
 

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  

 

Mei/juni 2022 

 

 

 

 



~ 2 ~ 
 

Bestuur: 

Stevens Jan 

Voorzitter  

Rijweg 8 

3020 Herent 

janmb.stevens@gmail.com 

0476/08.15.33 

Mannaerts Julien 

Ondervoorzitter  

Ellestraat 4 

3020 Winksele 

julien.mannaerts@telenet.be 

016/48.01.27 

Putzeys Benny 

Kassier 

Kortrijksestraat 343 

3010 Kessel-Lo 

putzeysb@gmail.com  

0485/50 91 61  

Lembreght Johan 

Secretaris : 

Avenue Jules Gathy 23 

1390 Bossut 

johan.lembreght@skynet.be 

010/84.33.95 

      Bestuursleden : 

De Temmerman Luc Vlamingenstraat 57 

3000 Leuven 

0477/330.788 

detemmerman.luc@gmail.com 

Heremans Chris 

 

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

info.nectar@skynet.be 

016/22.84.54 

Michiels Bart 

 

Groenstraat 138 

3020 Herent 

0472/05 08 66 

 

Peeters Peter Speelbergweg 13 

3020 Veltem-Beisem 

016/48 97 62 

Somers Filip R. Verbeeckstraat 20 

3012 Wilsele 

0479/66 99 45 

Vallons François Langeveldstraat 82 

3020 Herent 

016/23.42.49 

Van Der Biest Sabine Klein Dalenstraat 22a 

3020 Winksele 

0499/54 08 95 

Vangilbergen Kris Veldovenweg 19 

3010 Kessel-Lo 

0475/56 77 33 

Vervloessem Jeroen J-B Van Monsstraat 113 

3000 Leuven 

0496/10 55 54 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


~ 3 ~ 
 

Inhoud 

Bestuur: 2 

1 AGENDA 4 

1.1 Zondag 29/5/2022 om 14u00 : “Statutaire vergadering” 4 

1.2 Zondag 26/6/2022 om 14u: bezoek “Educatieve bijenstand Sint Truiden” bij Hubert Swinnen 5 

1.3 Zondagmatinees 6 

2 MEDEDELINGEN 6 

2.1 Beginnerscursus : laatste praktijkles zaterdag 4/6/2022 6 

2.2 Einde actie SPAR Winksele 7 

3 ONZE SPONSORS 9 

 

 

 

 

 

Ons vergaderlokaal 

  “Onder de toren” 

 Aarschotsesteenweg 531 

 3012 Wilsele-Putkapel 

 Tel 016/44.43.61 

 

 

 

  



~ 4 ~ 
 

1 AGENDA  

 

1.1 Zondag 29/5/2022 om 14u00 : “Statutaire vergadering” 

 

Locatie: Ons vergaderlokaal “Onder de toren” 

Eindelijk kunnen we onze statutaire vergadering laten doorgaan in ons lokaal. 

We geven de vergadering een extra feestelijk tintje. 

Op de agenda staan volgende punten :  

1) We openen met een glaasje schuimwijn of 

fruitsap. Dit maal worden er ook hapjes 

geserveerd!  

2) Jaaroverzicht 2021 door de voorzitter Stevens 

Jan 

3) Kasverslag door onze kassier Benny: Een 

overzicht van alle inkomsten en uitgaven in 

2021. Vervolgens wordt aan de vergadering de 

goedkeuring van de jaarrekening van “De 

Krainer Bieënvrienden VZW” over het boekjaar 

2021 gevraagd. 

4) Kwijting van de bestuurders 

5) Voorstelling van de begroting 2022. Een overzicht van de voorziene 

ontvangsten, en uitgaven. Vervolgens wordt aan de algemene vergadering 

gevraagd om de begroting 2022 goed te keuren.   

6) Varia en rondvraag naar suggesties. 

7) We tonen een videofilm over een actueel onderwerp. 

8) We laten de Seppe aanrukken met koffie en pannenkoeken 

9) Afsluiten doen we met een gratis tombola. Voor de aanwezige leden zijn er 

mooie en nuttige prijzen. Zowel de startende als de meer ervaren imkers 

kunnen kiezen uit het assortiment imkermateriaal.  

Leden, die niet kunnen deelnemen, kunnen een ondertekende volmacht sturen (per 

mail of brief) naar de voorzitter, met vermelding van de persoon, die in hun plaats 

mag stemmen.  (voor adres voorzitter zie vooraan in dit boekje). 

Figuur 1 Gezondheid ! (foto pixabay) 
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Volmacht 

Ik ondergetekende lid van de Krainer Bieënvrienden VZW geef aan collega-imker  

………………………….……………………………………………. 

volmacht om in mijn plaats deel te nemen aan de statutaire algemene vergadering 

van 2022 van de Krainer Bieenvrienden VZW 

Datum + naam in drukletters : ……………………………………………….. 

  

Handtekening :  

  

1.2 Zondag 26/6/2022 om 14u: bezoek aan “Educatieve bijenstand Sint 

Truiden” bij Hubert Swinnen 

 

Locatie: “Provinciedomein Nieuwenhoven” Nieuwenhoven 1, Sint-Truiden 

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 verrast 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. Hubert 

Swinnen verwacht ons daar tegen 14 uur in zijn bijenhal.  

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

jaren de stuwende kracht van 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.   

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 met vermelding of 

je mee gaat eten (plus aantal personen). 
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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. 

1.3 Zondagmatinees 

 

Op de zondagmatinees kwamen al enkel items aan bod. 

Zo hebben we zwermbeheersing en maken van broedafleggers behandeld. 

De imkers kunnen hiernaast natuurlijk hun problemen aankaarten.  We geven een 

antwoord op je vragen.  

 

Samenkomst op educatieve bijenstand: de Limburg Stirumlaan 66 te 3040 

Huldenberg 

. 

Parkeren doen we voor de boerderij op de ruime parking. 

We komen samen in de zaal en bespreken de vragen/problemen van de imkers.  

Nadien gaan we bijenvolken controleren. De vergaderingen starten telkens om 

9:30 en we sluiten af rond 12u. Noteer volgende data in je agenda:  

5/6/2022 geannuleerd   

19/6/2022   

3/7/2022 17/7/2022 

2 MEDEDELINGEN  

2.1 Beginnerscursus : laatste praktijkles zaterdag 4/6/2022 

Eindelijk kunnen we onze beginnerscursus 2020 afronden. 

Op zaterdag 4/6/2022 om 13u30 geven we de 2de praktijkles. 
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Nadien houden we een receptie met de uitreiking van de getuigschriften, in 

aanwezigheid van de Huldenbergse schepen Luc Robijns. 

De schepen van Huldenberg zal vooraf mee een kijkje in de bijenkasten nemen.   

2.2 Resultaat actie SPAR Winksele 

Ons bestuurslid Bart Michiels heeft onze vereniging ingeschreven in de actie van 

SPAR-Winksele.  Klanten die hun aankopen deden konden aan de kassa lokale 

verenigingen steunen.  De actie werd eind maart afgesloten.   Onze club ontving 

waardebons voor aankoop van goederen. 

We danken de zaakvoerder Bert voor het initiatief en ook de klanten om onze club 

te steunen. 

Hieronder de foto van zaakvoerder Bert Van den Eynde en bestuurslid Bart 

Michiels bij de overhandiging van de waardebons. 

 

Figuur 2: Overhandiging van waardebons door SPAR Winksele 
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Figuur 3 : opstelling van de spaarboxen voor de deelnemende vereningingen in SPAR Winksele 
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3 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  
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Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren:  

Zie website Nectar 
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