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1 AGENDA
1.1

Vergadering vrijdag 6/12/2019 om 19u30: I ke e

i

Ca ada

e

Pluym Maarten

Loca ie: Onder de oren , Wilsele-Putkapel
Maarten Pluym is reeds komen spreken
over zijn werkmethode. Ditmaal zal hij
komen vertellen over zijn ervaring en
verblijf bij Canadese imkers. Dit wordt
dus geen verhaaltje uit de literatuur. Hij
is effectief in Canada gaan meewerken
op een beefarm. In Noord-Amerika is
alles ie e ke bigger
aa hee a
dingen zijn er ook anders. Het wordt een boeiend verhaal en we zullen
aandachtig luisteren en kijken of er geen interessante dingen zijn die wij in
België kunnen gebruiken. Kom en luister naar zijn verhaal uit Canada.
.
6 december is daarenboven de dag dat de Sint in het land
is. Heeft hij iets lekkers voor de brave imkers bij? Stoute
imkers blijven beter thuis, enkel de brave kindjes
krijgen een lekker snoepje.
Wie kent deze heilige man? Je kan kan hem opzoeken in
Milaan.
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2 BETALING LIDGELD 2020 : HERHALING !!!!!!
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
31/10/2019

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

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 30 Euro
(maandblad+verzekering) en 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 privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW zie 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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Voor degenen, die hun lidgeld nog moeten overschrijven.
mogelijk doen, als je lid wil blijven van onze club.

Graag zo snel

Het bedrag van de lidgelden blijft ongewijzigd.
De gewone leden betalen nog steeds 30. Dit geeft recht op deelname aan
alle activiteiten en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt ook
regelmatig het maandblad van de KonVIB en ons verenigingsblad "Blij
met een Bij".
Als gewoon lid geniet je ook automatisch van een verzekering die door de
KonVIB werd afgesloten voor haar leden. Bondige informatie over de
verzekering vind je op www.krainer.be .
De bijleden betalen 10. Dit geeft recht op deelname aan alle activiteiten
en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt tevens ons blad
B ij e ee Bij .
We vragen je met aandrang de overschrijving zo snel mogelijk te doen en in
ieder geval vóór 8/12/2019 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". Betalingen
gebeuren soms immers door familieleden of vrienden en dan is het niet duidelijk
voor onze kassier Benny Putzeys wie zich inschreef.
Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken
(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
afgeven op de eerstvolgende vergadering aan Jan, Johan of Benny ofwel 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.
Via het inschrijvingsformulier vragen we jullie om het aantal ingewinterde
bijenvolken te melden. Dit is belangrijk om het belang van de imkerij te
onderstrepen. Dit heeft ook gevolgen voor de toekenning van Europese
subsidies voor de imkerij.
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3 IMKERSCURSUS 2020
Voor onze nieuwe cursus mogen we van een succes spreken. De inschrijvingen
liepen vlot binnen, en we hebben reeds 50 ingeschreven cursisten. Heb je
vrienden of familieleden, die nog geinteresseerd zijn, dan kunnen die hun naam
doorgeven via onze website : www.krainer.be . We zetten ze dan op een
reservelijst.
We willen ze dan opnieuw contacteren als we in de toekomst nog een
beginnerscursus aanbieden.

4 MEDEDELINGEN :
4.1 Insectenallergiedag zondag 29 maart 2020 !

Onze club draagt het insectenallergiefonds een warm hart toe.
We hebben dit jaar (2019) meegewerkt aan de eerste editie van de
insectenallergiedag, en we gaan dat in 2020 opnieuw doen. De eerste
insectenallergiedag was een succes, en dat willen we in 2020 minstens evenaren.
Over het hoe en waarom, vertelt prof Breynaert jullie meer.

Met raat en daad: Insectenallergiefonds houdt steek
Iedereen wordt minstens eenmaal in zijn leven gestoken door een wesp, bij of
hommel
Iedereen wordt in zijn leven wel eens gestoken door een bij, wesp of hommel.
Meestal zijn de reacties onschuldig met jeuk en zwelling. Maar soms ontstaat een
ernstige allergische reactie die mogelijk levensbedreigend is met gevaarlijke
zwellingen, netelroos, bloeddrukval of zelfs bewustzijnsverlies. Een allergie aan
het gif van bijen, wespen of hommels kan meestal vastgesteld worden met
bloedtesten of huidtesten met het gif. Soms is het echter heel moeilijk om het
exacte insect te identificeren en zijn bijkomende (bloed)testen nodig in het
onderzoekslaboratorium om de behandeling te richten naar het juiste gif.
De enige behandeling die ernstige en potentieel levensbedreigende reacties op
een volgende steek kan voorkomen, is immunotherapie. Deze therapie biedt een
~8~

hoge mate van bescherming en verbetering van de levenskwaliteit. Patiënten en
artsen zijn echter vaak niet op de hoogte van deze behandeling. Het is evenwel
nog onvoldoende bekend welk het optimale immunotherapie schema is en hoe
lang moet behandeld worden om een levenslange bescherming te behouden.
Een onderzoeksfonds vóór, dóór en mét patiënten
Op 10 januari 2019 werd het Insectenallergiefonds officieel ingehuldigd. Dit
onderzoeksfonds van de KU Leuven werd opgericht door prof. dr. Christine
Breynaert, gespecialiseerd in behandelen van patiënten met een
insecten(gif)allergie en zelf imker, samen met enkele patiënten. Het
Insectenallergiefonds wil enerzijds onderzoek ondersteunen en bevorderen dat
bijdraagt tot de verbetering van de diagnose en de behandeling van een
insecten(gif)allergie en anderzijds initiatieven ondersteunen en organiseren om
de kennis rond preventie, diagnose en behandeling van een insecten(gif)allergie
te bevorderen.

SAVE THE DATE:
Insectenfeest 2020 op zondag 29 maart 2020
Op zondag 29 maart 2020 organiseert het Insectenallergiefonds, samen met
Natuurpunt, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) en de
Krainer Bieënvrienden, de tweede editie van de Insectenallergiedag. Dit unieke
evenement in en rond het Arenbergkasteel te Heverlee wordt een echt
I ec e fee
he he e ge i
e i f
a ie e a de , e i ge (oa.
Michel Asperges en Hans Van Dyck), wandelingen met landschapsposten over
de natuur en insecten, en tal van activiteiten met een micromacro workshop over
insecten (Discoverit), waskaarsen rollen, insectenhotelletjes maken,
insectenverhalen op kindermaat, grime en veel meer. Kortom, met insecten als
thema zal deze dag zoemend, brommend, fladderend kruipend, krioelend en
sjirpend voorbij VLIEGEN. Neem alvast uw agenda en duidt zondag 29 maart
2020 met stip aan! Meer informatie en mogelijkheid tot registratie volgt
binnenkort via de facebookpagina en de webpagina.
Steun het fonds
Alle kleine beetjes helpen en kunnen heel wat mogelijk maken. Als elke imker
de prijs van 1 potje honing jaarlijks zou storten in het Insectenallergiefonds zou
er al heel wat mogelijk zijn.
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U kan het fonds steunen via een gift op IBAN BE45 7340 1941 7789, BIC
KREDBEBB van KU Leuven met vermelding van de mededeling
+++400/0017/15929+++. Giften vanaf 40 EUR zijn fiscaal aftrekbaar.
Meer informatie over het Insectenallergiefonds?
Blijft u graag op de hoogte? Volg dan het Insectenallergiefonds via Facebook en
via de webpagina van het Universiteitsfonds KU Leuven.
https://www.kuleuven.be/mecenaat/fondsen/geneeskunde/insectenallergiefonds
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4.2 Bijenmateriaal

Ons lid Gino heeft bij zijn firma emmers op de kop kunnen tikken. Ze stonden
in het magazijn, en waren door het stof erop niet meer voor verkoop bruikbaar.
Dus moesten ze weg. Dit zijn plastieken emmers voor voedingswaren. Er zijn
kleine en grote emmers. Een aantal heeft een deksel, anderen niet.
I ke , die
e
e willen , kunnen een seintje geven bij de voorzitter.
Doe het liefst via mail : Janmb.stevens@gmail.com
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt!
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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:
6 Tijdens de winteruren: wo, vrij, za 10u-12u en 13u tot
17u
7 Tijdens de zomeruren: wo, vrij, za 9u30-12u en 13u18u
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