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

We openen onze statutaire jaarvergadering met een toast op het nieuwe jaar en de 

allerbeste imkerwensen. Heb je gemerkt dat we onze 

statutaire vergadering terug zondagnamiddag houden? 

Volgende punten staan op de agenda :  

1. Jaaroverzicht van 2018 en dat wordt een hele 

boterham.  

2. Kasverslag: Een overzicht van alle inkomsten en 

uitgaven wordt gegeven en toegelicht. 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. Voorstelling van de begroting 2019. Vervolgens 

wordt aan de algemene vergadering 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 en Leo Rouffa stellen zich niet herverkiesbaar. Therry Xavier is 

ontslagnemend en niet herkiesbaar. Het bestuur wenst Jean, Leo en Xavier 

te danken voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Jan Stevens, Chris 

Heremans en Bart Michiels zijn wel herverkiesbaar.  

We nodigen gemotiveerde imkers ook uit om zich kandidaat te stellen om 

deel te nemen aan het bestuur van hun vereniging.  Wie wil meewerken 

aan de activiteiten van onze club is steeds welkom.  Geïnteresseerden 

kunnen hiervoor contact opnemen met voorzitter Jan en dit ten laatste op 

zondag 20/1/2019.    

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. 
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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! 

1.2 Vergadering vrijdag 22/2/2019 om 19u30 : Voorjaarswerken, stap voor stap 

naar een optimale dracht door Maarten Pluym  

Onze gastspreker begon op 16 jarige leeftijd te imkeren.  Zijn eerste bijenvolken 

waren agressief, maar gaandeweg schakelde hij over op zachtaardige bijen.  Hij 

werd actief in de imkervereniging van Zoersel, eerst 

als lid en later als bestuurslid.  

Het onderwerp “Voorjaarswerken, stap voor stap naar 

een optimale dracht ” behandelt zijn methode om de 

bijenvolken optimaal voor te bereiden op de eerste 

dracht. Ideaal voor een beginnend imker, interessant voor de ervaren imker. 

1.3 Werkvergadering zondag 31/3/2019 om 13u30 : Logen en waswafelen bij 

de voorzitter Jan Stevens  

Ook dit jaar kunnen onze leden hun ramen logen.  Hierbij worden was- en 

propolisresten verwijderd en de ramen gedesinfecteerd. We vragen jullie om je 

naam door te geven en tevens het aantal 

meegebrachte ramen. Voor de 

verzekering moeten we de namen 

noteren. 

Ook een overal, laarzen en 

zuurbestendige handschoenen zijn 

vereist. Wie zijn eigen was wil 

waswafelen moet die op voorhand 

binnenbrengen bij voorzitter Jan. Graag 

vooraf een telefoontje. De was moet 

proper zijn en geleverd worden in kleine brokken, zodat die makkelijker kan 

gesmolten worden.   

Ook tijdens de maand maart kunnen de leden hun was wafelen.  Geef je naam en 

hoeveelheid was door aan de voorzitter via mail.  We zullen jullie contacteren om 

af te spreken wanneer je kan langskomen.  
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2 IMKERSCURSUS 2019. 

We kunnen jullie vertellen dat de cursus 

volgeboekt is.   We hebben 50 cursisten, 

die hun eerste stappen in de bijenwereld 

gaan zetten.  Er zijn nog meer 

geïnteresseerden, die we op een reservelijst 

geplaatst hebben.  Haakt een cursist af om 

een of andere reden, dan wordt iemand van 

de reservelijst opgevist (wie zich eerst 

opgegeven had).  Krijg je vragen van geïnteresseerden die zich nog niet hebben 

ingeschreven, dan kan je ze verwijzen naar een volgende beginnerscursus.   

3 Nieuws over het bijenallergieproject 

Velen onder jullie waren aanwezig op onze vergadering in oktober 2018 toen 

professor Christine Breynaert een bijzonder interessante uiteenzetting gaf over 

bijenallergie.   

Extra bekendheid geven aan “bijenallergie”, de mogelijkheid tot medische 

behandeling ervan en de nood aan bijkomend onderzoek zijn belangrijk. Het 

belang van extra onderzoek bleek trouwens al uit de uiteenzetting van professor 

Breynaert evenals de nood aan fondsenwerving ter financiering van dit onderzoek.  

Professor Breynaert heeft ondertussen een “insectenallergiefonds” opgericht ter 

financiering van verder onderzoek. Om dit fonds te spijzen worden verschillende 

events georganiseerd.  

Onze vereniging steunt dit insectenallergiefonds en zal meewerken aan de 

geplande activiteiten in maart 2019.  

Hieronder een klein artikel van professor Breynaert met meer informatie over dit 

project en de events.  
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 “Een fonds voor, door en mét patiënten....” 

Beheerder: professor Christine Breynaert  

 

Insectensteken komen heel frequent voor: 

praktisch iedereen wordt minstens eenmaal in zijn 

leven gestoken door een bij, wesp of hommel. 

Meestal zijn de reacties onschuldig met jeuk en 

zwelling. Maar soms ontstaat een zeer ernstige 

allergische reactie die mogelijk levensbedreigend 

is met gevaarlijke zwellingen, bloeddrukval of 

zelfs bewustzijnsverlies. Sommige personen hebben een verhoogd steekrisico door 

bijvoorbeeld hobby (tuinieren of fietsen) of beroep (imker, brandweerman, 

tuinman of werknemers van een hommelkwekerij). Bij andere personen wordt naar 

aanleiding van een ernstige reactie op een insectensteek een onderliggende 

mestcelaandoening of mastocytose vastgesteld. De enige behandeling die ernstige 

en mogelijk levensbedreigende reacties op een volgende steek kan voorkomen is 

immunotherapie met insectengif (VIT of “venom immunotherapy”). Vaak zijn 

patiënten of artsen echter niet op de hoogte van het bestaan van deze behandeling 

en van het feit dat ze een hoge mate van bescherming biedt waardoor de 

levenskwaliteit van patiënten met ernstige reacties sowieso sterk verbetert. 

Er zijn nog een aantal problemen in het stellen van de diagnose en therapie die 

dienen opgehelderd te worden. Een allergie aan het gif van wespen-, bijen- 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 speciale (bloed)testen nodig in het onderzoekslaboratorium om de 

behandeling te richten naar het juiste insectengif. Anderzijds is nog onvoldoende 

bekend welk het optimale immunotherapie-schema is en hoe lang moet behandeld 

worden om een levenslange bescherming te behouden. Dit geldt inzonderheid voor  

patiënten met een onderliggende mastocytose. Verdere studie is hiervoor 

essentieel. 

De steun van een universiteitsfonds zoals het Insectenallergiefonds is cruciaal om 

onderzoek over insectenallergie te kunnen doen. Het doel van het 

Insectenallergiefonds is dan ook om enerzijds het onderzoek naar de diagnose en 

de behandeling van insecten(gif)allergie te bevorderen en te ondersteunen. 

Anderzijds heeft het Insectenallergiefonds als heel belangrijke taak om initiatieven 

te ondersteunen en te organiseren om de kennis rond mogelijke preventie, 

diagnose en behandeling met immunotherapie te bevorderen bij de bevolking en 

zeker en vast bij personen met een verhoogd steekrisico. 
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Het Insectenallergiefonds werd opgericht in 2018 door professor Christine 

Breynaert, ondertussen zelf imker, samen met enkele patiënten. De activiteiten 

worden georganiseerd voor, door en met patiënten. 

Save the date !!! 

• 15-17 maart 2019: Expositie van Georges Libbrecht met kunstwerken 

over insecten, in een ontmoeting met machines (Machinezaal, 

Thermotechnisch Instituut, Heverlee). 

• 17 maart 2019: Insectendag in het Arenbergpark te Heverlee. 

• 18 mei 2019: Uniek benefietconcert met muziek over bijen, wespen en 

hommels door het AHO (Alumni Harmonie Orkest ) met als solist 

klarinettist Bart Watté.  

(https://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/benefietconcert-

insectenallergiefonds ) 

 

4 MEDEDELINGEN. 

Met droefheid melden jullie het overlijden van een oud-imker, Emiel Willems, op 

9 januari 2019.  Hij had de gezegende leeftijd van 97 jaar.  Voor de jonge leden 

onbekend,   bij de ouderen gekend als een stil en minzaam man.  Hij hield van de 

bijen en heeft zolang hij kon zijn bijen optimaal verzorgd.  Toen zijn gezondheid 

achteruitging heeft hij afscheid moeten nemen van zijn bijen.  Toch bleef hij nog 

steeds denken aan zijn passie.  Dat werd ook op de begrafenisplechtigheid 

meermaals herhaald.   

We bieden hierbij de familie onze innige deelneming bij het verlies van hun vader, 

grootvader en overgrootvader.      

https://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/benefietconcert-insectenallergiefonds
https://www.kuleuven.be/mecenaat/inschrijvingen/benefietconcert-insectenallergiefonds
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5 ONZE SPONSORS 
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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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