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1 AGENDA
1.1 Feestelijke

viering

100

jaar

Krainer

Bieënvrienden op zondag 1 september 2019
Programma

Dat onze vereniging de ‘Krainer Bieënvrienden’ een
rijke geschiedenis heeft, is jullie genoegzaam bekend.
Dit jaar is echter heel speciaal, we vieren immers ons
honderdjarig bestaan!
Reeds honderd jaar zetten we ons in voor het wel en wee van de imkers en de bijen
hier in Vlaams-Brabant. Door het gedreven werk van onze vereniging hebben onze
imkers steeds toegang gehad tot de optimale bedrijfsmethodes en is hun hobby
niet alleen een zegen voor de natuur, maar ook hebben de bijtjes ons steeds rijkelijk
beloond met heerlijke honing.
We zijn fier op ons werk, en willen dan ook heel graag het enthousiasme van onze
imkers en de dynamiek van onze vereniging met jullie delen op een feestelijke
viering van dit 100-jarige jubileum met een academische zitting die we afsluiten
met een op-en-top barbecue.
Deze viering gaat door op 1 september 2019 met een welgevuld en rijk
programma:
14.00u Opening door de voorzitter met een terugblik op de rijke geschiedenis
van onze vereniging
Kanttekeningen door politici
14:30u Academische lezing ‘Insecten in onze moderne wereld’
door entomoloog Berx Peter
16:00u Receptie
17:00u Barbecue met ruime selectie uit vlees- en visgerechten
20.00u Afsluiten van de festiviteiten
Reservatie

We nodigen je graag uit voor deze jubileumviering. Noteer 1 september dus alvast
in je agenda.
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De deelname aan de academische zitting en de
receptie is vrij. Om organisatorische redenen
zouden we het wel bijzonder op prijs stellen als
je ons vóór 24 augustus een seintje
(krainer.bee@gmail.com) zou kunnen geven als
je komt.
Voor deelname aan de BBQ is voorafgaande
inschrijving absoluut nodig. Aan onze leden en
hun partner kunnen we de rijkelijke BBQ tegen
een gesubsidieerde prijs van 25€ per persoon aanbieden. Niet-leden kunnen ook
deelnemen, maar betalen 40€ per persoon.
Gelieve het juiste bedrag vóór 24 augustus 2019 over te schrijven op rekening
nummer: BE 68 9731 3155 1434 van De Krainer Bieënvrienden VZW en een
mailtje te sturen met het aantal personen naar krainer.bee@gmail.com.
Wij rekenen op een snelle en enthousiaste respons.
Wie is onze spreker PETER BERX ?

Peter Berx is insectenspecialist. Hij is een man, die ontzettend veel over insecten
weet en zijn toehoorders op een leuke en entertainende wijze kan boeien. Hij was
lange tijd verbonden aan het bijen- en insectencentrum De Lieteberg. Hij geeft
voordrachten over de wondere wereld van insecten. De beestjes die door vele
mensen miskend zijn. Leer je buren kennen en grijp niet meteen naar de spuitbus
om die rare beestjes te bestrijden. Mensen moeten zich bewust zijn van het feit dat
er overal rondom ons insecten leven en dat ze enorm boeiend zijn als we de moeite
doen om ze te leren kennen. Griezelen met insecten en leren over het belang van
insecten. Peter kan het allemaal piekfijn uitleggen. Hij richt zich zeker niet enkel
tot imkers, hij brengt zijn lezing voor een breed publiek. Want insecten vind je in
alle soorten, grootten. Peter zal jullie in anderhalf uur een mooi inzicht geven in
de insectenwereld op onze planeet. Hij zal je nieuwsgierig maken om nog meer
kennis te vergaren over die kleine beestjes. In maart dit jaar heeft hij een lezing
gegeven op de campus in Heverlee ter gelegenheid van de insectenallergiedag. De
toehoorders waren enthousiast en dat zal jij ook zijn.
BARBECUE !

Voor deze speciale gelegenheid hebben we een aangepaste bbq in petto voor jullie.
Het is een uitgebreide bbq met voor elk wat wils. Er zullen voor jullie zowel fijne
vleeswaren, als lekkere vishapjes op het vuur liggen.
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Hierbij een overzicht van het lekkers dat onze
chef-kok te bieden heeft:
Brochettes met scampi’s.
Zalm met fijne groentjes in papillot.
Steak of lendestuk.
Kippenwit.
Kippenvleugeltjes.
Varkensribbetjes.
Eendenborst met honing.
Lamskoteletjes.
Worstjes.
Opgevulde aardappel in schil (met spinazie of gerookte spek).
Aardappelgratin.
Lookboter.
Provençaalse saus.
Groene pepersaus of champignonsaus.
Béarnaisesaus
Groentjes en rauwkost.

Bij dit alles wordt natuurlijk aangepaste drank geserveerd.
Hierbij nog een leuke zonnige dag en het wordt top.
Locatie

De feestelijke viering gaat door in het
historische kader van de vierkantshoeve
Hof ten Bosch waar de vereniging ook
haar educatieve bijenstand heeft.
Boerderij Peeters Jan & Jos
Hof ten Bosch
de Limburg Stirumlaan 66
3040 Huldenberg
(Parking aan straatkant)
1.2 Landbouwdag op zondag 15/9/2019 op de boerderij van Jos Peeters in
Huldenberg

Locatie : Onze educatieve bijenstand
Jos en Jan Peeters nemen dit jaar opnieuw deel aan de landbouwdag. Op die
zondag zullen er op verschillende locaties opendeurdagen georganiseerd worden
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met als thema de landbouw. Bij Jos en Jan Peeters zal onze vereniging deelnemen
met een stand. Bedoeling is om info te geven over onze hobby en eventueel
geïnteresseerden de weg naar onze cursus en hobby te wijzen. De attractie is
natuurlijk de kijkkast met een paar ramen, bijen en de koningin. Dit zegt natuurlijk
zoveel meer dan foto’s en teksten.
Op de boerderij zullen ook hoevedieren rondlopen en wijndruiven van de
druivenstreek wordt verkocht. Je kan een virtuele rondrit maken op de boerderij.
Voor de kindjes organiseren Jos en Jan een rit in het veld op een strowagen.
Op de eerste plaats wil men de landbouw in de picture zetten. Ze willen laten zien
hoe ze tegenwoordig werken met de laatste nieuwe technieken. Voor Jos & Jan is
er een tweede reden: de geldelijke opbrengst van hun landbouwdag wordt
geschonken aan Ganspoel. Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan kinderen
met visuele en visueel-meervoudige beperking. Ganspoel ligt naast de boerderij
van Jan & Jos en daarom ligt het centrum nauw aan hun hart.
1.3 Vergadering vrijdag 18/10/2019 om 19u30: “Forum der wijzen” met Julien
Mannaerts, Jean Geets en Jan Stevens

Locatie: “Onder den toren”, Wilsele-Putkapel
Op deze vergadering overlopen we het voorbije seizoen. We vertellen onze
ervaringen dit seizoen. Wat is dit jaar goed gelukt en waar hebben we de meeste
problemen gehad. Ook een paar nieuwe experimenten zullen we bespreken. We
starten met de wintermaanden en overlopen de lente- en zomerwerkzaamheden.
Zowel problemen als successen die we meegemaakt hebben, komen dus aan bod.
Hebben jullie zelf vragen, suggesties, we bespreken het samen met de ervaren
imkers. Alles kan aan bod komen. We zullen je met onze ervaring een gepast
antwoord geven. Je kan je vragen ook vooraf opsturen, als je dit liever doet.
1.4

Zondagmatinees

De zomer blijft maar duren. Na een reeks van leuke bijenkomsten, gaan we nog
een laatste keer de koppen bij elkaar steken. We konden steeds rekenen op een
ruime belangstelling bij de startende imkers. Telkens leek de matinee te kort om
alles te bespreken en de praktijk aan de bijenkasten is voor starters altijd
interessant. Op zondag 25 augustus 2019 komen daarom nog eens samen om
9u30. Noteer alvast je vragen, we zullen ze graag in groep bespreken. De
zondagmatinee gaat zoals steeds door op onze educatieve bijenstand, Boerderij
Hof ten Bosch, De Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg
Parkeren langs de straatkant voor de schuren !!! (en dus NIET op het binnenplein).
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2 MEDEDELINGEN :
Gelezen in landschapskrant Dijleland van juni 2019

Hebben jullie het ook gelezen? Jos & Jan Peeters stonden in het laatste infoblad
van Vlaams-Brabant. “Vijfsterrenlandschap voor boer en natuur” zoekt
landbouwers die hun bedrijf aantrekkelijker maken voor een heleboel
dierensoorten, door nestgelegenheden te voorzien, voedselaanbod te verhogen en
extra aanplantingen te doen. Op de boerderij broeden torenvalken, kerkuilen en
steenuilen. Ook vinden vleermuizen hier een onderkomen. Aan een akkerkant
werd een 750m lange inheemse bloesemheg aangeplant. Jos en Jan zien dat de
natuur het moeilijk heeft en proberen hun steentje bij te dragen.
Imkerscursus voor de allerkleinsten

Hebben jullie het ook gelezen? Onze club is deze zomer gestart met een
proefproject. Les op maat van de kleine imker. Zoals duidelijk is op de foto, was
de kleine cursist een en al
oor voor de wijze raad van
de meester-imker.
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3 ONZE SPONSORS

Mechelsesteenweg 1117
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 13u18u
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