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Bestuur: 
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Voorzitter  

Rijweg 8 
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janmb.stevens@gmail.com 

0476/08.15.33 

Mannaerts Julien 

Ondervoorzitter  

Ellestraat 4 

3020 Winksele 

julien.mannaerts@telenet.be 

016/48.01.27 

Putzeys Benny 

Kassier 

Kortrijksestraat 343 

3010 Kessel-Lo 

putzeysb@gmail.com  

0485/50 91 61  

Lembreght Johan 

Secretaris : 

Avenue Jules Gathy 23 

1390 Bossut 

johan.lembreght@skynet.be 

010/84.33.95 

      Bestuursleden : 

De Temmerman Luc Dorpstraat 30 

3040 Neerijse 

0477/330.788 

detemmerman.luc@gmail.com 

Heremans Chris 

 

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

info.nectar@skynet.be 

016/22.84.54 

Michiels Bart 

 

Groenstraat 138 

3020 Herent 

0472/05 08 66 

 

Peeters Peter Speelbergweg 13 

3020 Veltem-Beisem 

016/48 97 62 

Somers Filip R. Verbeeckstraat 20 

3012 Wilsele 

0479/66 99 45 

Vallons François Langeveldstraat 82 

3020 Herent 

016/23.42.49 

Van der Biest Sabine Klein Dalenstraat 22a 

3020 Winksele 

0499/54 08 95 

Vangilbergen Kris Veldovenweg 19 

3010 Kessel-Lo 

0475/56 77 33 

Vervloessem Jeroen J-B Van Monsstraat 113 

3000 Leuven 

0496/10 55 54 
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1 AGENDA  

1.1 Vrijdag 17/3/2023 om 19u30  : “Aziatische hoornaar” door Kevin Verbeek  

 

Locatie : Ons vergaderlokaal  

Over de Aziatische hoornaar is reeds veel gepraat.  

Ieder jaar leren we dat beestje beter kennen. Bestrijden 

is absoluut nodig. Wat kunnen we doen of wat juist  

niet. Kevin Verbeeck komt het ons vertellen.   

Binnen het Vlaams-Bijeninstituut (VBI) is hij actief als 

hoofd van het expertisecentrum Aziatische Hoornaar 

In 2022 ging hij intensief op jacht naar de Aziatische 

hoornaar.  Met zijn ervaring kan hij de imkers vele 

praktische tips geven in hun strijd tegen deze invasieve 

soort.  Noteer de datum in je agenda en kom luisteren.   

  

1.2 Zondag 19/3/2023 van 10u tot 12u . Knutselvoormiddag “Vallen voor 

Aziatische hoornaars”  

  

Locatie : Ons vergaderlokaal  

De Aziatische hoornaar was vorig jaar massaal aanwezig in onze streken.  In 

Leuven en omstreken zijn vele nesten gevonden en vernietigd.  Toch is dat geen 

geruststelling. In andere streken is weinig of niets gedaan en de jonge koninginnen 

van die nesten zullen 

uitzwermen. 

Daarom gaan we vallen 

maken om de Aziatische 

hoornaarkoninginnen in het 

voorjaar te vangen. Voor de 

ronde prijs van 5€ kan je 

een val komen maken.  We 

volgen het voorbeeld van 

onze collega’s van ISABO. 

We nemen een plastic bak. 

Daarin boren we 2 gaten 

van 8 cm, die we afdichten Figuur 1 hoornaarval (foto Isabo VZW) 
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met een stuk koninginnenrooster. Op deze roosters plakken we 2 fuiken met een 

opening van 8 mm.  

Wil je een of een paar vallen, geef je naam en het aantal  zo snel mogelijk door 

aan de voorzitter via mail (janmb.stevens@gmail.com). Je komt dan 

zondagmorgen je val(len) in mekaar knutselen. 

 

Hoe ga je tewerk om de Aziatische hoornaarkoninginnen te vangen.  

In de maanden maart/april, tijdens de iets warmere lentedagen, worden de 

koninginnen actief om een primair nest op te bouwen en gaan ze op zoek naar 

voedsel. Als je ze dan kan vangen voorkom je een nieuw nest. Je kan de val in je 

tuin of in de buurt van je bijenstand plaatsen.  

In de plastic bak wordt een lokpot met wiek geplaatst met een mengsel van telkens 

1/3 bier, witte wijn en cassissiroop of grenadine. Je kan op de lokpot en wiek 

eventueel wat Trapit verstuiven. We gebruiken een lokpot met deksel en wiek om 

te vermijden dat andere insecten zouden verdrinken in de lokstof. 

De bedoeling is om de Aziatische hoornaars in de val te lokken. Uit de val kunnen 

ze niet ontsnappen. Europese hoornaars zouden in theorie niet door het gat van de 

fuik mogen kunnen want ze zijn wat groter. Lukt het hen wel (soms zijn er wat 

kleinere exemplaren) dan laat je die best vrij. Kleinere insecten kunnen door het 

koninginnenrooster terug ontsnappen.  

 

1.3 Zondag 2/4/2023 om 13u30  : Loogvergadering bij de voorzitter Jan 

Stevens en benoeming bestuurders 

 

Locatie : Rijweg 8 te Herent (garage)  

 

1. Nog een extra werkvergadering. Leden, 

die hun uitgesmolten ramen willen 

reinigen en ontsmetten zullen dat kunnen 

op onze volgende loogvergadering. Aan 

de kandidaten vragen we wel om op 

voorhand een mail te sturen naar de 

voorzitter Jan Stevens 

(janmb.stevens@gmail.com) met 

vermelding van hun naam en aantal ramen 

(inclusief raammaat) dat ze willen logen. 

We stellen dan een uurregeling op om aan 

iedereen de kans te geven zijn bijenramen 
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te reinigen en dit zonder lange wachttijden. Iedereen zal persoonlijk een 

uitnodiging krijgen met het tijdstip om langs te komen. Leden of cursisten die 

gewoon een kijkje willen komen nemen zijn natuurlijk ook welkom.  

 

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, 

laarzen, een beschermbril en zuurbestendige handschoenen zijn vereist. Je 

brengt best ook een FFP2 masker mee.  

 

2. Benoeming bestuurders 

 

Er is op de laatste statutaire algemene vergadering een fout gebeurd bij de 

(her)verkiezing van een aantal bestuursleden. Het mandaat van de bestuurders 

waarvan het mandaat niet vervallen was werd vernieuwd terwijl het mandaat 

van de bestuurders waarvan het mandaat wel vervallen was niet werd 

vernieuwd. Volgens onze statuten wordt het “Bestuursorgaan alle twee jaar voor 

ongeveer de helft vernieuwd met mogelijkheid tot herbenoeming van 

bestuurders waarvan het mandaat ten einde loopt.” Maar dit is spijtig genoeg 

dus niet gebeurd.  

Om deze vergissing te corrigeren stellen we voor om de benoemingen die op de 

statutaire algemene vergadering van 19/02/2023 gebeurden te annuleren. Verder 

stellen we voor om het mandaat van bestuurder van volgende personen voor een 

periode van 4 jaar te verlengen vanaf de jaarlijkse algemene vergadering van 

19/02/2023 tot na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.  

i. voorzitter Jan Stevens  

ii. kassier Benny Putzeys 

iii. bestuurslid Chris Heremans  

iv. bestuurslid Bart Michiels 

v. bestuurslid Peter Peeters 

vi. bestuurslid Kris Vangilbergen  

Op de loogdag krijg je de kans om je stem uit te brengen.  
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2 MEDEDELINGEN  

2.1 Vervolg imkerscursus theorie & praktijk 

 

• Op 25 maart 2023 verzamelen de cursisten voor de tweede dag van de 

lessenreeks. 

Afspraak vanaf 8u30 op onze educatieve bijenstand Huldenberg. De lessen 

starten om 9u.  

• Op zaterdagnamiddag 15/4/2023 om 13u15 : eerste praktijkles 

• Op zaterdagnamiddag 29/4/2023 om 13u15 : tweede praktijkles en examen 

• Op zaterdagnamiddag 27/5/2023 om 13u15 : derde praktijkles 

2.2 Verkoop bijenmateriaal 

Robby Lootens stopt met imkeren.  Hij verkoopt zijn bijenmateriaal. Het betreft 

langstroth-kasten met dadant blatt-honingzolders. 

Geïnteresseerden kunnen Robby contacteren via email 

robbylootens@hotmail.com of op gsm-nummer : 0468198555  
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2.3 Bijenmarkt van collega’s ISABO in Betekom op 26 maart  

 
 

2.4 Bijenmarkt van collega’s Liefhebbers van ’t zoet in Ranst op 2 april 
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3 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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