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1

Agenda

1.1 Eetfeest zaterdagavond 24/3/2018 om 18 uur in de WOK te Heverlee

OPGELET !!!!
De datum vermeld in de eerder verstuurde mail over ons eetfeest was fout.
Het eetfeest gaat door op zaterdag

24 maart 2018 om 18 uur

Ditmaal gaan we in een Leuvens restaurant eten. De keuze is gevallen op het Wokrestaurant nabij het station van Heverlee.
Op zaterdagavond om 18 uur verwachten we jullie in Wok Dynasty, L.E. Van
Arenbergplein 11 te 3001 Heverlee.
We hebben geopteerd voor het ALL-IN menu en daar
zit dan ook alles in: Cava, wijn, water en koffie of
thee
Je kan meerdere keren aanschuiven aan het buffet
waar verschillende Aziatische culinaire tradities
worden samengebracht. Je kan je keuze maken uit
koude voorgerechten, soep, warme voorgerechten. Je
kan je ingrediënten uitkiezen (groenten, vlees, vis, gevogelte) en die laten wokken
samen met een sausje naar keuze en je kan kiezen voor teppanyaki (vlees en/of vis
gebakken op een Japanse bakplaat) en tenslotte is er ook nog een ruim
dessertenbuffet.
Hiervoor vragen we 35,00 euro per persoon voor de leden en hun partner. (de
clubkas sponsort ieder lid en zijn partner ten bedrage van 5 euro). Voor andere
familieleden/vrienden vragen we de promotieprijs van 40 euro.
Omdat we als groep tijdig moeten reserveren, vragen we jullie vóór 9 maart 2018
in te schrijven:
• Stort hiervoor het juiste bedrag op de rekening BE 68 9731 3155 1434 van
De Krainer Bieënvrienden VZW met vermelding: EETFEEST + aantal
personen + naam clublid.
• Stuur ook een email naar onze kassier Luc Vandegaer
(luc.vandegaer@telenet.be) om je inschrijving te bevestigen met vermelding
van het aantal personen (of geef hem een telefoontje als je geen mail hebt
(016/89.77.39).
~4~

1.2 Vergadering vrijdagavond 6/4/2018 om 19u30 : “Invoeren van koninginnen
in de bijenvolken” door Dirk Cristael

Locatie: ons vergaderlokaal “Onder den toren” in Wilsele
Dirk is geen onbekende in de imkerswereld. Vorig jaar heeft hij bij ons een leuke
voordracht gegeven over “Vermeerderen van bijenvolken”. Nu zal hij een
onderwerp bespreken, dat er heel dicht bij aansluit, nl. “Invoeren van
koninginnen”. Maar al te vaak wil de imker
een gekweekte moer invoeren in een voor
haar vreemd volk. Wat doe je best, zodat de
vreemde bijtjes de moer aanvaarden? Welke
zijn de valkuilen? Wat kan je doen om
mislukkingen te vermijden.
Dit is dus een onderwerp, waar zowel de
ervaren, als de onervaren imker iets van
opsteekt en dat hij kort erna al in praktijk kan brengen.
1.3 Bezoek aan de bijenstand van Julien Mannaerts: zondag 27 mei 2018 om
14 uur

Locatie: Ellestraat 4 – 3020 Herent-Winksele
Een weerkerend item op onze agenda is de koninginnenteelt. We blijven zachte
bijen promoten. En waar kunnen we beter gaan piepen dan bij Julien. Hij doet
mee aan selectie in het kader van het Vlaamse bijenteeltproject en zoekt uit de
beste en zachtste volken, de eitjes om nieuwe moeren te kweken. De volken
moeten aan verschillende
criteria
voldoen
zoals:
zachtaardigheid,
honigopbrengst, raamvastheid
en weinig zwermdrift. Als je
denkt, koninginnenkweekt is
(nog) niets voor mij, ik heb
nog niet genoeg ervaring? Dan
kan je ook gewoon komen
kijken hoe Julien aan zijn
kasten werkt.
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Julien zal ons rondleiden op zijn bijenstand. Na de rondleiding op zijn stand,
kunnen de leden hun vooraf bestelde dopjes met aangezogen koninginnenlarfjes
meenemen om een koninginnenkweek op te starten in hun eigen volk. Voor de
kandidaat-koninginnenkwekers volgt hierna een te volgen werkschema:
• Geef ten laatste tegen 15 mei 2018 aan Julien het aantal larfjes door dat je
zou willen: telefoonnummer 016/480.127 of beter nog, stuur een mail naar:
julien.mannaerts@telenet.be
• Op zondag 27 mei kunnen maximum 10 larfjes per persoon worden
afgehaald. Gezien het toenemend succes is het niet meer mogelijk om alle
larfjes op deze zondag te leveren. Imkers die meer dan 10 larfjes wensen,
nemen best telefonisch contact op met Julien om praktische afspraken
hierover te maken.
• Merk op dat nadien van je wordt verwacht dat je aan Julien doorgeeft
hoeveel koninginnen er geboren zijn uit de larfjes en hoeveel koninginnen
er uiteindelijk aan de leg zijn.
Als leidraad geven we hieronder nog eens het te volgen werkschema voor de
moerteelt .
1.4 Koninginnenkweek werkschema 2018

In onderstaande tabel worden één systeem weergegeven. De koningin wordt kort
na haar geboorte ingevoerd in een aflegger die fungeert als bevruchtingskast. In
geval van succesvolle bevruchting heb je nadien dus een volk met een F1-koningin.
Hierbij gebruiken we ramen met gesloten broed om nieuwe kleine volkjes te
maken.
De uitleg wordt gegeven voor een bedrijfsmethode waar men werkt met twee
bakken onderaan en daarop één of meerdere honingzolders.
zondag

moerroosters plaatsen bij teeltvolk tussen de twee onderste bakken, en ook onder de eerste

20 mei 2018

bak, moer liefst onderaan - dit mag ook iets later, maar ten laatste op zaterdag 26/5/2018.
Het teeltvolk moet een sterk volk zijn.

donderdag

Controleer teeltvolk op doppen breken

24 mei 2018
Zaterdag

Controleer of moer teeltvolk op onderste bak zit, breek eventueel de doppen.

26 mei 2018
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2 ramen open broed zonder bijen naar boven (in 2de bak) brengen. (rooster tussen de 2
bakken). Laat tussen die twee ramen een plaats vrij, zodat daar het raam met larfjes kan
worden gehangen.
zondag

Ophalen larfjes bij Julien. Larfjes in het teeltvolk hangen in de 2de bak tussen de twee

27 mei 2018

ramen open broed.
Bijvoeren met verdunde honing (1 deel water/1 deel honing) indien geen dracht of slecht
weer.

maandag

Voorbereiden ramen met gesloten broed voor afleggers. Hiertoe worden ramen met open

28 mei 2018

broed boven de moerrooster gehangen (in andere kasten vd stand dan teeltvolk)

Woensdag/donderdag Reeds gesloten koninginnendoppen in teeltvolk inkooien
30 & 31 mei 2018

Voorzichtig werken (klein beetje honing in dekselrand van kooitje)

Woensdag/donderdag Moeren worden geboren in teeltvolk.
6 & 7 juni 2018

Afleggers maken : 1R gesloten broed + 1R eten +1R stuifmeel + moer opleggen in
gesloten invoerkooitje voorzien van deeg.
Aflegger in de kelder (2 nachten)

Vrijdag/zaterdag

Aflegger tegen valavond onder een struik opstellen + vlieggat openen.

8/9 juni 2018
woensdag

’s avonds als de bijen rustig zijn moer lossen met deegstop

13 juni 2018
zondag

Controle op eitjes en / of broed

24 juni 2018

1.5 Uitstap op zondag 1 juli 2018 naar de Kalmthoutse heide

Dit jaar maken we een uitstap naar Kalmthout. We bezoeken er het bijenmuseum
en maken daarna een wandeling op de Kalmthoutse heide.
Om 13 uur spreken we af bij de voorzitter. Mensen, die geen eigen vervoer
hebben, kunnen meerijden met een andere imker. Om 14 uur 15 worden we
verwacht in het museum. Met de imkers, die liever rechtstreeks rijden spreken we
af voor het museum om 14 uur 15.
Het adres:
Bijenteeltmuseum
Putsesteenweg 131
2920 Kalmthout
Je kan al eens rondneuzen op hun site : http://www.bijenteeltmuseum.be/
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Het
museumbezoek
met gids duurt tot 16
uur. Na het museum
spreken we af met een
natuurgids om 16u15
voor
de
heidewandeling. Deze duurt
tot ongeveer 17u45.
Omdat
het
aantal
deelnemers ook het
aantal gidsen bepaalt,
moeten we ons aantal
deelnemers een maand
op voorhand doorgeven.
Dus vragen we jullie om zo snel mogelijk en ten laatste tegen zondag 25 mei
2018 je deelneming te bevestigen aan Luc Vandegaer. De club betaalt de gids voor
het museum en de heide.
Zoals steeds, kunnen de liefhebbers nog napraten in een restaurant in de buurt. Ga
je mee een kleinigheid eten, geef je naam en aantal personen door aan Luc
Vandegaer. We reserveren de nodige plaatsen in het restaurant.
1.6 Beginnersmatinees op zondagmorgen 2018

Ook dit jaar zullen we zondag-matinees organiseren. Dit is voor de debutanten en
onervaren imkers. Ook meer ervaren imkers die hun ervaring willen delen zijn
welkom. Het concept is eenvoudig: eerst een vragenuurtje met alle mogelijke en
onmogelijke vragen. Hierop volgen dan de meest wonderbaarlijke verklaringen
van de mysteries in de bijenwereld. Daarna controleren we de bijenvolken en
zullen we meer gerichte items bespreken.
In Huldenberg wordt volop gewerkt aan de tuin waarin onze bijenstand zijn vaste
stek krijgt. Benieuwd naar het resultaat. Bloemen, struiken en bomen zullen onze
bijen extra honing en stuifmeel leveren.
De samenkomst gaat door op de bijenstand van de club in Huldenberg. Onze
vereniging heeft daar een aantal volken staan, die we systematisch om de 14 dagen
met de leden nakijken.
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Het adres van de bijenstand is:
boerderij HOF TEN BOSCH van Jos Peeters
de Limburg Stirumlaan 66
3040 Huldenberg

Parkeren doe je voor de grote schuur en niet op de binnenkoer van de
vierkantshoeve.
Leden, kunnen ook samenkomen tegen 9 uur bij de voorzitter Rijweg 8 te 3020
Herent (tel: 0476/08.15.33). We rijden dan gezamenlijk naar Huldenberg met een
paar auto’s.
Opgelet voor mogelijke kleine aanpassingen in het programma!!! In dit geval
sturen we een mail rond.
Telkens hopen we natuurlijk op prachtig weer, dan is het plezieriger om de volken
te controleren. Indien niet, dan voorzien we wel beschermkledij voor de leden.
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Wanneer

Waar

Zondag 15 april 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Zondag 29 april 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Zondag 13 mei 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Zondag 27 mei 20187 om 14u bij Julien (dus geen Mannaerts Julien
praktijkles in Huldenberg op zondagochtend !)
Zondag 10 juni 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Zondag 24 juni 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Zondag 8 juli 2018 om 9u30

Bijenstand Huldenberg

Leden, die meerijden, verzamelen tegen 9 uur bij de
voorzitter!
2 MEDEDELINGEN
2.1 Waswafelen

Imkers, die hun eigen was willen wafelen, geven hun naam zo snel mogelijk op
aan de voorzitter.
We maken dan een afspraak op een avond of in het weekend.
De imkers die hun was reeds bezorgden aan de voorzitter, zullen gecontacteerd
worden .
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3 Onze sponsors

~ 11 ~

~ 12 ~

Mechelsesteenweg 1117
3020 Winksele

Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat)
3000 Leuven
016/22.84.54
Info.nectar@skynet.be
(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond punt:
1ste straat rechts)
In samenwerking met

BIJENHOF bvba

Openingsuren:
•

Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot
17u

•

Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u
en op afspraak
VANAF APRIL GESLOTEN OP DINSDAG EN OPEN
OP WOENSDAG
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