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1 AGENDA  

1.1 Vrijdag 21/10/2022 om 19u30 Hendrickx Rudy: “Klimaatverandering en 

gevolgen voor natuur en onze bijen” 

Locatie : Ons vergaderlokaal 

Rudy komt praten over de 

klimaatverandering en de effecten 

ervan op mens en natuur.  Ook voor 

onze bijtjes zijn de veranderingen 

ingrijpend.  

Het is jarenlang verzwegen en 

genegeerd, maar nu is het voor 

iedereen duidelijk: het klimaat 

verandert. Zomers worden extremer 

(afgelopen droge en hete zomer is 

een mooie illustratie hiervan), en 

winters worden zachter. Wat zijn de 

oorzaken, en wat zijn de gevolgen? Rudy zal als bioloog en wetenschapper zijn 

inzichten geven. 

 

1.2 Vrijdag 18/11/2022 om 19u30  Bollen Dirk: “Was oogsten, zuiveren en 

hergebruiken” 

Locatie : Ons vergaderlokaal 

Onze club heeft 2 waswafeltoestellen. Toch 

zijn er nog veel imkers die hun was niet 

recupereren om er zelf waswafels van te 

gieten. 

Dirk zal zijn werkmethode uitleggen en hoe 

we op eenvoudige wijze onze bijenwas 

kunnen oogsten, zuiveren en hergebruiken 

om nieuwe waswafels te produceren. 

Als startende imker moet je waswafels 

aankopen.  Na een paar jaar kan je mits je 

alle wasresten bijhoudt, starten met de 

recyclage van je bijenwas.  Als je voorraad 

voldoende groot is, kan je starten met de 

Figuur 1 foto Pixabay 

Figuur 2 waswafels gieten bij voorzitter Jan 
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productie van eigen waswafels. Op die manier behoudt je controle over je 

waskringloop.  

Dirk komt het ons nu uitleggen, want waswafels gieten is een leuke winter-

activiteit. 

2 MEDEDELINGEN  

2.1 Lidgeld 2023 

Herfstperiode van 2022, dus tijd voor hernieuwing van het lidgeld voor 2023.   

Wil je lid of bijlid blijven, dan vragen we je lidgeld voor 2023 over te schrijven 

vóór 12/12/2022. Of beter nog, doe het nu dan wordt het niet vergeten.  

 

 

 

 

 

We moeten de lidgelden tijdig innen om alles administratief in orde te kunnen 

brengen (o.m. met de KonVIB).  Tijdige inschrijving en betaling zorgt er ook voor 

dat het eerste boekje van de KonVIB netjes in januari 2023 in je brievenbus zal 

vallen. 

Ondanks de hoge inflatie blijft het lidgeld 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".  

• De bijleden betalen € 10. Dit geeft recht op deelname aan alle activiteiten 

en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt tevens ons blad “Blij 

met een Bij” . 

Betaal op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434  

van De Krainer Bieënvrienden VZW.  

Vermeld op je overschrijving :  

 " (bij)lid + naam en voornaam  + aantal ingewinterde volken”   
Betalingen gebeuren soms door familieleden of vrienden en dan is het niet 

duidelijk voor onze kassier Benny Putzeys wie zich eigenlijk inschrijft. Vandaar 

dat het belangrijk is je naam te vermelden.   

Betalingen bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.  
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Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen, zo zijn we zeker dat we 

actuele gegevens van je hebben. 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 het formulier (opgenomen achteraan in dit 

tijdschrift) invullen en dit opsturen per post naar onderstaand adres :  

o De Krainer Bieënvrienden VZW,  

o T.a.v. Putzeys Benny  

o Kortrijksestraat 343 

o 3010 Kessel-Lo 

We vragen 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.   

2.2 Britse imkers praten met hun bijen ! 

Recent is de Britse koningin Elisabeth II 

overleden. 

Omwille van eeuwenoude Britse traditie en 

uit bijgeloof laat een imker aan de koninklijke 

bijen weten dat Charles III de nieuwe koning 

is. 

“De meesteres is dood, maar ga niet weg. Je 

meester zal een goede meester voor je zijn.” 

Zo laat de koninklijke imker weten aan de 

bijen van het Britse koningshuis dat Elizabeth 

II overleden is en nu Charles III aan de macht 

is.  

De 79-jarige imker van het koninklijk paleis John 

Chapple had na het overlijden van de Queen de opdracht om de bijen erover te 

informeren. Er bestaat namelijk een archaïsch bijgeloof dat bijen niet vertellen dat 

ze een nieuwe eigenaar hebben ervoor kan zorgen dat ze stoppen met honing 

maken, de korf verlaten of zelfs overlijden. De Britten zijn erg gesteld op tradities. 

Chapple tikte dus op elke kast om de bijen toe te fluisteren dat Charles III hun 

nieuwe baas is. Ook knoopte hij een zwart lint rond de kasten, vertelt hij aan de 

Britse krant ‘Daily Mail’. De man is al vijftien jaar de officiële imker van het 

Britse paleis. Er zijn twee bijenkorven bij Clarence House, een Londense 

residentie van het hof, en vijf bij Buckingham Palace, het werkpaleis van de 

kersverse koning Charles III. 

Het is in verschillende Europese landen de gewoonte om bijen te vertellen over 

belangrijke gebeurtenissen in het leven van de imker. Dat kan gaan over geboortes, 

Figuur 3 afbeelding pixabay 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.krainer.be/
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overlijdens en huwelijken in het huishouden. “En er was niemand belangrijker 

dan de Queen”, aldus Chapple. 

 

2.3 Bloemenzaad  bestellen! 

Onze collega’s van Baal bestellen 

bloemenzaad.  Wij kunnen daar ook op 

intekenen zolang de voorraad strekt. 

We zullen de bestellingen in onze club 

centraliseren. We moeten als club een 

bestelling plaatsen telkens een veelvoud 

van 2 kg of 10 kg, maar bieden de leden de 

mogelijkheid om ook kleinere 

hoeveelheden te bestellen. We bundelen 

alle kleinere bestellingen, en zo krijgt 

iedereen de kans om een stukje bloemenweide in zijn tuin aan te leggen. 

Wat kan je kopen? 

Bloemenzaden. Tübinger of Brandenburger1 

Tubinger: Phacelia (40%),Boekweit (25%),Gele mosterd (7%),Koriander 

(6%),Goudsbloem (5%),Zwarte komijn (5%),Bladrammenas (4%),Kaasjeskruid 

(3%),Dille (2%),Korenbloem (2%),Bernagie (1%) 

Brandenburger: Boekweit (30%),Gele mosterd (16%),Bladrammenas 

(15%),Phacelia (13%),Serradella (10%),Bernagie (9%),Zonnebloem 

(5%),Kaasjeskruid (2%) 

Het Tubingermengsel is meer geschikt voor zwaardere gronden terwijl het 

Brandenburgermengsel geschikt is voor lichtere gronden. 10kg is geschikt voor 

1ha. 

Prijs bedraagt: 

• 12 €/kg voor hoeveelheden kleiner dan 2 kg.  

• 9 €/kg voor zakken van 2 kg.  

• 7 €/kg voor zakken van 10 kg. 

Bestellen vóór 10 januari 2023. De levering gebeurt eind maart 2023. 

 

Bestellen kan door middel van: 

• overschrijving op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434 met mededeling van 

aantal kg + soort (Tubinger / Brandenburger) + naam. Zonder geldige 

betaling wordt de bestelling geannuleerd.  

• Bezorg ons daarnaast ook onderstaande bestelbon. 

 
1 Deze zaden worden in Duitsland geproduceerd onder de Duitse/Europese regelgeving voor bijenvriendelijk veldzaad. 
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Bestelbon bloemenzaad invullen en opsturen naar krainer.bee@gmail.com 

Naam: ………………………… 

Telefoon: ……………………… 

 

Bestelt  

 Bestelde gewicht 

per kg2 

 

Tubinger Brandenburger Prijs 

    

    

    

Totaal   … 

2.4 Sessie van 10 praktische lessen via zoom georganiseerd door Cari 

Onze Franstalige collega’s van 

de CARI organiseren ook dit jaar 

opnieuw een sessie van 10 lessen 

over bijenteelt. Voor wie er geen 

probleem mee heeft om een 

uiteenzetting in het Frans te 

volgen is dit, afgaande op de 

kwaliteit van de uiteenzettingen 

van vorig jaar, zeker aan te 

bevelen. De voordrachten gaan 

‘s avonds door en zijn te volgen 

via zoom. Het is ook mogelijk 

om in te schrijven op individuele 

sessies. Inschrijven is nog 

mogelijk tot 30 oktober.  

 

  

 
2 Voor 100g vermeld je 0,1 kg.  



~ 9 ~ 
 

 

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 op 

30/11/2022 

 

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 (maandblad) en 

aansluiting Krainer Biëenvrienden ( incl. boekje Blij 

met een Bij)] 

30 Euro   

Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 

Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )] 

10 Euro   

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar 

www.krainer.be3 

 
3 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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.krainer.be/disclaimer_privacy.html
http://www.krainer.be/


~ 10 ~ 
 

 

 

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  
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Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren:  

Zie website Nectar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 
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met eigen 
artisanale 
beenhouwerij 
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Verantwoordelijke uitgever:  

De Krainer Bieënvrienden 

VZW 

Rijweg 8 

3020 Herent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweemaandelijks tijdschrift 

Afgiftekantoor LEUVEN 1 Erkenningsnummer 808002 

PB-nummer B30620 

 

 

 

 


