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Ons vergaderlokaal
“Onder den toren”
Aarschotsesteenweg 531
3012 Wilsele-Putkapel
Tel 016/44.43.61
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gaan onze vergaderingen hier door.
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1 AGENDA
1.1 Vergadering vrijdag 24/5/2019 om 19u30: Varroa-behandeling na de
honingoogst door Hoebrechts Erwin

Locatie : Ons vergaderlokaal
Het honingseizoen schiet al aardig op en we moeten dus beginnen denken aan onze
varroa-behandeling na de honingoogst in juli. Daarom hebben we Erwin
Hoebrechts uitgenodigd. Hij zal ons een methode uitleggen om op een eenvoudige
wijze de varroa efficiënt te bestrijden. Dit is een methode die zowel door de
ervaren al de startende imker makkelijk toepasbaar is.
1.2 Extra praktijkles voor de cursisten zaterdag 25/5/2019 om 13u30 :

Locatie : Onze educatieve bijenstand
Voor de cursisten lassen we een extra praktijkles in Huldenberg. Breng je
beschermkledij mee.
1.3 Uitstap zaterdag 29/6/2019 om 14 uur: “Uitstap naar de bijenstand van
Albert Reynaers in Genk”

Zoals ieder jaar zoeken we voor onze uitstap een leuke bijenstand. Dit jaar gaan
we naar collega-imker Albert
Reynaers in Genk. Albert imkert
reeds jaren met passie. Met zijn
bijenstand heeft hij onderdak
gevonden in het Heempark van
de stad Genk
Het
Milieuen
Natuureducatiecentrum Heempark is
een plek waar scholen, groepen
en verenigingen kennismaken
met natuur en milieu.
Tal van educatieve activiteiten
worden aangeboden, begeleid door opgeleide natuurgidsen. Daarnaast organiseren
vrijwilligers van de vzw Heempark Genk op regelmatige basis activiteiten in en
om het Heempark.

~4~

Albert heeft hier een prachtige bijenhal gekregen voor zijn bijenvolken. In het
gebouw heeft hij een ontvangstzaal en een werkruimte voor zijn koninginnenteelt.
Hij doet er ook aan kunstmatige inseminatie.
Hij heeft genoeg stof om te vertellen/tonen. Het zal een verhaal worden over zijn
werkmethode, zijn moerteelt en andere items. Alle mogelijke en onmogelijke
vragen beantwoordt hij. Hij heeft een paar uur tijd voor ons, maar uit ervaring weet
hij dat het altijd uitloopt.
Voor zij die willen carpoolen spreken we af bij de voorzitter Rijweg 8 te Herent
om 12u50. We zullen de imkers verdelen over een aantal wagens en vertrekken
stipt om 13uur. Om 14 u start de rondleiding door Albert.
Voor zij die rechtstreeks naar Genk rijden, spreken we af op het cafetaria-terras
van het Heempark om 14:00 uur.
Het adres van het Heempark is: Hoogzij te 3600 Genk.
Rond 18 uur sluiten we af in de cafetaria. Met de eetlustigen rijden we dan door
naar een Italiaans restaurant voor een klein hapje en een babbel. Ons
restaurant/brasserie is: Casa Paglia, Vennestraat 110 te 3600 Genk.
Graag je naam doorgeven als je meegaat naar het Heempark! ALS JE MEE NAAR
HET RESTAURANT GAAT GELIEVE TEN LAATSTE TEGEN 20 JUNI 2019
EEN MAIL TE STUREN naar krainer.bee@gmail.com (met vermelding van het
aantal personen dat mee gaat eten) of een telefoontje naar de voorzitter, zodat we
de nodige plaatsen kunnen reserveren.
1.4

Overlarfproject in de maand mei : telen van Carnica-moeren

Dit jaar gaan we niet meer op bezoek bij onze koninginnenkweker Julien
Mannaerts. Om organisatorische redenen kan Julien op 1 weekend moeilijk een
paar honderd aangezogen koninginnendoppen leveren. Daarom opteert hij voor
een levering op verschillende momenten.
Wil je dus dit jaar aangezogen koninginnenlarfjes, dan stuur je een email naar
Julien met het aantal gewenste dopjes. Per lid kan je maximaal 10 dopjes
bestellen. Julien zal je dan verwittigen wanneer je ze kan komen ophalen.
Emailadres : julien.mannaerts@telenet.be
Adres : Ellestraat 4 te 3020 Winksele
1.5

Zondagmatinees

Ook dit jaar organiseren we voor de startende en minder ervaren imkers
praktijklessen op onze educatieve bijenstand in Huldenberg. We maken een
voorlopige planning op, omdat we dit jaar rekening moeten houden met de
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cursisten van onze imkerseminaries, die natuurlijk ook welkom zijn op onze
praktijklessen.
• Zaterdagnamiddag 25 mei 2019 om 13u30 => extra praktijkles enkel voor
cursisten !!!
• Zondag 2 juni 2019 om 9u30
• Zondag 16 juni 2019 om 9u30
• Zaterdag 29 juni 2019 => UITSTAP NAAR ALBERT REYNAERS !!!! dus
geen beginnersmatinée
• Zondag 7 juli 2019 om 9u30
• Zondag 21 juli 2019 om 9u30
Locatie is nog steeds:
Boerderij Hof ten Bosch
De Limburg Stirumlaan 66
3040 Huldenberg
Parkeren langs de straatkant voor de schuren !!! (en dus NIET op het binnenplein).

2 Insectenallergiedag in het “kasteel van Arenberg” te Heverlee
zondag 17 maart 2019
.
Op zondag 17 maart 2019 organiseerde het
Insectenallergiefonds de Insectenallergiedag. Het
was een uniek evenement in en rond het
Arenbergkasteel te Heverlee, waarbij bezoekers alles
te weten konden komen over bijen, wespen,
hommels en eetbare insecten. Er waren meer dan
430 bezoekers die via tal van informatieve standen
(Biobest, Inagro, UCLL, KU Leuven, UZ Leuven,
Krainer Bieënvrienden) en lezingen (Hans Van Dyck,
Daan Delva, Michel Asperges en Roeland Vaes) alles
te weten konden komen over deze insecten, maar ook
over wat te doen in geval van een allergische reactie
na een insectensteek.
Verder waren er tal van activiteiten voor het hele gezin: een micromacro workshop
over insecten (Discoverit), (knutsel)activiteiten (waskaarsen rollen, insectenhotel
maken), insectenverhalen op kindermaat, acts (o.a. Cirq). Tijdens dit weekend
organiseerde het Insectenallergiefonds ook een unieke kunstexpositie
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‘Vliegwielen
en
vliesvleugeligen – uit
het
alfabet
der
insecten’ van Georges
Libbrecht, alias Doctor
Li. Deze kunstenaar
bestudeert reeds zijn
hele leven insecten: niet
alleen het gevoelsleven
van de insecten maar
ook de schriftuur van
sprieten, vleugels en
poten. Enkele jaren
geleden ontwikkelde hij
een ernstige allergische
reactie op een hoornaarssteek, gelukkig wordt hij nu behandeld met
immunotherapie. Zijn werken zijn vanaf 16 april tot begin juni 2019 ook te
bezichtigen in de gangen van UZ Leuven.
Dankzij een goede organisatie en met de vele hulpvaardige handen is alles heel
vlot verlopen (met dank aan de leden die kwamen helpen). Het was een geweldig
succes.
3 “Benefietconcert met muziek over bijen, wespen en hommels”

zaterdag 18 mei 2019
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseerde het Insectenallergiefonds een BIJZONDER benefietconcert met muziek over bijen, wespen, hommels en andere
insecten door het Alumni Harmonie Orkest. Als solist engageerde zich niemand
minder dan Bart Watté, soloklarinettist in de Muziekkapel van de Gidsen, en in
België en daarbuiten zeer gewaardeerd als solist, kamermusicus, freelancer,
arrangeur, studiomuzikant, gastleraar en dirigent. Bovendien schreef Bart Watté
ook enkele arrangementen voor dit concert. Het was echt genieten van de
virtuositeit van Bart Watté en de andere muzikanten. Ook prof. Christine
Breynaert speelde trouwens mee in het orkest op esklarinet.
Wist u dat er heel wat harmoniemuziek te vinden is over insecten naast het
alomgekende werk van Nikolaj Rimski-Korsakov ‘Flight of the bumblebee’. Maar
hoorde u ook reeds van Le Api, Ouverture to the wasps, Microtopia, of andere
prachtige muziek over insecten?
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Kortom, een onvergetelijk en uniek concert (met een humoristische noot), waar u
BIJ moest zijn.

4 MEDEDELINGEN :
4.1 Afleggers voor startende imkers

We zijn als vereniging fier dat 39 enthousiaste cursisten met succes hun
imkerexamen hebben afgelegd. Monique Swinnen, gedeputeerde van de provincie
Vlaams-Brabant, heeft aan de cursisten hun imkercertificaat uitgereikt.

Cursisten die dit jaar met een bijenvolkje willen starten, kunnen hun aanvraag
indienen met vermelding van hun naam en kastmaat op het mailadres van de
vereniging: krainer.bee@gmail.com . Gelieve uw aanvraag in te dienen voor 3
juni 2019 om ons toe te laten om afleggers te maken. Volkjes worden geleverd
tegen een democratische prijs (in principe € 10 per bezet raam).Zij die hun naam
reeds doorspeelden, staan reeds op onze lijst.
We zoeken ook nog leden die willen meewerken om de aflegger te leveren aan
de beginners. Ben je kandidaat om afleggers te leveren voor startende imkers, geef
dan je naam en raammaat door aan de voorzitter Stevens Jan via het e-mailadres
van de club: krainer.bee@gmail.com . Je mag Jan Stevens ook een kopie sturen.
Hij zal de info bundelen. Hij zal dan de kandidaat-imker doorsturen naar een
leverancier.
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5 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: vrij, za 10u-12u en 13u tot 17u

•

Tijdens de zomeruren: vrij, za 9u30-12u en 13u-18u
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