny Putzeys wie zich inschreef.   

Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken 

(dan kom je automatisch in het formulier terecht) of via de website 

www.krainer.be   

Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit 

afgeven op de eerstvolgende vergadering aan Jan, Johan of Benny ofwel dit 

opsturen per post naar onderstaand adres :  

o De Krainer Bieênvrienden VZW,  

o T.a.v. Putzeys Benny  

o Kortrijksestraat 343 

o 3010 Kessel-Lo 

Betalingen ontvangen we bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.  

 

Een extra tijdschrift zoals “Bijen”, “La Belgique Apicole” of “Die Biene” kan je 

best rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes bestellen.  

Via het inschrijvingsformulier vragen we jullie om het aantal ingewinterde 

bijenvolken te melden.  Dit is belangrijk om het belang van de imkerij te 

onderstrepen.  Dit heeft ook gevolgen voor de toekenning van Europese subsidies 

voor de imkerij.   

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.krainer.be/
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW 

(Gelieve dit formulier enkel te gebruiken als je geen computer hebt en het elektronisch 

formulier te gebruiken als je wel een computer hebt).  

 

Voornaam en Naam : ......................................................................... 

  

wonende te straat + nr ......................................................................... 

  

gemeente en postnummer  ..........     .......................................................... 

 

Emailadres:   ………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………… 

Geboortedatum imker .................................................................... 

Aantal bijenvolken op 

31/10/2019 

Locatie van de bijenvolken 

 

Aansluitingsnummer FAVV 

.................. 

  

…………………………………………………… 

                                                     

…………………………………………………… 

 

betaal door storting op rekeningnummer  IBAN  BE 68 9731 3155 1434 

voor het volgende en duidt het nodige aan: 

 

Gewoon lid [omvat lidgeld KonVIB 

(maandblad+verzekering) en aansluiting Krainer 

Biëenvrienden ( incl. boekje Blij met een Bij)] 

30 Euro   

Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 

Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )] 

10 Euro   

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar 

www.krainer.be1 

 

 

 

 
1 De door jou ingevulde gegevens zullen worden gebruikt in het kader van het beheer van de vereniging, om je informatie 
mee te delen over de vereniging of die interessant is voor imkers. De informatie zal ook meegedeeld worden aan de 
KonVIB o.m. voor het maandblad. Het aantal bijenvolken zal door de KonVIB op anonieme basis worden meegedeeld aan 
de overheid in het kader van de verdeling van overheidssubsidies. De informatie wordt niet gebruikt voor commerciële 
doeleinden. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.krainer.be/disclaimer_privacy.html
http://www.krainer.be/
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3 IMKERSCURSUS 2020 

Gezien het succes van de beginnerscursus 2019, zullen we in 2020 opnieuw een 

beginnerscursus organiseren.  Onze imkerscursus voor beginners zal starten op 23 

februari 2019 in de vergaderzaal naast onze bijenstand in Huldenberg.  

We vragen aan de leden om in jullie familie- of vriendenkring alle mogelijke 

potentiele kandidaat-imkers aan te spreken/schrijven of eenvoudigweg een mail 

met de nodige info te sturen.  We geven hierbij de mensen uit onze buurt de kans 

om snel eerst in te schrijven. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kort-seminarie voor beginnende imkers 

 

Data:       - Theorie 15/2/2020 en 28/3/2020 

- Praktijklessen 25/4/2020 en 9/05/2020 

 
 

Erkende imkerspecialisten geven deze seminaries voor beginnende imkers 

gespreid over twee zaterdagen in auditorium, gevolgd door praktische 

trainingssessies op de educatieve bijenstand waarbij ook de cursisten de handen 

uit de mouwen moeten steken. Hierna wordt gedurende het ganse jaar 2020 een 

blijvende en sterke omkadering voorzien in clubverband door de ervaren imkers 

bij de ‘Krainer Bieënvrienden’. 

Er is geen voorafgaande imkerervaring nodig om deze opleiding aan te vatten. 

Alle basisinformatie die nodig is om te starten met imkeren komt aan bod in deze 

doelgerichte opleiding, die de cursist voorbereidt om in 2020 te beginnen imkeren. 
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De seminaries gaan door op de educatieve bijenstand van de Krainer 

Bieënvrienden VZW te Huldenberg. 

Boerderij Hof ten Bosch, de Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg. 

 

De opleiding wordt aangeboden aan 82€, waarvan 2€ wordt doorgestort naar het 

Insectenallergiefonds van de KULeuven voor ondersteuning van 

allergieonderzoek. De inschrijvingsprijs omvat cursusmateriaal, lunches en drank 

evenals deelname aan de activiteiten van de vereniging gedurende het jaar 2020 

(maandelijkse vergaderingen, praktijklessen aan de bijenstand …) 

Er worden maximum 50 cursisten aanvaard. 

  

Inschrijven kan op www.krainer.be vóór 1 februari 2020. 

Bijkomende inlichtingen op www.krainer.be, of telefonisch 0476/08.15.33  

 ----------------------------------------------------------------------------------  

4  MEDEDELINGEN :  

4.1 T-shirts ter gelegenheid van ons 100 jarig bestaan 

 

  
Dit is de print op de T-shirt! 

  

http://www.krainer.be/
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Op ons feestje hadden we een selfie-hoek ingericht.  Iedereen kon zijn hoofd door 

een spandoek steken en zich laten fotograferen.  Je leek dan een echte bij of dar 

naast een vat honing.  Met de grappige tekening hebben we ook witte T-shirts laten 

bedrukken.  Voor 15€ kan je ook zo’n T-shirt kopen.  Er zijn reeds T-shirts besteld 

tijdens het feest van 1 september. Mensen die ook graag dit collectors-item willen, 

kunnen dit doen door 15€ te storten op de rekening van de club en een mail naar 

krainer.bee@gmail.com te sturen. Vermeld hierin de gewenste T-shirt-maat en je 

naam. 

Voor de heren hebben we (witte T-shirts met ronde gesloten kraag): small, 

medium, large, XL en XXL. 

Voor de dames zijn de courante maten mogelijk.  Het zijn witte T-shirts met V-

hals. We hadden maat 40, 42 en 44 meegebracht, maar andere maten zijn ook te 

verkrijgen.  Ook voor jullie: stort 15€ en geef via mail je naam en gewenste maat 

door. 

4.2 Verslag feest 100 jaar op 1 september 2019 

 

FEEST! 

 

Krainer Bieënvrienden bestaat 100 jaar! Welke vereniging in Leuven en (verre) 

omstreken kan dat zeggen?  Zo’n uitzonderlijke verjaardag mocht niet ongemerkt 

voorbijgaan. We vierden onze kloeke eeuwling in stijl op onze educatieve 

bijenstand op de boerderij van Jan & Jos Peeters in Huldenberg. 

  

 
 

Als voorafje werd de verrassende presentatie over insecten van entomoloog Peter 

Berx zeer gesmaakt. Als voorgerecht was er een woordje van de voorzitter, 

afgekruid door de burgemeester van Herent, die haar felicitaties en bewondering 

mailto:krainer.bee@gmail.com
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voor onze eeuwling uitsprak. Daarop volgde een receptie met een diareeks met 

beelden uit het glorievolle verleden van onze club (merk op: deze foto’s kwamen 

blijkbaar uit een zéér oude doos, want sommige van de aanwezigen bleken zichzelf 

niet eens te herkennen …). En als apotheose was er een heuse driegangen 

barbecue.  De aanwezigen zullen het beamen: er is die avond niemand met honger 

of dorst naar huis gegaan. 

 

Het staat vast: deze kranige eeuwling floreert als nooit tevoren. Klaar voor de 

volgende 100 jaar! 

  

 
 

4.3 Verslag dag van de landbouwdag op 15 september 2019 

 

Op zo’n vijftig landbouwbedrijven in Vlaanderen werd die dag opendeur 

gehouden en “onze” boerderij, Hof ten Bosch in Huldenberg was één van de 

deelnemers. 

 

De opkomst was massaal! Het was zoeken om op het omliggende veld en in de 

bermen nog een parkeerplaats te vinden. De boerderij gonsde van de bedrijvigheid. 

Er waren tal van activiteiten en infostands voor de vele kijklustigen: demonstraties 
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met drones die de velden scannen en analyseren, computergestuurde besturing van 

tractoren; een rondrit met de tractor, diverse rondleidingen, etc. 

De kleinsten konden hun hartje ophalen in een mini kinderboerderij met konijntjes, 

kippen en geiten. En er waren ook ritjes met pony’s, een springkasteel en een 

ijsjeskar. 

 

Krainer Bieënvrienden was prominent aanwezig met een infostand! Klein en groot 

verdrong zich aan onze kijkkast en ons bijenmateriaal. Bijen blijven tot de 

verbeelding van mensen spreken, want we kregen wel honderden geïnteresseerde 

vragen.  

 

Bovendien was het die dag genieten op het zonovergoten binnenplein dat voor de 

gelegenheid in een terras omgetoverd was. De bar werd verzorgd door Ganspoel 

en de opbrengst ging naar centrum Ganspoel.  Dit centrum zorgt voor huisvesting 

van minderjarigen met een lichamelijke handicap. 

 

Kortom, een leuke, bewogen dag voor het ganse gezin. Houd het in de gaten voor 

de volgende landbouwdag! 
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5 ONZE SPONSORS 

  
 
 
 

  

 
 

Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 
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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: 

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

17u 

7 Tijdens de zomeruren: wo, vrij, za 9u30-12u en 13u-

18u 

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

De Krainer Bieënvrienden 
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