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1 CORONA 2021
1.1 We gaan door maar dan via videoconferentie !

Het corona-virus bepaalt nog steeds ons doen en laten.
Voorlopig bieden we dan ook
enkel videovoordrachten aan.
In de winter organiseerden we
traditioneel loog- en waswafeldagen. Dit jaar zal dat niet het
geval zijn. Omwille van de
beperkingen opgelegd door de
overheid en het risico op
besmetting kunnen we dit beter
uitstellen.
Dus deze winter geen loog- en
waswafel-dagen!

Figuur 1: bron:➔ afbeelding van pixabay

We kijken hoopvol naar de
vaccinatiecampagne en zullen zodra het kan en mag opnieuw fysische
bijeenkomsten organiseren.
Denk aan je gezondheid en die van je familie, vrienden en buren.
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2 AGENDA
2.1 Vrijdag 19/3/2021 om 19u30: “Uitwinteren en bedrijfsmethode in het
bijenseizoen” door Daems Frans

Locatie: “PC-HOME”
Frans is al jarenlang imker en wil zijn ervaringen met jullie delen. Verterkpunt van
de voordracht is uitwinteren. In maart kunnen we afhankelijk van de
weersomstandigheden al ingrepen aan onze kasten doen.
Frans zal zijn manier van werken aan de hand van overzichtelijke slides uitleggen.

Heb je vragen, noteer ze. Je kan het antwoord van de specialist krijgen.
Instructies om in te loggen op de videoconferentie zullen via mail verstuurd
worden een aantal dagen voor de vergadering.
2.2 Vrijdag 23/4/2021 om 19u30: “Waarnemingen aan het vlieggat”

door

Cristael Dirk

Locatie: “PC-HOME”
Dirk is een bekende imker en tevens voorzitter van de imkersvereniging uit Baal.
Hij heeft dit item uitgewerkt, omdat de imker reeds aan de buitenkant van de kast
veel te weten komt over het bijenvolk in de kast, meer dan je zou denken trouwens.
Zoveel dat er hierover zelfs een boek werd geschreven (Bij het vlieggat door
Heinrich Storch).
Wat kunnen we zien en op waarop moet je allemaal letten als je naar je bijenvolken
kijkt.
Dit is een onderwerp waar zowel oud als jong iets kan van opsteken.

~5~

Figuur 2: Dirk Cristael in actie aan zijn bijenkasten

Heb je vragen, noteer ze. Je kan het antwoord van de specialist krijgen.
Instructies om in te loggen op de videoconferentie zullen via mail verstuurd
worden een aantal dagen voor de vergadering.

3 BEGINNERSCURSUS
Eindelijk ! De beginnerscursus is herstart
met de eerste videovergadering.
Nog even aanpassen aan de nieuwe manier
van lesgeven, maar de eerste dag kunnen we
al een succes noemen. Het is nog even
wennen om op die manier een informele
babbel te doen tijdens de pauze of na de les,
maar ook dat komt op gang en we moedigen
onze cursisten alleen maar aan om niet te
aarzelen om dan een babbeltje te komen
doen.
In de huidige corona-tijden is er immers geen
ander alternatief.
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Op 27/2/2021 staat de 2de cursusdag gepland.
zaterdagvoormiddagen.

In maart volgen er nog 2

Voor de praktijklessen is het nog even wachten. We zullen die pas organiseren
zodra het toegelaten is. We zullen het in corona-veilige condities organiseren.
Binnen een aantal maanden wordt alles duidelijker.

4 LIDGELD 2021 : laatste herinnering !!!
De meeste leden hebben hun aansluiting hernieuwd. Sommige hebben dit nog niet
gedaan. Bij deze sturen we die mensen nog een laatste keer ons ledenblad.
Stel je betaling niet langer uit, of als je geen lid wil worden, kan je dat melden met
een mail.
Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat je maandbladen van de KonVIB mist.
Bovendien zorgt dit ook voor extra werk voor onze kassier Benny.
Mogelijkheden om aan te sluiten :
• De gewone leden betalen nog steeds €30.
• De bijleden betalen € 10.
Graag betalen op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 van De Krainer
Bieënvrienden VZW. Vermeld op je overschrijving "lid + naam en
voornaam" of "bijlid + naam en voornaam".
Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken
(CTRL Click)(dan kom je automatisch in het formulier terecht) of via de website
www.krainer.be
Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit
opsturen per post naar onderstaand adres :
o De Krainer Bieênvrienden VZW,
o T.a.v. Putzeys Benny
o Kortrijksestraat 343
o 3010 Kessel-Lo
Betalingen ontvangen we bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.
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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
31/10/2020

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

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 jou 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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5 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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3020 Winksele
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