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1 CORONA 2020 

1.1 Activiteiten voorlopig opgeschort 

We zitten volop in de corona-crisis. We 

hadden in de voorbije maand maart nog een 

cursusdag op het programma staan voor onze 

beginners, maar de overheid heeft, in ons aller 

belang, strikte maatregelen opgelegd.  Alle 

samenkomsten zijn verboden, dus hebben we 

onze beginnerscursus moeten opschorten.   

We volgen de situatie dag na dag op, maar 

kunnen enkel vaststellen dat, na een evaluatie 

van de situatie, de maatregelen recent verlengd werden.  De specialisten 

waarschuwen ons voor besmettingen en herbesmettingen.  Zelfs als de 

maatregelen versoepeld zouden worden, zullen we nog plichtsbewust en 

voorzichtig moeten blijven.  

Hieronder volgt het voorziene programma, evenwel onder voorbehoud dat de 

activiteiten mogen doorgaan. We zullen jullie via mail informeren als de 

activiteiten terug hernemen. In geval van twijfel kan je telefoneren of een mail 

sturen.  

Denk aan je gezondheid en die van je familie, vrienden en buren.  

1.2 De imkers en hun activiteiten in coronatijd 

Ondanks de coronacrisis blijft het natuurlijk nodig om bijen te verzorgen. De 

meeste van jullie hebben hierover via mail waarschijnlijk al informatie ontvangen, 

maar toch nog even enkele belangrijke punten op een rijtje. Onderstaande 

informatie is gebaseerd op wat we momenteel ontvangen hebben. Volg het nieuws 

op, op de website van de KonVIB en van Honeybee Valley en via andere media, 

want de overheid kan natuurlijk nieuwe maatregelen nemen of bestaande 

maatregelen aanpassen.  

• Niet essentiële verplaatsingen zijn verboden1. Staan de kasten bij u thuis, 

dan is er geen probleem. U kan in uw tuin of directe omgeving aan uw kasten 

werkzaamheden verrichten. Een gezinslid mag u helpen, ook één vriend of 

vriendin. Hou daarbij de nodige afstand (social distancing) in acht. 

• Aan Minister Ben Weyts werd hierover een vraag gesteld en hij heeft hierop 

 
1 Artikel 8 van het ministerieel besluit van 18/03/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID - 19 te beperken 

Figuur 1: coronavirus (afbeelding van Vektor Kunst 
iXimus via Pixbay) 

https://www.konvib.be/
https://www.honeybeevalley.eu/
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200318-covid-19.pdf
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geantwoord: “Wat nodig is in kader van dierenverzorging en -voeding blijft 

toegestaan.” Imkers die verplaatsingen dienen te doen naar hun bijenstanden 

kunnen dit dus, tot nader order, zonder probleem blijven doen. 2 

Je mag naar je eigen standen rijden (alleen in de auto of met een gezinslid) 

om je bijen te verzorgen. Wat je hierin kan helpen om je verplaatsing te 

rechtvaardigen bij politiecontrole is een kopie van het FAVV dossier waarin 

men uw diverse standen kan terugvinden3.  

• Besef dat het verplaatsen van bijenkasten nu ENKEL toegelaten wordt als 

men onderweg is naar een beroepsteler. Zorg dat je voldoende info over je 

teler bij je hebt; bijvoorbeeld een mail waarmee hij kasten aanvraagt voor 

de bestuiving. Alleen dan kan er sprake zijn van een verplaatsing in het kader 

van een beroepsactiviteit. Zorg ook dat je steeds zijn gsm nummer en adres 

bij je hebt. Neem de meest realistische kortste weg tussen vertrekadres en 

plaats van aankomst4. Kasten verplaatsen van eigen locatie A naar eigen 

locatie B MAG ALS HOBBY-IMKER NIET5.  

• Zelf aanvoeren van aangekocht teeltmateriaal (koninginnen, kweekkastjes, 

...) valt ook niet onder essentieel vervoer en is dus verboden. Reizen naar 

bevruchtingseilanden is verboden onder huidige Corona-maatregelen6.  

• Om op uw specifieke vragen te kunnen antwoorden heeft de KonVIB een 

informatiepunt opgericht, waar u met uw specifieke vraag terecht kan: 

Penningmeester.konvib@gmail.com 

2 AGENDA 

2.1  Zondagmatinees starten in april via video/teleconferencing ! 

Locatie: “PC-HOME” 

Omwille van het samenscholingsverbod gaan we onze zondagmatinees via 

elektronische weg opstarten. Speciaal voor de startende imkers organiseren we de 

zondagmatinees tot nader order via ZOOM, een toepassing voor video en 

teleconferencing. Hier zal je dan met je vragen terecht kunnen. Voor volgende data 

zal je een uitnodiging ontvangen om je aan te loggen via je PC.  

Telkens van 10u tot 12u 

 
2 Bron: nieuwsflash Honeybee Valley, 18/03/2020.   
3 Bron: KonVIB.  
4 Bron: KonVIB. 
5 Bron: KonVIB. 
6 Bron: Honeybee Valley newsflash.  

https://www.foodweb.be/Operator/Public/SearchOperator.aspx
mailto:Penningmeester.konvib@gmail.com
https://www.konvib.be/imkerwereld-pseudo/186-imkerwereld-nieuws/4054-verduidelijking-coronamaatregelen.html
https://www.konvib.be/imkerwereld-pseudo/186-imkerwereld-nieuws/4054-verduidelijking-coronamaatregelen.html
https://www.konvib.be/imkerwereld-pseudo/186-imkerwereld-nieuws/4054-verduidelijking-coronamaatregelen.html
https://www.honeybeevalley.eu/
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• Zondag 5/4/2020 

• Zondag 19/4/2020 

• Zondag 3/6/2020 

Dit is wellicht een primeur in 

Vlaanderen, en we zullen ook 

moeten leren deze tool optimaal 

te gebruiken.  Ook voor ons is dit 

een nieuw gegeven. 

We willen vooral de jonge 

startende imkers niet in de kou 

laten staan.  Zij zetten de eerste stappen in de bijenwereld en hebben nog vele 

vragen.  We zullen jullie vragen in groep behandelen, net zoals dat vorig jaar deden 

in Huldenberg.  Enkel het fysisch contact met de bijen kunnen we niet realiseren.  

Voor de koffie en koekjes moet je zelf zorgen. 

Wie ondertussen inspiratie zoekt over de werkzaamheden die in de lente moeten 

worden verricht kan hierover inspiratie vinden op de website van de Nederlandse 

bijenhoudersvereniging.  

2.2  Koniginnenkweek door Albert Reynaers op 17/4/2020 om 19u30 

AFGELAST  DOOR CORONA-CRISIS !!! 

Oorspronkelijk hadden we een 

voordracht gepland door Albert 

Reynaers over koninginnenkweek. 

Maar die moeten we nu spijtig genoeg 

afgelasten.  

 

 

https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-maart-15-april-2020
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/15-maart-15-april-2020
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2.3  Zwermen door Baets Johan op 8/5/2020 om 19u30 

VOORLOPIG NOG NIET GECANCELLED !!! 

Locatie: “Onder de toren”, Wilsele-Putkapel 

Begin mei begint het te kriebelen.  De bijen volgen hun 

natuurlijk instinct en denken aan de voortplanting.  Bij 

de bijen is dat zwermen.  Voor beginners is dit wel 

vaak een probleem , dat ze moeilijk begrijpen en onder 

controle krijgen.  Baets Johan is een ervaren imker en 

voorzitter van imkersvereniging “Liefhebbers van het 

zoet” te Broechem.  Hij zal je het fenomeen uitleggen, 

en je mogelijke oplossingen aanreiken. Een must voor 

startende imkers en interessant voor de meer ervaren 

hobbyisten.  

LET WEL! VOORDRACHT GAAT ENKEL DOOR ALS DE OVERHEID ZIJN 

MAATREGELEN VERSOEPELD! 

2.4  Daguitstap op zondag 28/6/2020 om 14u 

VOORLOPIG NOG NIET GECANCELLED !!! 

Locatie: “Provinciedomein Nieuwenhoven” 

Naar jaarlijkse traditie plannen we een uitstap naar een 

bijenstand.  Hier zoeken we nieuwigheden.  We bezoeken de 

imker op in zijn habitat, d.w.z. zijn omgeving waar hij leeft 

en werkt met zijn bijtjes.  Vaak kijken we dan raar op, ach zo 

los jij dat probleem op. Ook werkmethoden kan je beter 

demonstreren in een bijenhal, dat is zoveel duidelijker.   

Daarom kozen we dit jaar voor een uitstap naar het 

provinciaal domein Nieuwenhoven in Sint Truiden. Op 

zondag 28 juni 2020 om 14 uur worden we verwacht in de bijenhal op het 

provinciaal domein door Hubert Swinnen. 

Hubert Swinnen, voorzitter van de Koninklijke Imkersbond Sint-Truiden is reeds 

jaren de stuwende kracht in de lokale imkersclub.  Een club die heel veel 

activiteiten voor zijn leden organiseert : waswafelen, koniginneteelt …. Zo ook is 

hij de bezieler van de educatieve bijenstand op het domein. Kortom een man met 

een heel rijke imkerervaring, die dat ook graag deelt met alle natuurliefhebbers.   
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Adres : 

Provinciedomein Nieuwenhoven 

Hasselsesteenweg 1 

3800 Sint-Truiden 

Nadien om 17u30 kunnen we in de brasserie ‘t Kelshof op het domein iets drinken 

en eten. Graag een mail naar de voorzitter als je meegaat. 

 

 

Mensen kunnen ook samenkomen om 12u50 bij de voorzitter Jan, Rijweg 8 te 

Herent Gsm 0476/08.15.33. 

We vertrekken dan stipt om 13u vanuit Herent..  

LET WEL! UITSTAP GAAT ENKEL DOOR ALS DE OVERHEID ZIJN 

MAATREGELEN VERSOEPELD! 

2.5 Beginnerscursus 2020 :  ANNULATIE & UITSTEL TOT 2021 

Onze imkerscursus voor beginners is gestart op 15 februari 2020.  Een groep 

enthousiaste natuurliefhebbers hebben een ganse dag aandachtig geluisterd.  

Ongeduldig vuurden ze hun vragen af.   

Wel omwille van de corona—crisis en de maatregelen uitgevaardigd door de 

overheid, hebben we beslist de cursus uit te stellen tot 2021. Aanvankelijk hoopten 

we om mits een paar weken vertraging de cursus te kunnen afwerken.  Dit is een 

illusie, de corona-crisis zal ons maanden in de ban houden.  De cursus verderzetten 

in het najaar is geen optie.  We hebben steeds geopteerd om 2 theoriedagen in 

februari en maart te geven, gevolgd door 2 praktijklessen waarvan de items perfect 

aansluiten bij de lentemaanden.  Hierop kunnen de cursisten met hun kennis 

aansluiten bij de zondagmatinees.  In de maanden juni/juli bezorgen we dan 

bijenvolkjes aan de startende cursisten.  

Met spijt in het hart stellen we de cursus dus uit tot het voorjaar 2021.   

Alle ingeschreven cursisten zijn in 2021 van harte welkom op onze 

beginnerscursus, waarbij we ook de eerste theoriedag hernemen. Een opfrissing 

na één jaar pauze, zal immers wel nodig zijn. 
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Opnieuw inschrijven en betalen hoeft dus niet. We zullen de cursisten later meer 

info geven over de uitgestelde cursus. 

 

3 MEDEDELINGEN 

3.1 Overlarfproject 

VOORLOPIG NOG NIET GECANCELLED !!! 

Imkers , die F1-koniginnen willen kweken, kunnen per imker tot 10 dopjes met 

larfjes afhalen bij Mannaerts Julien.  Ze sturen best eerst een e-mail naar Julien 

met je naam, adres en telefoongegevens. Julien zal je dan contacteren wanneer je 

de dopjes kan ophalen.  

Mannaerts Julien 

Ellestraat 4 

3020 Winksele 

0494/90.76.67 

julien.mannaerts@telenet.be 

OOK DIT IS WEER ONDER VOORBEHOUD DAT TEGEN DAN 

VERPLAATSINGEN MOGELIJK ZIJN OM LARFJES AF TE HALEN.   

mailto:julien.mannaerts@telenet.be
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4 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  

 

 

 

 

 

 

 

  

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren: (tijdelijk gesloten vanwege corona) 

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

Tijdens de zomeruren: wo, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u 

 

 

 

 

 

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