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1 CORONA 2020 

1.1 Activiteiten serieus beperkt 

Wat de wetenschappers voorspeld hadden, komt uit.  Het coronavirus is er nog 

steeds en de tweede golf wordt nog erger als de eerste.  Dus “klassiek vergaderen” 

in ons lokaal mogen we vergeten.  Iets plannen voor de volgende maanden in ons 

vergaderlokaal, of aan onze 

educatieve bijenstand is niet 

realistisch.  We blijven daarom 

voordrachten via 

videoconferentie aanbieden. En 

dat heeft niet enkel nadelen, je 

kan namelijk vanuit je luie 

zetel, met een biertje naast je, 

deelnemen, zonder dat je een 

gure herfstwind moet trotseren. 

We weten natuurlijk dat niet 

alle imkers beschikken over een pc, of dat ze minder goed vertrouwd zijn met het 

gebruik van pc’s. Helaas hebben we geen andere mogelijkheden, en raden we ze 

aan om bij een vriend-imker of een familielid in corona-proof condities onze 

online voordrachten te volgen. Verder in dit nummer geven we een korte 

beschrijving van wat je nodig hebt om deel te nemen en hoe je dit moet doen. Er 

is zelfs een filmpje waar uitgelegd wordt hoe je tewerk moet gaan. 

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

Figuur 1: bron Vecteezy.com 
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2 AGENDA 

2.1 Vrijdag 20/11/2020 om 19u30  : “Biologisch en bijenvriendelijk imkeren”  

door Geert Steelant 

Locatie: “PC-HOME” 

We nodigen Geert uit om te spreken over zijn stokpaardje 

: “Biologisch en bijenvriendelijk imkeren” . 

Om Geert beter te leren kennen, geven we hieronder een 

stukje biografie. 

Aan het woord Geert : 

Ik heb van kindsaf al een passie voor natuur. Ook in mijn 

beroepsleven, meer dan 40 jaar, werkte ik altijd in de 

natuur met veel passies in zeer uiteenlopende activiteiten, 

in verschillende branches. Gedurende 10 jaar woonde en werkte ik als tuinman op 

een kasteeldomein in Frankrijk, een echt bijenland. 

 

Daar ontmoette ik Antoine, een imker afkomstig uit een oude imkersfamilie met 

een traditie sinds 1851. Antoine beheerde meer dan 200 bijenkasten op zijn 

landgoed. Op een dag zei ik tegen Antoine: “ Ik zou graag het beroep van imker 

willen leren.” Zijn antwoord was simpel, maar raak: “Imker zijn is geen baan, maar 

een passie.” Antoine leefde en dacht als 

een bij. Hij was een pure Warré imker, 

met een enorm respect voor de bij en haar 

levenswijze. Via Antoine leerde ik alles 

over bijen en het imkeren op een 

eenvoudige en vooral bij-vriendelijke 

manier. 

 

Na een decennium in Frankrijk, keerde ik 

terug naar België met mooie 

herinneringen en een schat aan kennis 

over bijen en Warré. Door gebrek aan 

plaats en tijd, bleef het imkeren echter 

een tijdlang achter gesloten deuren 

zitten. In 2014 kreeg ik een herseninfarct en na een lange revalidatie, startte ik 

opnieuw met imkeren op de manier die Antoine mij heeft meegegeven. Omdat het 
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slecht gaat met onze bijen, wil ik iets betekenen in de imkerwereld en wil ik mijn 

kennis doorgeven aan de jongere generaties.  

 

Instructies om in te loggen op de videoconferentie zullen via mail verstuurd 

worden een aantal dagen voor de vergadering. 

3 BERICHTEN 

3.1 Bijenfilm HONEYLAND 

De film “HONEYLAND”werd tweemaal vertoond. In open lucht in augustus, later 

in het auditorium ZED.  

Telkens was er een gesprek 

met Frank Moens 

(Coördinator & 

programmator 

DOCVILLE) over de 

bijtjes en andere insecten. 

Hun nut, hun problemen, en 

de factor “de mens”.  Leuk 

om via deze weg een breder 

publiek te bereiken.  

Telkens was de opkomst 

zeer groot (zeker voor in 

corona-tijden).  Voor 

degenen, die toch de vertoning gemist hebben, vraag aan collega-imkers naar de 

film, en ze zullen je beamen : “Dit is een mooie film, die met weinig woorden heel 

veel vertelt.  Niet alleen 

over bijen, maar ook 

over de natuur, en de 

mens in de natuur.” 

Voorzitter Jan zorgde 

voor een deskundig 

antwoord zowel op de 

vragen uit het publiek als 

op de vragen van de 

coördinator.  

 

Figuur 2: Frank Moens (Coördinator & programmator DOCVILLE) 
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3.2 Help!  Bijen in nood! 

 

Figuur 3: deskundige uitleg werd gegeven bij de opsporing van het nest van de Aziatische hoornaar. Hier een aantal leden bij een 
lokpot voor Aziatische hoornaars.  

Ditmaal geen brandje te blussen, maar wel een bedreiging voor al onze bijen: de 

Aziatische hoornaar.  Jeroen Vervloesem heeft zich toegelegd op de Aziatische 

hoornaar en de opsporing en bestrijding ervan.  Ik heb zijn oproep voor actieve 

hoornaar-bestrijders via mail doorgestuurd.  Ook zijn aanbod om deel te nemen 

aan een zoektocht naar een nest heb ik rondgestuurd.  Een aantal imkers zijn hierop 

ingegaan, en op een zaterdagnamiddag mee gaan zoeken.   

Hoe start je ermee?  Op wat moet je letten?  Stap voor stap werd alles uitgelegd. 

En uiteindelijk hebben we het nest gevonden in het park van het sportkot 

KULeuven.  In groep stonden we onder de bewuste boom, maar niemand kon met 

zekerheid het nest aanwijzen.  Jeroen heeft ons een paar tips gegeven, en pas toen 

zagen we het nest hoog in een canadaboom.  Ervaring zal wellicht helpen om het 

nest sneller te herkennen.  

Er zijn nog hoornaarsnesten opgespoord, en opgeruimd. Het is wel duidelijk, dat 

die beestjes akelig dicht bij al onze bijenstanden komen. 
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Maak je geen illusie, ze zitten vlakbij. Volgend jaar zal je ze wellicht aan je 

bijenvolken zien rondvliegen. 

Dus hierbij een 

oproep om alert te 

blijven. Schiet 

meteen in actie als je 

er eentje ziet. Zie je 

een Aziatische 

hoornaar 

verschijnen aan je 

bijenkasten, 

organiseer je dan in 

groep met de imkers 

van je buurt. Zoek 

de nest(en) op.  Heb 

je vragen, 

contacteer imkers, 

die al meer ervaring 

hebben met de opsporing.  Eens het nest gevonden, verwittig je de brandweer, en 

zij zullen het nest vernietigen.  Hopelijk ben je er tijdig bij, d.w.z. de nesten 

worden best opgeruimd nog voor ze starten met de kweek van jonge koninginnen. 

Ik heb de presentatie van Karel Schoonvaere over de Aziatische hoornaar 

rondgestuurd via mail. Neem die nog eens door. Voor de imkers zonder pc, willen 

we de presentatie afprinten. Geef dan een seintje naar de voorzitter 

(0476/08.15.33). 

4 LIDGELD 2021 

Het ogenblik is weer aangebroken om je lidmaatschap van onze vereniging te 

hernieuwen.  Dit is vroeg, maar we moeten de lidgelden tijdig innen om alles 

administratief in orde te kunnen brengen (o.m. met de KonVIB).  Tijdige 

inschrijving en betaling zorgt ervoor dat het eerste boekje van de KonVIB netjes 

in januari 2020 in je brievenbus zal vallen. 

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".  

Figuur 4: nest van een Aziatische hoornaar (foto Hannelore Smitz) 
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• 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” . 

Graag betalen vóór 1/12/2020 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 gebeuren 

soms immers door familieleden of vrienden en dan is het niet duidelijk voor onze 

kassier Benny Putzeys wie zich inschreef.   

Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken 

(dan kom je automatisch in het formulier terecht) of via de website 

www.krainer.be   

Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit 

opsturen per post naar onderstaand adres :  

o De Krainer Bieênvrienden VZW,  

o T.a.v. Putzeys Benny  

o Kortrijksestraat 343 

o 3010 Kessel-Lo 

Betalingen ontvangen we bij voorkeur via overschrijving en niet in cash.  

Een extra tijdschrift zoals “Bijen”, “La Belgique Apicole” of “Die Biene” kan je 

best rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes bestellen.  

Via het inschrijvingsformulier 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 Europese subsidies 

voor de imkerij.   

Zoals vroeger reeds aangegeven in Blij met een Bij omvat de inschrijving bij de 

KonVIB geen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (meer) voor de imkers. 

Vraag bij je eigen verzekering best na of dit begrepen is in je polis burgerlijke 

aansprakelijkheid.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.krainer.be/
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW 

(Gelieve dit formulier enkel te gebruiken als je geen computer hebt en het elektronisch 

formulier te gebruiken als je wel een computer hebt).  

 

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

  

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

  

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

 

Emailadres:   ………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………… 

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

Aantal bijenvolken op 

31/10/2020 

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) 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   

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar 

www.krainer.be1 

 

 

 
1 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 zal ook meegedeeld worden aan de 
KonVIB o.m. voor het maandblad. Het aantal bijenvolken zal door de KonVIB op anonieme basis worden meegedeeld aan 
de overheid in het kader van de verdeling van overheidssubsidies. De informatie wordt niet gebruikt voor commerciële 
doeleinden. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.krainer.be/disclaimer_privacy.html
http://www.krainer.be/
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5 DEELNEMEN AAN EEN VIDEOCONFERENTIE 

Hierna leggen we bondig de procedure uit om een voordracht te kunnen volgen. 

Via deze link2 kan je ook naar een filmpje kijken waarin wordt uitgelegd hoe je 

moet tewerk gaan.  

Zorg dat je een computer3 hebt met een internetverbinding. Als je een draagbare 

computer hebt, zitten daar normaal luidsprekers, microfoon en camera in, zodat je 

alles hebt wat nodig is. Heb je een desktop dat moet je checken of het geluid wordt 

weergegeven (bv. als je een filmpje speelt) en om te kunnen praten moet je een 

microfoon hebben en als je in beeld wil komen een camera. Mogelijk zijn die 

zaken ingebouwd in je scherm.  Als er geen microfoon ingebouwd is kan je 

eventueel een hoofdtelefoon met microfoon gebruiken, die je kan aansluiten op je 

computer. Kleine cameraatjes met microfoon die je kan aansluiten op je desktop 

zijn eveneens te koop. 

Voor elke voordracht zul je van ons een mail krijgen met daarin een link waarop 

je kan doorklikken om verbinding te maken met het videoconferentieprogramma. 

Momenteel gebruiken we google meet. Het is mogelijk dat het programma 

toestemming vraagt om bv. software te mogen installeren, om je camera en 

microfoon te mogen te mogen gebruiken, enz… Klik daarna op de knop 

deelnameverzoek op je scherm. Even wachten tot de organisator van de 

vergadering je toelaat. Zet je microfoon uit (door op het microfoonicoontje te 

klikken) als je niet aan het spreken bent om achtergrondgeluiden te vermijden.  

 
2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj

a&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6

BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOg

hwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg 
3 Met een smartphone kan je tegenwoordig ook dergelijke vergadering volgen. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOghwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOghwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOghwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOghwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4pNCk8NDsAhWNzKQKHYwFCvUQwqsBMAR6BAgKEAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOghwAvu-TtI&usg=AOvVaw1ahaJW8y_0ZuGwhs05dWVg
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6 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:  

Zie website Nectar 

 

 

 

 

 

 

 

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