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1 Nieuwjaar
Denk iets goeds en denk iets lekkers,
denk iets geks of nog iets gekkers,
denk iets aardigs, denk iets liefs,
maar hoe dan ook iets positiefs!
Veel geluk en goede gezondheid in 2022
-Toon Hermans

Het bestuur wenst de imkers, familie en vrienden het allerbeste voor 2022. We
hopen dat we dit jaar opnieuw samen kunnen komen en volop genieten van onze
leuke hobby.
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2 AGENDA
2.1 Corona ! Wat doen we ermee ?

We volgen de coronasituatie op de voet. We hebben de ene na de andere coronagolf, met telkens een nieuwe variant. En ja, ondanks het feit dat velen onder ons
al 3 maal gevaccineerd zijn,
blijven we voorzichtig. We
planden vergaderingen in ons
lokaal bij Seppe, maar moeten
telkens bijsturen. Zo ook zullen
we nog een paar vergaderingen
via videoconferentie organiseren.
Hopelijk lukken de fysische
vergaderingen bij Seppe later op
het jaar. We hopen dat onze
statutaire vergadering in ons
lokaal met drank en hapjes later in
2022 wel bij Seppe kan doorgaan.
2.2

Mededeling

van

rijkregisternummer

voor

deelname

aan

vergaderingen via teams

Als vereniging krijgen we subsidies van het ministerie van landbouw als we
activiteiten organiseren. Wanneer de activiteiten via videoconferentie worden
georganiseerd vraagt het ministerie van landbouw om een lijst met deelnemers met
vermelding van hun rijksregisternummer. Graag willen we je daarom opnieuw om
je rijksregisternummer vragen als je deelneemt aan onze vergaderingen via
videoconferentie. We behandelen deze gegevens natuurlijk met de grootste
discretie en delen die enkel mee wanneer gevraagd door de overheid in het kader
van de subsidieaanvraag. Je kan je rijksregisternummer doorsturen naar onze
kassier Benny : putzeysb@gmail.com
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2.3 Vrijdag 28/1/2022 om 19u30: “Bijenplanten” door Van Bauwel Rob

Vergadering via pc met TEAMS
Meer info voor deelname sturen we enkele dagen voor de vergadering door.
Vergeet ons je rijksregister nummer niet te sturen als je deelneemt.
We zitten in de wintermaanden, en dan kunnen we eens praten over planten, en
dan specifiek ook
over bijenplanten,
waarop
onze
beestjes stuifmeel
en/of
nectar
verzamelen. Onze
spreker Rob Van
Bauwel werkt in het
arboretum
van
Kalmthout. Rob is
dan
ook
goed
geplaatst om ons te
vertellen over zijn Figuur 1: Rob Bauwel
werk
en
het
plantenrijk.
Woordje uitleg over het arboretum :
Het arboretum van Kalmthout is een wonderlijke plek. Sinds 1856 zijn er in de
12,5 hectare grote
bomentuin ruim
7.000
plantensoorten
uit de hele wereld
verzameld. Elk
seizoen zie je er
iets nieuws. De
winter is een
bijzondere
periode,
dan
bloeien
de
toverhazelaars.
Ze hebben hier de
Figuur 2: toverhazelaar (hamamelis)
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grootste verzameling toverhazelaars van Europa! Ongeacht koude of sneeuw
zorgen toverhazelaars voor unieke, zoet geurende bloemen in warme kleuren. In
de herfst tonen ze samen met de Japanse esdoorns een prachtig kleurenspektakel.
In de lente bloeien in het arboretum volop kerselaars en appelaars, een wolk van
bloesems! In de zomer trekt vooral de vlindertuin de aandacht.
2.4 Vrijdag 18/2/2022 om 19u30: “Wasverwerking” door Wim Tollenaers

Vergadering via pc met TEAMS
Meer info voor deelname sturen we enkele dagen voor de vergadering door.
Vergeet ons je rijksregister nummer niet te sturen als je deelneemt.
Wim Tollenaers komt ons vertellen over was en hoe we kunnen zorgen dat we
onze bijen zo zuiver mogelijke waswafels kunnen bieden. Hij zal het ondermeer
hebben vervuiling van was en over de vervalste was die er op de internationale
markt wordt verhandeld en hoe de was wordt vervalst. Spijtig genoeg kunnen ook
wij imkers hiermee worden geconfronteerd. Velen onder ons zullen zich het
schandaal van de sjoemelwas van enkele jaren geleden nog herinneren. Sommige
zijn er misschien zelf slachtoffer van
geweest en hebben hun bijen zien
wegkwijnen op sjoemelwaswafels.
Reeds een aantal jaren wordt er bij
onze Limburgse collega’s in
Lieteberg bijenwas verwerkt volgens
het
principe
van
gesloten
waskringloop. De man die het project
mee heeft uitgewerkt en nu verder
aanstuurt is onze spreker Wim
Tollenaers. Het opzet is dat de imkers
hun
eigen
bijenwas
laten
waswafelen. In Lieteberg hebben ze
een professionele installatie, waar de
bijenwas van iedere imker apart
wordt gesmolten en verwerkt tot Figuur 3: Wim Tollenaers
waswafels van de gewenste maat
Wim zal ons deskundig en uitgebreid vertellen hoe ze het principe van de gesloten
waskringloop in praktijk brengen in Lieteberg.
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2.5 Zondag 20/3/2022 om 13u30: “Logen van bijenramen”

Locatie : bij de voorzitter Jan , Rijweg 8 te 3020 Herent
Na een pauze nemen we de draad weer op. Leden, die hun uitgesmolten ramen
willen reinigen en ontsmetten zullen dat kunnen. Dit is wel als de coronamaatregelen dat toelaten.

Figuur 4: ramen worden afgekookt in natronloog

Aan de kandidaten vragen we wel om op voorhand hun naam en aantal ramen
(inclusief raammaat) door te geven. We stellen dan een uurregeling op om ervoor
te zorgen dat het aantal mensen dat gelijktijdig aanwezig is beperkt blijft. Iedereen
zal persoonlijk een uitnodiging krijgen met het tijdstip om langs te komen. Stuur
een mail naar de voorzitter Stevens Jan : janmb.stevens@gmail.com met deze
gegevens.
Deze regeling treffen we om aan iedereen de kans te geven zijn bijenramen te
reinigen.
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. Werkkledij,
~8~

laarzen, een beschermbril en zuurbestendige handschoenen zijn vereist. Je brengt
best ook een FFP2 masker mee.
2.6 Vrijdag 8/4/2022 om 19u30: “Koniginneteelt” door Reynaers Albert

Ons vergaderlokaal “Onder de toren”
Als de corona het toelaat zullen we opnieuw samenkomen in ons vergaderlokaal
in april.
We hebben onze vriend Albert Reynaers uit Genk uitgenodigd om zijn werkwijze
van koniginneteelt uit te leggen.
Met deze teelt willen we van een goede koningin, die alle goede en gewenste
eigenschappen heeft, jonge moeren kweken. Hiermee willen we de kwaliteit van
onze volken verbeteren. Het doel is: zachte bijen, sterke volken, goede
honingproductie en een betere weerstand tegen de varroamijt. Als kleine imker
kan je zo al aan selectie doen.
Imkers die in mei zelf eens moeren willen kweken, hebben nog de tijd om alles
voor te bereiden.
We zijn een aantal jaren geleden eens op bezoek geweest bij Albert in Genk. We
zijn
heel
goed
ontvangen, en kregen
een leuke rondleiding
op zijn bijenstand.
Ook
koninginnenteelt is toen ter sprake
gekomen. Hij zal er
nu in detail op ingaan.
Albert ziet zich in de
eerste plaats als een
koninginnenkweker.
Hij vindt het een leuk
en boeiend aspect van
het imkeren. Imkers
die al eens moeren Figuur 5: Albert Reynaers aan het werk tussen de Limburgse bloesems
gekweekt
hebben,
kunnen met hun vragen bij Albert terecht.
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3 MEDEDELINGEN
3.1 “Lidgeld 2022” HERINNERING !!!!!

De meeste leden hebben hun lidmaatschap ondertussen vernieuwd.
Een aantal hebben dit nog niet gedaan. Ben je het vergeten, doe dan dadelijk je
overschrijving. Wil je het lidmaatschap beëindigen om een of andere reden, dan
is dat oke. We stellen het op prijs als je ons even verwittigt per mail.
We zullen bij het volgend ledenblad enkel nog de betalende bijleden of
volwaardige leden aanschrijven.
Betaling gebeurt enkel via overschrijving!
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".
• 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” .
Graag betalen op rekening nr. BE 68
van De Krainer Bieënvrienden VZW.
Vermeld op je overschrijving :

9731 3155 1434

" (bij)lid + naam en voornaam + aantal ingewinterde volken”
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. Door dit formulier elk jaar opnieuw in te vullen zijn we zeker
dat we actuele gegevens van jou hebben.
Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit
opsturen per post naar onderstaand adres :
o De Krainer Bieênvrienden VZW, T.a.v. Putzeys Benny
o Kortrijksestraat 343
o 3010 Kessel-Lo
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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
30/10/2021

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

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 (maandblad) en 30 Euro
aansluiting Krainer Biëenvrienden ( incl. boekje Blij
met een Bij)]
Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 10 Euro
Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )]

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar
www.krainer.be1

1

De door jouw 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.
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3.2 “Waswafelen” in maart 2022

Leden, die hun bijenwas willen wafelen, kunnen
dat doen bij de voorzitter. In de maand maart
kunnen ze op een avond langskomen. Ze brengen
op voorhand hun bijenwas “IN KLEINE
BLOKJES” bij de voorzitter Jan. We spreken dan
af op een avond. Hun gesmolten bijenwas zal dan
klaarstaan. Zo kunnen jullie snel je wafels maken.

Figuur 6: een waswafel wordt uit het
waswafeltoestel gehaald

3.3 Vervolg beginnerscursus

We zijn onze cursisten zeker niet vergeten. In het volgend nummer van Blij met
een Bij komen we met meer nieuws over het vervolg van onze beginnerscursus.
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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:
Zie website Nectar
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Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele
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