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Ons vergaderlokaal 

  “Onder de toren” 

 Aarschotsesteenweg 531 

 3012 Wilsele-Putkapel 
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Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gaan onze vergaderingen hier door. 
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1 -ZONDERE NIEUWJAARSWENSEN 2020 

Wij wensen jullie:      

iets goeds, iets lekkers 

iets gek, iets gekkers 

iets aardigs, iets liefs 

maar hoe dan ook iets positief. 

Veel geluk en goede gezondheid in 2020. 

2 AGENDA 

2.1  Vergadering vrijdag 17/1/2020 om 19u30: “Zintuigen van de bijen” 

met Rudy Hendrickx  

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

Onze voordrachtgever Rudy kennen we allemaal van zijn voordracht over het 

zwermgebeuren.  Hij bewandelt niet de klassieke weg om zijn onderwerp te 

bespreken.  Neen, hij bekijkt het door zijn wetenschappelijke bril.  Zijn opleiding 

als bioloog is daar zeker niet vreemd aan.  Nu ook zal hij het onderwerp “Zintuigen 

van de bijen ” op een originele manier behandelen.  De wondere bijenwereld is een 

complexe zaak.  De spreker wil je daarbij graag helpen om deze insecten beter te 

begrijpen 

2.2  Statutaire vergadering zondag 16/2/2020 om 13u30 

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

Raar maar waar, in 2020 houden we onze statutaire 

vergadering een maand later dan normaal. 

Dit is omwille van praktische redenen.  

 

Starten doen we met een glaasje schuimwijn of een fruitsap. Volgende punten 

staan op de agenda :  

1. Jaaroverzicht van 2019  

2. Kasverslag door onze kassier Benny: Een overzicht van alle inkomsten en 

uitgaven wordt gegeven en toegelicht. Alle leden kunnen vragen stellen. 
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Vervolgens wordt aan de vergadering de goedkeuring van de jaarrekening 

van “De Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2019 gevraagd.  

3. Kwijting van de bestuurders 

4. Voorstelling van de begroting 2020 : Wat zijn de voorziene ontvangsten, 

alsook de geplande uitgaven?  Vervolgens wordt aan de algemene 

vergadering voorgesteld de begroting 2020 goed te keuren.   

5. Geen bestuursverkiezing dit jaar.  

6. Varia 

Het bestuur wil onze werking verbeteren.  We organiseren allerhande activiteiten 

voor de leden.  Leden mogen ook suggesties doen. Daarom hebben we een 

internetenquête hierover gelanceerd1. Als je nog niet geantwoord hebt, dan 

nodigen we uit om dit alsnog te doen, zodat we ook jouw wensen en verzuchtingen 

kennen en begrijpen. Wie geen computer heeft kunnen we ook een 

enquêteformulier op papier bezorgen.  Wil je een idee of commentaar liever/ook 

aankaarten op de algemene vergadering, dan kan dit natuurlijk ook en heb je op 

deze statutaire vergadering de gelegenheid daartoe.  

Als dit officiële gedeelte van de vergadering is afgerond, kunnen we starten met 

onze bijenfilm. Ondertussen serveert de Seppe pannenkoeken en voorziet hij de 

imkers van koffie. 

Als afsluiter van de avond houden we onze gratis tombola.  Voor ieder lid is er 

een leuke prijs! 

2.3  Werkvergadering zondag 8/3/2020 om 13u30: “Logen en 

waswafelen”  

Locatie: “kelder van de voorzitter: Rijweg 8 te 

3020 Herent 

Laat je niet afschrikken door de naam 

werkvergadering.  We reinigen en ontsmetten 

de ramen, die je uitgesmolten hebt. Ze worden 

afgekookt in natriumloog en daarna gespoeld. 

We vragen jullie om vooraf je naam door te 

geven (via mail op krainer.bee@gmail.com of 

 

 

 
1 Adres internetenquête: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc470QtxhH4E1emrTAgPSdQyAfQETJWeQVtVm2WiEYTRQzkGw/viewform
?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc470QtxhH4E1emrTAgPSdQyAfQETJWeQVtVm2WiEYTRQzkGw/viewform?usp=sf_link
mailto:krainer.bee@gmail.com
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aan voorzitter Jan) evenals een schatting van het aantal te logen ramen dat je gaat 

meebrengen. Voor de verzekering moeten we de namen noteren.  

Ook een overal en laarzen zijn vereist. Wij lenen jullie zuurbestendige 

handschoenen en een beschermend gezichtsmasker.  Wie zijn eigen was wil 

waswafelen moet die op voorhand binnenbrengen bij voorzitter Jan. Graag vooraf 

een telefoontje. De was moet proper zijn en geleverd worden in kleine brokken, 

zodat die makkelijker kan gesmolten worden.   

Ook tijdens de maand maart kunnen de leden hun was wafelen.  Geef je naam en 

hoeveelheid was door aan de voorzitter via mail.  We zullen jullie contacteren om 

af te spreken wanneer je kan langskomen.  

2.3  Beginnerscursus in Huldenberg 

Locatie: “Boerderij Hof ten Bosch, de Limburg Stirumlaan 66, Huldenberg.” 

  

VOLZET !!!!! 
 

Onze imkerscursus voor beginners start op 15 februari 2020 in de vergaderzaal 

naast onze bijenstand in Huldenberg.  

  

 
 

Ook dit jaar was de cursus vrij snel volzet.  De zaal op onze educatieve bijenstand 

zal mooi volzitten.  We sloten daarom de inschrijvingen al vroeg af.  Zo kunnen 

we de startende imker beter begeleiden bij zijn eerste stappen in de wondere 
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bijenwereld.  In april en mei gaan de praktijklessen door op onze stand. Hierbij 

delen we de cursisten in, in 5-tal kleine groepen, zodat ze alles perfect kunnen 

volgen en echt feeling krijgen met de bijen: voor het eerst een raampje kunnen 

vastnemen, eitjes in de cellen zoeken, raampjes voorzichtig in de kast hangen, de 

koningin zoeken, een dar merken, enz… 

3 MEDEDELINGEN 

 

3.1  Imkersreis naar Duitsland 

Reeds vele jaren organiseert Walter Huybrechts (imkersbond Herentals) een 

imkersreis.  Benny Putzeys en Johan Lembreght gaan al vele jaren mee, en bij hen 

kan je gerust eens horen hoe die reizen verlopen. 

Vaak gaan de reizen naar duitstalige landen.  Dit jaar heeft Walter een reis naar 

het Duitse Beieren uitgestippeld. 

 

Hieronder vind je het programma2. 

• Zondag 2 augustus 2020: 

vertrek naar Kempten (Bayeren) met verblijf in het Park Hotel gelegen in 

het centrum van de stad 

• Maandag 

v.m. : Imkerei Thomas van Pelt in Argenbrühl (gekend door voordrachten 

hier in het land en doe hetzelver ten voordele van de imkerei) 

n.m.:  bezoek het stadje Wangen im Allgau 

• Dinsdag 

v.m.: beroepsimkerei  Schad in Ochsenhausen 

n.m.: bezoek klooster + kloosterkerk in Ochsenhausen 

• Woensdag 

door Europese wetgeving busvrije dag - wie op voorhand plannen maakt zal 

merken dat er veel te zien is in de streek  

• Donderdag 

v.m.:  hiervoor worden nog afspraken gemaakt en dient nog ingevuld 

n.m.: bezoek imkerdorp Seeg met rondleiding in de imkerei en 

kennismaking met de vereniging aldaar 

 

 

 
2 Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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• Vrijdag 

v.m.: beroepsimkerei Weissmann in Grünkraut - in de streek een gekende 

koninginnenteler - in de periode van ons bezoek wordt de imkerei 

gemoderniseerd en krijgen wij een inkijk in de planning en uitvoering van 

het project. 

n.m.: rijden wij verder naar Friedrichhafen voor een bezoek aan het 

Zeppelinmuseum-met tijd voor wandeling in de stad 

• Zaterdag 

Terugrit naar huis 

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

Inlichtingen over de reis bij :  

Huybrechts Walter 

Poederleeseweg 63A 

2275 Lille  

014/55.67.87 

0477/32.33.14 

walter.huybrechts8@telenet.be 

 

De reis wordt geboekt halfpension met lunchpakket 

 

De kostprijs met alle kosten van de bezoeken inbegrepen 

• Dubbele kamer   1110 euro 

• Enkele kamer       740 euro 

 

Voor individuele personen die samen met iemand de kamer willen delen (zo ver 

als mogelijk) geldt de prijs van een dubbele kamer – dus per persoon 555 euro 

 

Hierin is begrepen ontbijt-lunchpakket-avondmaal (drie gangen-menu). 

Dranken zijn niet in de prijs inbegrepen. 

 

Er is mogelijkheid koninginnen te bekomen tijdens ons bezoek. Wie 

geïnteresseerd is wordt verzocht om tijdig een berichtje te laten. 

 

Het voorschot voor de reis bedraagt 30 euro per persoon. Gelieve dit te betalen 

voor einde januari. 

Rekening nummer: BE95 0632 2299 5658 

Met vermelding naam+reis 2020 

Als je wil boeken, best even contact opnemen met Walter Huybrechts om te 

verifiëren of er nog plaats is.  
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3.2  Insectenallergiedag op zondag 29 maart 2020 

 

SAVE THE DATE: 

Insectenfeest 2020 op zondag 29 maart 2020 

 
Op zondag 29 maart 2020 organiseert het Insectenallergiefonds, samen met 

Natuurpunt, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) en de 

Krainer Bieënvrienden, de tweede editie van de Insectenallergiedag. Dit unieke 

evenement in en rond het Arenbergkasteel te Heverlee wordt een echt 

‘Insectenfeest’ voor het hele gezin met informatieve standen, lezingen (oa. Michel 

Asperges en Hans Van Dyck), wandelingen met landschapsposten over de natuur 

en insecten, en tal van activiteiten met een micromacro workshop over insecten 

(Discoverit), waskaarsen rollen, insectenhotelletjes maken, insectenverhalen op 

kindermaat, grime en veel meer. Kortom, met insecten als thema zal deze dag 

zoemend, brommend, fladderend, kruipend, krioelend en sjirpend voorbij 

VLIEGEN. Neem alvast uw agenda en duidt zondag 29 maart 2020 met stip aan! 

Meer informatie en mogelijkheid tot registratie volgt binnenkort via de 

facebookpagina en de webpagina.  

 

Steun het fonds  

Alle kleine beetjes helpen om het onderzoek te financieren en kunnen heel wat 

mogelijk maken. Als elke imker de prijs van 1 potje honing jaarlijks zou storten 

in het Insectenallergiefonds zou er al heel wat mogelijk zijn.  

 

U kan het fonds steunen via een gift op IBAN BE45 7340 1941 7789, BIC 

KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de mededeling 

+++400/0017/15929+++.  Giften vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar.   

  

Meer informatie over het Insectenallergiefonds?  

Blijft u graag op de hoogte? Volg dan het Insectenallergiefonds via Facebook en 

via de webpagina van het Universiteitsfonds KU Leuven.  

https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/insectenallergiefonds  

 

 

 

 

https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/insectenallergiefonds
https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/insectenallergiefonds


~ 10 ~ 
 

 



~ 11 ~ 
 

4 ONZE SPONSORS 
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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: 

- Tijdens de winteruren: wo, vrij, za 10u-12u en 13u tot 17u 
- Tijdens de zomeruren: wo, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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