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1  Nieuwjaarswensen ! 

 

 
 

Alweer een nieuw jaar 

Valt het mee of wordt het zwaar? 

Een vrolijk en gelukkig jaar 

Zonder zorgen weliswaar 

Dat wensen we elkaar 

Het wordt een nieuw begin 

We vliegen er weer eens in 

Met nieuwe moed 

Met geluk en voorspoed 

Gezond en vrolijk 

Zien we 2017 tegemoet! 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.S. 

Laten we voor 2017 de lat zo hoog leggen, 

dat we er vlot onderdoor kunnen 

2 Agenda 

2.1 Statutaire vergadering zaterdag 21/1/2017 om 18u  

OPGEPAST!!!!!  We houden dit jaar onze statutaire vergadering op 

zaterdagavond 21/1/2017 om 18u in ons gebruikelijk vergaderlokaal. 

We gaan 2017 feestelijk instappen. 

We toasten op het nieuwe jaar, om daarna de officiële dagorde aan te pakken. 

- Eerst zal secretaris Johan Lembreght het jaar 2016 overlopen. Officieel heet dat: 

activiteitenverslag over het boekjaar 2016 van De Krainer Bieënvrienden 

VZW 
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- Daarna zal kassier Luc Vandegaer het financiële luik van onze club toelichten. 

Dit omhelst de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van “De 

Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2016.  

- Het bestuur stelde een begroting voor 2017 op, die aan de vergadering ter 

goedkeuring wordt voorgelegd.  

- Iedereen heeft hard z’n best gedaan, daarom vragen we kwijting te verlenen 

aan de bestuurders. 

- We zijn reeds 2 jaar overgestapt van beroepsvereniging naar vzw, en dus moet 

het bestuur gedeeltelijk worden herkozen. 

Het mandaat van volgende bestuurders loopt ten einde en ze zijn herkiesbaar:  

 ondervoorzitter Mannaerts Julien  

 secretaris Lembreght Johan  

 kassier Vandegaer Luc   

 toezichter Vallons Albert, François   

 bestuurslid Luc De Temmerman  

Bestuurslid Raats Jan is ontslagnemend en niet herkiesbaar.  

Gemotiveerde imkers nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor een 

bestuursfunctie. Personen die actief willen meewerken aan het bestuur en de 

(organisatie van de) activiteiten van onze club zijn steeds welkom. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter en hem ten laatste 

op donderdag 19/1/2017 verwittigen van hun kandidatuur.    

- Tenslotte wordt aan de algemene vergadering gevraagd de verplaatsing van de 

maatschappelijke zetel naar Rijweg 8 te 3020 Herent te bekrachtigen 

(statutenwijziging).  

Pas als dit afgerond is, kunnen we starten met onze bijenfilm. Ondertussen serveert 

Seppe de imkers koffie en pannenkoeken. 

Als afsluiter van de avond houden we onze gratis tombola.  Voor ieder lid van de 

vereniging is er een leuke prijs.    

2.2  “Logen van bijenramen en waswafelen” op zondagnamiddag 19/2/2017 

om 13u30 

Locatie : bij voorzitter Jan Stevens, Rijweg 8 te 3020 Herent.  

Jaarlijks komen we samen in de kelder van de voorzitter.  We hebben dan onze 

werkvergadering waarbij we onze laarzen, handschoenen en overal aantrekken.  
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Oude besmeurde ramen (zonder de oude wascellen natuurlijk) stoppen we in een 

natriumloogbad.  Alle propolis- en wasresten verdwijnen, en propere en ontsmette 

ramen zijn opnieuw klaar voor gebruik. 

Ook imkers, die hun eigen was willen waswafelen, kunnen dat die dag.  Breng wel 

op voorhand je wasblokken naar de voorzitter.  Ik smelt die op voorhand, zodat je 

dadelijk je eigen waswafels kan gieten.  

2.3 Eetfeest op zondag 12/3/2017 om 12u in: “WOK-restaurant te Tielt-Winge”  

We gaan opnieuw met de imkers en familie uit eten.  Vroeger heette dat 

“teerfeest”, het betekende eten, eten en nog eens eten.  Gelukkig hoeft dat niet 

meer. We eten om te genieten en eens gezellig bij mekaar te zitten. 

Dit jaar gaan we naar Han King Wok & Grill 

op het Gouden Kruispunt, Leuvensesteenweg 

268, 3390 Tielt-Winge. 

Bij Han King kan u kennis maken met de 

Aziatisch en Europese keuken. Alles wordt in 

buffetvorm geserveerd zodat u zelf kiest wat 

en hoeveel u wilt eten, van soep tot dessert. 

 

 

Wegwijs In De Restaurant  

Stap 1 Een heerlijke dagsoepje 

Stap 2 Koud voorgerechtenbuffet 

Stap 3 Warm voorgerechtenbuffet 

Stap 4 Selecteer de ingrediënten voor je wokschotel en ook je favoriete saus 

Stap 5 Grill :  vis, scampi, vlees, ………….. 

Stap 6 Vul de laatste gaatjes met een dessertbordje 

  

Wij kiezen voor de all-in-formule. Hier zit ook alle drank in (aperitief, bier, wijn, 

water, frisdrank en koffie). Deze formule kost 39,50€ per persoon.  

De geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij de kassier Vandegaer Luc door 

storting van het bedrag 39,50€ per persoon op onderstaande rekening met 

vermelding: “eetfeest + aantal personen + naam lid vereniging”. 

BE 68 9731 3155 1434 

De Krainer Bieënvrienden VZW 

Ruiterslaan 6, 3010 Kessel-Lo 
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De inschrijving moet vóór 25 februari 2017, opdat we de nodige plaatsen zouden 

kunnen reserveren. 

Gelieve eveneens een mail ter bevestiging te sturen aan luc.vandegaer@telenet.be 

met vermelding van: “eetfeest + aantal personen + naam lid vereniging” !!!!! 

Wegbeschrijving :  

Rij tot het gouden kruispunt in Tielt-Winge.  Neem nu de Leuvensesteenweg 

richting Leuven, en je vindt het restaurant direct op je rechterhand.  Parkeren kan 

je voor het restaurant, ofwel aan de overkant op de parking van de handelszaak.   

2.4 “Vermeerderen van bijenvolken” door Dirk Cristael, vrijdagavond 7/4/2017 

om 19u30 :  

Locatie : ons gebruikelijk vergaderlokaal “Onder den toren” 

Noteer alvast in je agenda deze datum. 

Meer info in ons volgend ledenblad. 

2.5 Koniginnenkweek bij Julien Mannaerts : op zondagnamiddag 28/5/2017 om 

14u 

Voor de imkers die willen deelnemen aan het overlarfproject, noteer alvast deze 

datum. 

Meer info in ons volgend ledenblad. 

2.6 Uitstap naar Denis Van Turnhout : op zondagnamiddag 25/6/2017 

Bezoek aan de bijenstand van Denis Van Turnhout. 

Op volgend adres: Geelseweg 3 te 2250 Olen 

Meer info in ons volgend ledenblad. 

3 Mededelingen 

3.1  Voordracht “Allergie voor bijengif, niet altijd zo onschuldig, maar 

behandelbaar” 

De imkersvereniging van Herentals organiseert een voordracht over 

bijengifallergie. Op donderdag 19 januari 2017 om 20 uur zal professor Didier Ebo 

(adjunct diensthoofd immunologie, allergologie van het UZA-Edegem) spreken 

mailto:luc.vandegaer@telenet.be
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over bijengifallergie.  Plaats van de voordracht : De Boskant 1 te Olen. Er wordt 

een inkom van 5€ gevraagd aan de bezoekers. 

3.2 Bijenmarkt van Broechem   

Onze vrienden van Broechem organiseren een bijenmarkt op 26 maart 2017 vanaf 

14 uur.  Plaats is de parochiezaal in de Venusstraat 10 te Oelegem (Ranst). 

Je vindt er naast bijenvolken ook planten, bloemenzaad, bijenmateriaal, honing, 

mede en kaarsen. 

3.3 Bijenmarkt en plantenruilmarkt te Betekom 

Deze markt gaat door op zondag 26 maart 2017 vanaf 14 uur. 

Vanaf 14 uur kan je planten ruilen of wegschenken. Om 15 u 30 is er de openbare 

verkoop van bijenvolken en tweedehands-materiaal. 

De bijenmarkt gaat door in de zaal bij MEUBELEN VERHAEGEN, Grote Baan 

te Betekom. 

4 Winterbehandeling tegen varroa 

Je winterbehandeling tegen varroa nog niet doorgevoerd, dan is het nu de 

allerhoogste tijd. Met de vrieskou die we hebben gehad is er veel kans dat de 

volkeren broedloos of bijna broedloos zijn.  
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5 Onze sponsors 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imkerijnectar.be/index.html
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