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1

Agenda

1.1 Vergadering vrijdag 8/12/2017 om 19u30 : “Praktische realisaties, die het
imkeren leuker en gemakkelijker maken” door Julien Vandegaer.

Locatie : onze vergaderzaal cafe “Onder de toren” in Wilsele
Julien Vandegaer kennen we als een gedreven imker die vele
voordrachten opvolgt in verschillende verenigingen. Hij is steeds
op zoek naar verbeteringen in de bijenwereld en mee met de laatste
technische ontwikkelingen in imkerland. Alles wat het imkeren
makkelijker, beter en leuker maakt boeit hem. Hij is ook een
fervente knutselaar. Zo maakt hij gereedschap voor zijn bijen en
alles wat errond hangt. Wel, hij komt ons hierover vertellen en
vooral tonen en uitleggen wat hij gemaakt heeft en hoe.
Ben je op zoek naar nieuwe dingen, of handige en praktische tips,
dan moet je komen luisteren.
Op 8 december, dan zou ook de Sint geweest kunnen zijn. Ook benieuwd wat
Sinterklaas dit jaar meegebracht heeft voor de brave imkers. Chocolade of
marsepein, wie zal het zeggen?
1.2 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.
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• 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.
1.3 Vergadering zondagnamiddag 25/2/2018 om 13u30 : “Logen van
bijenramen en waswafelen” bij de voorzitter Stevens Jan

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

December is de maand waarin we de wintervarroabehandeling op de bijenvolken
toepassen. Sommige imkers doen dit met een oxaalzuurbedruppeling, anderen
verdampen oxaalzuur. Dit zijn in onze streek de meest gebruikte methoden.
Belangrijk is om efficiënt de varroa te bestrijden, nog voor de koningin haar eileg
opstart / verhoogt.
Hebben jullie nog vragen over de behandeling, dan kan je de voorzitter of een
ander bestuurslid contacteren.
2.2 Varroa in Tsjechië

Onlangs was ik bij Chris in haar winkel (Nectar), toen een Tsjech langskwam. Hij
(Alecs) was gewoon nieuwsgierig naar wat er in België zoal te koop is. Hij en zijn
vader hebben 50 bijenvolken op simplex-kasten. Normaal slingeren ze een 40 à
50 kg per kolonie, maar dit jaar was voor hen slecht. De zomermaanden waren te
droog geweest en de planten/bomen hadden weinig nectar geproduceerd. Ik heb
geïnformeerd naar hun varrobestrijdingsmethoden. In de zomermaanden passen
ze een stootbehandeling met mierenzuur toe. Tijdens de wintermaanden
verbranden ze een product op basis van amitraz, ontwikkeld door een Tsjechisch
bijeninstituut, dat in hun land wordt verdeeld.
Alecs en zijn vader kennen weinig sterfte van bijenvolken. Hij sprak over een
verlies van 5%, hetgeen weinig is. Ik vermoed dat hun landklimaat hierbij een
voordeel is. D.w.z. warmere zomers en koude winters (broedstop van de
koningin).
2.3 Bestelling bloemenzaad

Imkers en natuurliefhebbers kunnen ook dit jaar bloemenzaad bestellen in Gent
(zie KonVIB maandblad december 2017). Je kan het rechtstreeks doen, maar dan
betaal je extra kosten voor de levering. Zelf ophalen in Gent is natuurlijk ook
mogelijk. De leden kunnen ook via onze club bestellen. Prijs van het
bloemenzaad: 10€/kg zowel voor Tübinger- als Brandenburgmengsel. Stuur een
mail naar Luc Vandegaer “ luc.vandegaer@telenet.be “ en stort het correcte bedrag
op de rekening (zie nummer op frontpagina) van de Krainer Bieënvrienden VZW.
Vermeld op je overschrijving "naam + soort zaadmengsel + bestelde gewicht”
De levering is voorzien in maart 2018.
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2.4 Lidgeld voor 2018 : herhaling

Vele imkers hebben hun lidgeld reeds betaald, waarvoor dank. Anderen hebben
nog niet gestort, vandaar onze oproep om zo snel mogelijk je bijdrage te storten.
Tijdige betaling vergemakkelijkt de administratie van onze kassier Luc
Vandegaer, zorgt ervoor dat je het tijdschrift van de KonVIB blijft ontvangen en
dat je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de KonVIB blijft doorlopen.
De lidgelden blijven 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 U met aandrang de overschrijving zo snel mogelijk te doen en in ieder
geval vóór 5/12/2017. Vermeld op je overschrijving "lid + naam en
voornaam" of "bijlid + naam en voornaam".
Gelieve tevens onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen.
2.5 Mededeling van het aantal bijenvolkeren (herhaling)

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 2016 KonVIB). Concreet wil men per imkervereniging het aantal leden
alsook het aantal volken kennen, die ze eind oktober inwinterden. Als imkers hun
volkeren niet melden, kunnen die dus ook niet worden meegerekend voor de
verdeling van de Europese subsidiemiddelen aan Vlaanderen. 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
31/10/2017

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

op ..................

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 5/12/2017 :

 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 de volgende vergadering
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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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Verantwoordelijke uitgever:
De Krainer Bieënvrienden
VZW
Rijweg 8
3020 Herent

Tweemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor LEUVEN 1 Erkenningsnummer 808002
PB-nummer B30620

~ 12 ~

