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1

Agenda

1.1 Vergadering vrijdag 11/11/2016 om 19u30 : “Bijenmateriaal” door
Vandervloet Gaston

Gaston is reeds verschillende keren onze gastspreker geweest en ook nu zal hij
ons het onderwerp op een boeiende manier brengen. We weten dat hij veel
proeven opzet, met wisselend succes. Maar ook door fouten te maken kan je
veel bijleren. Gaston vertelt zowel over zijn successen als over zijn tegenslagen.
Hij knutselt ook veel, zaken om makkelijker met de bijen te werken. Het wordt
zeker geen opsomming van alle mogelijke bijenspullen. Neen, aan alles hangt
nog een verhaal vast. Het waarom is steeds de kern van zijn betoog. De
wintermaanden komen er aan, dus tijd om het hamerke, het beitelke en het
zaagkse aan te schaffen. Na de vergadering gaan we meteen naar de “doe-hetzelf” magazijn van Bart & Hugo, en starten met knutselen.
1.2 Vergadering zondagmorgen 4/12/2016 om 9u30 : “Hygiëne op onze
bijenstand” door Van Hove Eugeen

Naar jaarlijkse traditie brengt Sinterklaas een lekker snoepje voor de
imkers! Nadien geven we woord aan onze gastspreker.
Van Hove Eugeen is een veearts, en tevens imker in Tessenderlo. Hygiene is
een belangrijk aspect zowel in ons leven als in de dierenwereld. Over dit item
zal Eugeen ons op zondagmorgen in ons vertrouwde vergaderlokaal vertellen.
Wat zijn de problemen en gevaren en waarvoor moeten wij imkers oppassen. In
onze club organiseren we reeds een aantal activiteiten om onze ramen te kuisen
en te desinfecteren. We maken zelf onze waswafels. Doen we het correct of kan
het beter? Eugeen, als specialist, zal het ons vertellen.

2 MEDEDELINGEN
2.1 Lidgeld voor 2017

Het jaar loopt op zijn eind, dus tijd om het lidgeld voor volgend seizoen 2017 te
betalen. Het bestuur heeft besloten om de lidgelden niet te wijzigen.
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 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 U met aandrang de overschrijving zo snel mogelijk te doen en in
ieder geval vóór 5/12/2016 op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 van De
Krainer Bieënvrienden VZW met vermelding van "lidgeld + uw naam". Tijdige
betaling vergemakkelijkt niet enkel het werk van onze kassier en secretaris maar
het zorgt er ook voor dat u het maandblad van de KonVIB blijft ontvangen en
verzekerd blijft.. Gelieve tevens onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld
terug te sturen,
 bij voorkeur via email, aan luc.vandegaer@telenet.be of;
 per post op onderstaand adres : De Krainer Bieênvrienden VZW, T.a.v.
Luc Vandegaer, Ruiterslaan 6 te 3010 Kessel-Lo.
U kan het formulier ook overhandigen op de eerstvolgende vergadering.
Betalingen ontvangen we evenwel bij voorkeur via overschrijving en niet in
cash.
Een extra tijdschrift zoals “Bijen” of “La Belgique Apicole” kan je best
rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes bestellen.
2.2 Mededeling van het aantal bijenvolkeren

Om op een correcte wijze een verdeling van de financiële middelen over de
verschillende landen en regio’s te kunnen maken wenst de Europese en bijgevolg
ook de Belgische administratie een duidelijker zicht op de imkerij (zie
maandblad oktober KonVIB). Concreet wil men per imkervereniging het aantal
leden alsook het aantal volken kennen. Als imkers hun volkeren niet melden,
kunnen die dus ook niet worden meegerekend voor de verdeling van de Europese
subsidiemiddelen. Tegen begin december wil de club de info verzamelen via het
inschrijvingsformulier. De KonVIB bezorgt de gegevens naamloos aan de
administratie.
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW
Ruiterslaan 6
3010 Kessel-Lo
Ik ondergetekende :

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

wonende te straat + nr

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

gemeente en postnummer

..........

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

Emailadres:
Geboortedatum imker

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

Aantal bijenvolken

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

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 30 Euro
(maandblad+verzekering) en aansluiting Krainer
Biëenvrienden ( incl. boekje Blij met een bij)]
Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden als Bijlid 10 Euro
(incl. het boekje Blij met een bij )]
terug te bezorgen vóór 5/12/2016 :

 aan luc.vandegaer@telenet.be of
 per post aan De Krainer Bieënvrienden VZW, t.a.v. Vandegaer Luc,
Ruiterslaan 6, 3010 Kessel-Lo
 af te geven op volgende vergadering
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2.3 Bestelling bloemenzaadmengsels

Ook deze winter kunnen de imkers bijenweide-zaadmengsels bestellen aan
10,00€/kg. De imkers sturen een mail , of contacteren onze kassier Luc
Vandegaer om hun bestelling door te geven. (zie adressenlijst van het bestuur)
Je hebt de keuze tussen het Tübingermengsel en het Branderburgermengsel:
 Brandenburgermengsel :
o Speciaal éénjarig bloemenmengsel voor bijen en andere insecten.
o Bevat: bernagie, boekweit, kaasjeskruid, klaproos, klaver, phacelia,
korenbloem, luzerne, mosterd, radijs, serradella, wikke,
zonnebloemen.
o Is meer geschikt voor lichtere grond
 Tübingermengsel :
o Dit bijenmengsel bestaat uit zaden van uitheemse planten en
cultuurplanten: Phacelia, boekweit, gele mosterd, koriander, juffertje
in het groen, goudsbloem, korenbloem, malva, komkommerkruid,
dille, serradella, incarnaatklaver, cosmea en zonnebloem.
o Is meer geschikt voor zwaardere grond
Imkers storten het correcte bedrag op de rekening van de vereniging :
IBAN BE 68 9731 3155 1434, met vermelding van
 het gekozen zaadmengsel,
 de hoeveelheid en
 de naam van de imker
Stuur eveneens een mail met de gegevens van de bestelling naar:
luc.vandegaer@telenet.be
2.4 Bijenmateriaal te koop !

Daniel Verhaegen is al een paar jaar gestopt met bijenhouden. Dit jaar heeft hij
beslist om zijn materiaal te verkopen. Voor een startende imker kan het
interessant zijn. We geven alvast Daniel zijn gegevens door. Telefoneer hem en
ga eens vrijblijvend kijken.
Zijn adres : Daniël Verhaegen, Koetsweg 30 te 3010 Kessel-Lo GSM :
0473/79.61.39
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2.5 Bijen sporen drugplantages op !

Gelezen op de website van “Het laatste nieuws” en De Zondagskrant.
In Nederland gaat de politie bijen inzetten om wietkwekerijen op te sporen.
Studenten van de Wageningen Universiteit hebben bijen getraind op de geur van
wiet. De bijen reageren erop door voedsel te willen oplikken. Hierdoor wordt
een elektronisch alarm geactiveerd. Doordat de bijen een zeer verfijnd
reukorgaan hebben, kunnen ze reeds op grotere afstand de wietkwekerijen
ontmaskeren. De politie denkt dat de bijensensor ook zou gebruikt kunnen
worden in de strijd tegen andere drugs.
Voor meer info kan je altijd de website van “Het laatste nieuws “ consulteren.
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3 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
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