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1 AGENDA
1.1 Geen vergadering in de vakantiemaanden

Zoals gebruikelijk genieten we tijdens de
zomermaanden volop van de vakantie en
de bijtjes en komen we niet samen in ons
lokaal te Wilsele.
De coronamaatregelen worden versoepeld maar de
cijfers van de besmettingen stijgen wel
weer wat. Het is allemaal een beetje
verwarrend en voor ons moeilijk in te
schatten wat nu al dan niet haalbaar is.
We wachten tot de maand oktober om te Figuur 1 foto van Pixabay
zien of we een fysische vergadering
kunnen organiseren. Videovergaderingen bieden een oplossing, maar gezellig
samenkomen in onze zaal met een pintje is wel veel leuker. Eind augustus wordt
er bij de KONVIB vergaderd en zullen ze richtlijnen geven voor de vergaderingen.
We houden jullie op de hoogte.
1.2 Zondagmatinee 29/8/2021 om 9u30: op onze educatieve bijenstand
Huldenberg

Locatie: “educatieve bijenstand Huldenberg”
We geven dit jaar nog een laatste zondagmatinee. De inwintering is al vrij goed
opgeschoten. We zullen nog een laatste controle van de volken doen. Maar eerste
maken we natuurlijk tijd vrij voor jullie vragen. Nadien gaan we dan aan de slag
op de bijenstand.
We vragen wel dat enkel imkers, die 2 maal gevaccineerd zijn langskomen.
Mensen die niet gevaccineerd zijn of ziek zijn kunnen beter thuisblijven.
Geïnteresseerden sturen een mail voor deelname naar de voorzitter Jan Stevens ➔
janmb.stevens@gmail.com
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1.3 VERVOLG BEGINNERSCURSUS : extra

praktijkles

op zaterdag

12/9/2021 om 14u00

Locatie: “educatieve bijenstand Huldenberg”
De corona heeft onze activiteiten grondig verstoord. Graag hadden we de cursus
dit jaar afgesloten, maar we moeten het scenario enigszins aanpassen. De
praktijklessen zijn afgestemd op het voorjaar, omdat we dan in onze bijenvolken
alles kunnen tonen wat belangrijk is voor een startende imker. In september
kunnen we wel een aantal
interessante dingen tonen maar niet
alles. Daarom zullen we de officiële
praktijklessen
van
onze
beginnerscursus uitstellen tot het
voorjaar 2022.
Om het geduld van de cursisten niet
onnodig op de proef te stellen,
plannen we wel een extra praktijkles
op zaterdagnamiddag 11/9/2021 om
14u00 voor de geïnteresseerden.
Is het weer ok, dan kunnen we
bijenkasten controleren. Bij slecht weer zullen we in de zaal tips en trics geven.
Er is genoeg stof om te vertellen.
We vragen wel dat enkel imkers, die 2 maal gevaccineerd langskomen. Mensen
die niet gevaccineerd zijn of ziek zijn kunnen beter thuisblijven.
Geïnteresseerden sturen een mail voor deelname naar de voorzitter Jan Stevens ➔
janmb.stevens@gmail.com
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2 Mededelingen
2.1 “Affiches Aziatische hoornaar”

Hoog tijd om je bijenstand op te volgen.
Vliegen er al Aziatische hoornaars rond
je bijenvolken? Dan is het ogenblik
gekomen om lokpotten te plaatsen om het
nest van de Aziatische hoornaar te
kunnen opsporen. Als je een lokpot
plaatst op publiek domein hang je er best
een informatieaffiche bij zodat de
voorbijgangers weten wat dit voorstelt.

Figuur 2: Aziatische hoornaar (foto Pixabay)

Vanuit de club laten we geplastificeerde
informatieaffiches maken voor de leden. Deze kan je bij een lokpot hangen in je
buurt. Hierop vinden passanten info en foto’s van de Aziatische hoornaar.
Wandelaars zijn meestal natuurliefhebbers. Zij zullen voor jou ook al een controle
doen. Je kan ze vragen om een foto van het verdachte insect via Whatsapp op te
sturen. (je gsm-nummer noteren op de affiche).
Per lid voorzien we 2 affiches, die je bij de voorzitter kan ophalen.
Eenmaal de hoornaar aan de lokpot verschijnt, begint het speurwerk naar het nest.
Veel succes !
2.2 Video- en audiotechnici gezocht !

Vroeger heeft Karel Janssens een prachtige bijenfilm gemaakt (eind jaren ’70):”De
romance van een gouden stad”.
Met deze film heeft hij mooie filmprijzen gewonnen.
Deze film is opgenomen in 8mm (audio en video staan op aparte tapes) en dus
willen we die graag digitaliseren. Er zijn een paar firma’s gecontacteerd. Ze
kunnen video-signaal en het audio-signaal copiëren, maar telkens duiken er
problemen op om beeld en klank te synchroniseren.
Zijn er mensen of kennen jullie mensen, die beeld en audio kunnen synchroniseren
vertrekkend van 2 digitale files?
Jullie kunnen dan een seintje geven aan de voorzitter.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
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In samenwerking met

BIJENHOF bvba
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Zie website Nectar

~8~

Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele

~9~

Verantwoordelijke uitgever:
De Krainer Bieënvrienden
VZW
Rijweg 8
3020 Herent

Tweemaandelijks tijdschrift
Afgiftekantoor LEUVEN 1 Erkenningsnummer 808002
PB-nummer B30620

~ 10 ~

