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1

Agenda

1.1 Vergadering vrijdag 10/11/2017 om 19u30 : “Overzicht van het jaar 2017”
door Jan Stevens, Julien Mannaerts & Jean Geets.

Volledigheidshalve geef ik het exacte onderwerp: “Jaaroverzicht 2017 met extra
aandacht voor moerteelt, varroabestrijding en inwintering"
Vorig jaar hebben we een losse babbel georganiseerd, waar verschillende items
aan bod kwamen. Dit jaar doen we dat opnieuw. Voordeel in de bijenwereld is,
dat elk jaar verschillend is. Goed en slecht weer op verschillende momenten, wel
of geen zwermen, bijenvolken die trager of sneller ontwikkelen ……..
We overlopen het bijenjaar, en zoeken naar het hoe en waarom van het
levensverhaal van de bijen in 2017.
Zo zullen we verschillende problemen vermelden, en bespreken. Ook voor de
nieuwe leden en jonge imkers wordt uitgelegd hoe we deze problemen kunnen
aanpakken.
We komen ook terug op de koninginnenkweek, de resultaten en hoe we de we de
slaagkans kunnen vergroten. Wat met de inwintering en de varroabehandeling.
Genoeg stof om de avond te vullen. Kom met je ervaringen, problemen, en we
zoeken naar een antwoord.
1.2 Vergadering vrijdag 8/12/2017 om 19u30 : “Praktische realisaties, die het
imkeren leuker en gemakkelijker maken” door Julien Vandegaer.

Julien Vandegaer kennen we allen 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.
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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?

2 MEDEDELINGEN
2.1 Dag van de landbouw 2017

Onze vereniging had een standje tijdens de Dag van de
landbouw op boerderij Hof Ten Bosch te Huldenberg.
Meer dan duizend bezoekers brachten een bezoek aan
de boerderij en een heel deel daarvan zijn ook op ons
standje langs geweest en hebben we kunnen vertellen
over het leven van de bijen en van de imker.

2.2 Lidgeld voor 2018

Het jaar loopt op zijn eind, dus tijd om het lidgeld voor volgend seizoen 2018 te
betalen. 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 op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 van De
Krainer Bieënvrienden VZW.
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Vermeld op je overschrijving "lid + naam en voornaam" of "bijlid +
naam en voornaam"
Zo kan onze kassier Luc je makkelijker terugvinden op de lijst. Indien een
familielid de storting doet, moet Luc extra speurwerk verrichten. 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 dat u
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.
2.3 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 2016 KonVIB). Concreet wil men per imkervereniging het aantal leden
alsook het aantal volken kennen, die ze eind oktober inwinteren. 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
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 volgende vergadering
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3 Imkerweetjes

genoteerd

tijdens

de

voordracht

van

Erik

Bartholomees
• Neem in het vroege voorjaar de onderste bak (voor wie werkt met
stapelkasten zoals Duits Normaal of Simplex) weg wanneer die leeggeten is
en er nog geen broed in zit. Op die manier kan je aan wasvernieuwing doen.
• In het voorjaar, wanneer het nog frisser is, is het vliegbereik van je bijen
beperkter (een 300-tal meter).
• Richt je kasten pal op het zuiden.
• Een bijenhotel helpt maar een 20% van de soorten solitaire bijen. Er zijn
heel wat soorten die ook gelukkig zijn met een hoop zand.
• Als de weide geel ziet van de paardenbloemen (tenminste als die er staan),
is het tijd om waswafels in te hangen.
• Snij enkel darrenbroed weg in de kasten waarvan je geen darren wil voor de
bevruchting van je koninginnen.
• Meidoorn geeft nectar met een laag suikergehalte. Daarom vliegen de bijen
er in het algemeen enkel op als het droog is. Dan is het suikergehalte hoger.
• Zet je bevruchtingskastjes niet in een buurt waar er veel zwaluwen zijn (bv.
naast manège). Zij lusten immers wel een koninginnetje.
• Zet bevruchtingskastjes (bv. kielerkastje) onder een struik. Nooit in de zon
want dan willen de bijen wel eens gaan zwermen.
• Als je in de tweede helft van september nog wintervoeding moet geven, doe
je dit best niet met suikerdeeg, maar wel met suikerstroop. Bijen hebben
teveel water nodig voor suikerdeeg.

4 Bijenreis
Enkele van de leden van de vereniging (Benny, Monique, Frederik, Johan) gaan
sinds jaren elk jaar voor een weekje per bus op bijenreis met een groep imkers
(meestal naar Duitsland). Op 22 oktober wordt het programma van de reis van
2018 voorgesteld in het parochiehuis te Herentals, Kerkstraat 40 en dit vanaf 14.00
uur. Aanwezigen worden vergast op gratis pannenkoeken en koffie. De reis van
2018 omvat o.m. een bezoek aan een bijeninstituut.
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5 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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