
 

De Krainer Bieënvrienden VZW 

Rijweg 8 

3020 Herent 

krainer.bee@gmail.com 

 

Verantw. uitg.: De Krainer Bieënvrienden VZW 

Bankrekening nr. : BE 68 9731 3155 1434 

www.krainer.be 

 

 

   

 

 

Blij met een Bij  

 

 

 

November/december 2018 

 

 



~ 2 ~ 
 

Bestuur: 

Stevens Jan 

Voorzitter  

Rijweg 8 

3020 Herent 

janmb.stevens@gmail.com 

016/29.29.49 

0476/08.15.33 

Mannaerts Julien 

Ondervoorzitter  

Ellestraat 4 

3020 Winksele 

julien.mannaerts@telenet.be 

016/48.01.27 

Vandegaer Luc 

Kassier 

Ruiterslaan 6 

3010 Kessel-Lo 

luc.vandegaer@telenet.be 

016/89.77.39 

Lembreght Johan 

Secretaris : 

Avenue Jules Gathy 23 

1390 Bossut 

johan.lembreght@skynet.be 

010/84.33.95 

      Bestuursleden : 

De Temmerman 

Luc 

Dorpstraat 30 

3040 Neerijse 

0477/330.788 

detemmerman.luc@gmail.com 

Geets Jean 

 

Zallakenstraat  3 

3110 Rotselaar 

016/58.22.97 

Heremans Chris 

 

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

info.nectar@skynet.be 

016/22.84.54 

Michiels Bart 

 

Groenstraat 138 

3020 Herent 

0477/32 52 01 

Rouffa Leo Wimmershof 21 

3010 Kessel-Lo 

016/25.86.84 

Therry Xavier Bornestraat 48 

3012 Wilsele 

016/20.52.85 

Vallons François Langeveldstraat 82 

3020 Herent 

016/23.42.49 
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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 7/12/2018 om 19u30 : “Imkeren in Afrika” door Seppe 

Deckers 

Seppe Deckers is reeds vele jaren imker.  Hij werkt aan de universiteit van Leuven. 

Hij heeft in het verleden vele projecten in Afrika 

helpen opstarten i.v.m. imkeren en landbouw.  

Ook hij heeft ervaring met “onze” problemen: 

Varroa, verdwijnziekte, mondialisering van de 

landbouw.  Het is altijd interessant om je blik op 

de wereld te verruimen en je niet te beperken tot 

je eigen bijenstand.  Het wordt beslist een 

interessante uiteenzetting over imkers, landbouw, 

Afrika en Europa. 

*&* 

Ook dit nog: op 7 december, komt de Sint langs!  Voor de brave imkers brengt hij 

alvast een snoepje mee!    

1.2 Statutaire algemene vergadering: zondag 27/1/2019 om 13u30 :  

We gaan 2019 feestelijk instappen met een glaasje schuimwijn en de allerbeste 

imkerwensen. 
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We houden onze statutaire vergadering trouwens terug op zondagnamiddag 

Volgende punten staan op de agenda :  

1. Jaaroverzicht van 2018: We overlopen al onze activiteiten van het voorbije 

jaar en dat is wel een hele boterham.  

2. Kasverslag: Er wordt een overzicht gegeven van alle inkomsten en uitgaven 

van de vereniging en dit overzicht wordt van de nodige commentaar 

voorzien. Alle leden kunnen vragen stellen. Vervolgens wordt aan de 

vergadering de goedkeuring van de jaarrekening van “De Krainer 

Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 2018 gevraagd.  

3. Kwijting van de bestuurders 

4. Voor 2019 heeft het bestuur een begroting opgesteld. De begroting wordt 

toegelicht en aan de algemene vergadering wordt voorgesteld de begroting 

goed te keuren.   

5. (Her)verkiezing van een deel van het bestuur:  

Het mandaat van volgende bestuurders loopt ten einde op de jaarlijkse 

algemene vergadering van 2019:  

• Voorzitter: Stevens Jan  

• Bestuurslid: Heremans Chris  

• Bestuurslid: Michiels Bart 

• Bestuurslid: Roeffa Leo  

• Bestuurslid: Geets Jean 

Geets Jean stelt zich niet herverkiesbaar. Therry Xavier is ontslagnemend en 

niet herkiesbaar. Het bestuur wenst Jean en Xavier te danken voor hun 

jarenlange inzet voor de vereniging.  

Hierbij nodigen we gemotiveerde imkers uit om zich kandidaat te stellen 

om deel te nemen aan het bestuur van hun vereniging.  Personen die willen 

meewerken aan de activiteiten van onze club zijn steeds welkom.  

Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met voorzitter Jan en 

dit ten laatste op donderdag 19/1/2019.    

6. Varia 

De algemene vergadering is ook de gelegenheid om suggesties te doen voor 

activiteiten van de vereniging. Misschien iets om al even over na te denken. 

Pas nadat dit officiële gedeelte van de vergadering is afgerond, kunnen we starten 

met onze bijenfilm. Ondertussen serveert de Seppe pannenkoeken en bedient hij 

de imkers van koffie. 

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

een leuke prijs! 
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2 LIDGELD 2019  -  HERINNERING ! 

Bij de imkers die hun lidgeld nog niet gestort hebben dringen we erop aan om dit 

zo snel mogelijk te doen en in ieder geval vóór 5/12/2018.  Dit vergemakkelijkt 

het werk van onze kassier Luc en secretaris Johan.  Zo kan de ledenlijst tijdig 

doorgestuurd worden naar de KonVIB. 

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 . Bij laattijdige betaling ontvang 

je mogelijk het maandblad van de KonVIB niet gedurende een tijd of 

ben je mogelijk gedurende een tijd niet verzekerd.  

• 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” . 

We vragen U met aandrang de overschrijving zo snel mogelijk te doen en in ieder 

geval vóór 5/12/2018 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 door familieleden of vrienden zijn niet zo duidelijk voor onze kassier 

Luc.  Hij moet exacte naam en adres van het clublid hebben.  Gelieve tevens 

onderstaand inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen,  

• bij voorkeur via email, aan luc.vandegaer@telenet.be of; 

• per post op onderstaand adres : De Krainer Bieênvrienden VZW, T.a.v. Luc 

Vandegaer, Ruiterslaan 6 te 3010 Kessel-Lo. 

U kan het formulier ook overhandigen op de eerstvolgende vergadering. 

Betalingen ontvangen we evenwel enkel via overschrijving en niet in cash.  

Een extra tijdschrift zoals “Bijen” of “La Belgique Apicole” kan je best 

rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes bestellen.  

Tevens 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 subsidies voor de imkerij.   

  

http://www.krainer.be/
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW 

 

Voornaam en Naam : ......................................................................... 

  

wonende te straat + nr ......................................................................... 

  

gemeente en postnummer  ..........     .......................................................... 

 

Emailadres:   ………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………… 

Geboortedatum imker .................................................................... 

Aantal bijenvolken op 

31/10/2018 

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+verzekering) 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   

 

terug te bezorgen vóór 5/12/2018 :  

− aan luc.vandegaer@telenet.be of  

− per post aan De Krainer Bieënvrienden VZW, t.a.v. Vandegaer Luc, 

Ruiterslaan 6, 3010 Kessel-Lo 

− af te geven op volgende vergadering 

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar www.krainer.be 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 wordt 

niet gebruikt voor commerciële doeleinden. De informatie zal ook meegedeeld worden aan de KonVIB o.m. voor het maandblad. Het aantal bijenvolken 

zal door de KonVIB worden meegedeeld aan de overheid in het kader van de verdeling van overheidssubsidies. Voor het privacybeleid van de KonVIB 

verwijzen we naar de KonVIB. 

mailto:luc.vandegaer@telenet.be
http://www.krainer.be/
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3 IMKERSCURSUS 2019. 

De aankondigingen op de website, en de affiches in handelszaken missen hun 

effect niet.  De inschrijvingen lopen vlot binnen. We hebben nog een 10-tal 

plaatsen vrij.  Om organisatorische redenen sluiten we af op 50 inschrijvingen. 

Kennen jullie nog geïnteresseerde mensen, geef ze de nodige info, of verwijs ze 

naar onze website.  Daar vinden ze alle info.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cursus voor beginnende imkers 

Data: 

• Theorie 23/2/2019 en 23/3/2019  

• Praktijklessen 27/4/2019 en 11/05/2019 

 

Erkende imkerspecialisten geven deze seminaries voor beginnende imkers 

gespreid over twee zaterdagen in auditorium, gevolgd door praktische 

trainingssessies op de educatieve bijenstand waarbij ook de cursisten de handen 

uit de mouwen moeten steken. Hierna wordt gedurende het ganse jaar 2019 een 

blijvende en sterke omkadering voorzien in clubverband door de ervaren imkers 

bij de ‘Krainer Bieënvrienden’. 

Er is geen voorafgaande imkerervaring nodig om deze opleiding aan te vatten. 

Alle basisinformatie die nodig is om te starten met imkeren komt aan bod in deze 

doelgerichte opleiding, die de cursist voorbereidt om in 2019 te beginnen imkeren. 

De seminaries gaan door op de educatieve 

bijenstand van de Krainer Bieënvrienden 

VZW te Huldenberg. 

Boerderij Hof ten Bosch, de Limburg 

Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg. 

 

De opleiding wordt aangeboden aan 50€.  

De registratieprijs omvat cursusmateriaal, 

lunch en drank evenals deelname aan de activiteiten van de vereniging gedurende 

het ganse jaar 2019. Er worden maximum 50 cursisten aanvaard. 

 

Inschrijven kan op   www.krainer.be  vóór 9 februari 2019. 

Bijkomende inlichtingen op www.krainer.be, of telefonisch 0476/08.15.33  

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.krainer.be/
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4 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 

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

De Krainer Bieënvrienden 

VZW 

Rijweg 8 

3020 Herent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweemaandelijks tijdschrift 

Afgiftekantoor LEUVEN 1 Erkenningsnummer 808002 

PB-nummer B30620 

 

 

 

 


