CORONA-EDITIE
Blij met een Bij

Juli / augustus 2020

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

Bestuur:
Stevens Jan

Rijweg 8

janmb.stevens@gmail.com

Voorzitter

3020 Herent

0476/08.15.33

Mannaerts Julien

Ellestraat 4

julien.mannaerts@telenet.be

Ondervoorzitter

3020 Winksele

016/48.01.27

Putzeys Benny

Kortrijksestraat 343

putzeysb@gmail.com

Kassier

3010 Kessel-Lo

0485/50 91 61

Lembreght Johan

Avenue Jules Gathy 23

johan.lembreght@skynet.be

Secretaris :

1390 Bossut

010/84.33.95

De Temmerman

Dorpstraat 30

0477/330.788

Luc

3040 Neerijse

detemmerman.luc@gmail.com

Heremans Chris

Janseniusstraat 10

info.nectar@skynet.be

3000 Leuven

016/22.84.54

Groenstraat 138

0472/05 08 66

Bestuursleden :

Michiels Bart

3020 Herent
Peeters Peter

Speelbergweg 13

016/48 97 62

3020 Veltem-Beisem
Vallons François

Langeveldstraat 82

016/23.42.49

3020 Herent
Vangilbergen Kris

Veldovenweg 19
3010 Kessel-Lo

~2~

0475/56 77 33

Inhoudsopgave
Bestuur: ....................................................................................................................................... 2
Inhoudsopgave............................................................................................................................. 3
1

CORONA 2020 ....................................................................................................................... 4
1.1

2

Activiteiten serieus beperkt ....................................................................................................... 4

AGENDA ................................................................................................................................ 5
2.1 Vrijdag 18/9/2020 om 19u30 Aziatische hoornaar door Karel Schoonvaere ............................. 5
2.2 Zondagavond 27/9/2020 om 20u00: Film Honeyland ................................................................. 6

3

4

Berichten ............................................................................................................................... 7
3.1

Bijenfilm HONEYLAND............................................................................................................ 7

3.2

Help! Bijen in nood! ................................................................................................................ 7

ONZE SPONSORS ............................................................................................................... 9

Ons vergaderlokaal
“Onder de toren”
Aarschotsesteenweg 531
3012 Wilsele-Putkapel
Tel 016/44.43.61

~3~

1 CORONA 2020
1.1 Activiteiten serieus beperkt

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

Het coronavirus is nog steeds niet onder
controle. We vrezen dat we dit jaar geen
vergaderingen in ons clublokaal meer kunnen
organiseren. Van overheidswege worden de
subsidies voor vergaderingen trouwens
geschrapt, omdat ze toch niet geprogrammeerd
kunnen worden.

De Krainer Bieënvrienden opteert ervoor om
haar activiteiten toch te laten doorgaan maar
dan via videoconferenties en dit volledig op eigen kosten.
Spijtig genoeg is dit een probleem voor de imkers zonder pc. Zij kunnen misschien
terecht bij familie of vrienden. Met de videoconferenties kunnen we tot 100
personen per vergadering bereiken. Voor de club en de meeste imkers is dit een
totaal nieuwe vorm van vergaderen met plus- en minpunten. We hopen zo toch
contact te houden met de leden en jullie nieuwe informatie te bezorgen.
Misschien zijn we zo bij de enkele clubs in Vlaanderen, die zo hun werking
levendig willen houden. Hebben jullie opmerkingen of suggesties, geef ze dan
door. We zullen in de mate van het mogelijke er rekening mee houden.
Denk aan je gezondheid en die van je familie, vrienden en buren.
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2 AGENDA
2.1 Vrijdag 18/9/2020 om 19u30 Aziatische hoornaar door Karel Schoonvaere

Locatie: “PC-HOME”
Een paar jaar geleden heeft Daan Delva een
voordracht gegeven over de Aziatische
hoornaar. Het beestje was toen op een paar
plaatsen in België gesignaleerd. Momenteel
is het beestje overal te vinden. Wat is de
huidige situatie, voor wat moeten we
oppassen, en vooral “wat kunnen we doen
om de plaag te bestrijden” .
Momenteel is Karel Schoonvaere de man ,
die de Aziatische hoornaar in België
opvolgt, en bestudeert.
Hij is een
doctoraatsstudent verbonden aan de Gentse
universiteit. Er zijn nieuwe inzichten in het
probleem, en vooral de bestrijding wordt
constant bijgestuurd. Tijd dus voor een
update van onze kennis. Karel is hiervoor de
geschikte persoon. Via video-conferentie zal
je de
voordracht kunnen volgen. Imkers , die
geen pc bezitten, kunnen de voordracht
wellicht volgen bij familie of collegaimker. We kunnen ook de presentatie aan
hen bezorgen.
Instructies om in te loggen op de
videoconferentie zullen via mail
verstuurd worden.
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2.2 Zondagavond 27/9/2020 om 20u00: Film Honeyland

Locatie : ZED-Vesalius - Andreas Vesaliusstraat 9c - 3000 Leuven
TEL 32 (0) 16 679 240 (tickets & andere informatie)
De ticketverkoop verloopt via ZED Vesalius en STUK Kunstencentrum. Let op:
u kan tickets op voorhand aankopen aan de ticketbalies van ZED-Vesalius en
STUK Kunstencentrum en uiteraard ook online (betaling met gewone bankkaart,
Mastercard, VISA), maar u kan niet reserveren zonder te betalen.
----------------------------------------------------------------------------------------------In het kader van DOCVILLE wordt de film “Honeyland” nogmaals vertoond.
Een uitgelezen kans voor degenen, die de film nog niet konden zien.
De organisator heeft me (voorzitter Krainer bieënvrienden) uitgenodigd voor een
gesprek na de film. De film duurt 90 minuten en verveelt geen enkel moment. Zij
die de openluchtvertoning in het Iers college te Leuven hebben gezien waren zeer
enthousiast.
Nogmaals de info over de film:
Hatidze woont samen met haar
bedlegerige moeder in een afgelegen
bergdorpje in Noord-Macedonië. Ze is
één van de laatste vrouwelijke wilde
bijenjagers en leeft volgens de gulden
regel: neem nooit meer van de bijen dan
je nodig hebt. Die harmonie wordt
verstoord wanneer op een dag Hussein
en zijn luidruchtige familie neerstrijken
in het dorp. Honeyland is een liefdevolle
maar tegelijk een onheilspellende fabel
over de frêle relatie tussen mens en
natuur.
Het Macedonische regisseursduo Tamara
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Kotevska en Ljubomir Stefanov kwamen Hatidze heel toevallig op het spoor
terwijl ze haar bijen zachtjes toezong. Het tafereel fascineerde hen zo dat ze
besloten haar te volgen. Ze bleven uiteindelijk bijna drie jaar bij haar en maakten
zo de komst van Hussein en zijn familie mee. Zij zijn in alles tegengesteld aan
Hatidze. Ze zijn ruw en onbedachtzaam, in hun contact onderling maar ook, en
vooral, in hun omgang met de natuur. Wanneer Hussein zich, gedreven door
winstbejag, inlaat met de wilde bijenteelt, loopt het goed fout. Het dramatische
verhaal dat zich ontspint voor de camera, is bijna fictie en laat de kijker in
vertwijfeling achter. De natuur plunderen voor snelle winst of met liefde
behandelen en er jaren de vruchten van plukken. Het verhaal
van Honeyland vertelt in een notendop het dilemma dat de hele wereldbevolking
bezighoudt.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je al een voorsmaakje, dan vind je hier de
trailer.
De film kreeg trouwens, 2 Oscarnominaties namelijk voor de beste buitenlandse
film en de beste documentaire.

3 Berichten
3.1

Bijenfilm HONEYLAND

In augustus stuurde ik jullie de aankondiging van de film “HONEYLAND”.
De imkers die de film “Honeyland” hebben gezien, zullen het beamen. Het is een
prachtige film. Dit was in het kader van de zomerfilms in Leuven.
Samen met Frank Moens ( Coördinator & programmator DOCVILLE) heb ik de
inleiding verzorgd. Het was een babbel over de bijen en hun problemen.
De film gaat over meer dan bijen. Relatie mens natuur, ook winstbejag en het
zoeken naar een beter leven. Verschillende hebben genoten van de film en zullen
je hem zeker aanbevelen als je hem nog wil bekijken.
3.2

Help! Bijen in nood!

Een tijdje geleden tijdens de hittegolf-periode, heeft een collega-imker iets
vreselijks meegemaakt. Op een dag kwamen spelende kinderen uit de buurt
vertellen, dat zijn bijenhal in brand stond. Gans de bijenhal en de bijenkasten
stonden in vuur en vlam. Om nog iets te redden was het te laat. De brandweer was
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al verwittigd, maar als je daarop wacht lijken de minuten wel uren. De pompiers
blusten de bijenhal, en bespoten aanpalende gebouwen om erger te voorkomen.
Nadien werd de schade opgemeten. Al de productievolken van onze collega waren
dood. Enkele afleggers, die verderop stonden waren nog intact.
Oorzaak is niet duidelijk. Onze collega had geen beroker gebruikt, dus daarbij kan
de oorzaak niet liggen.
Om vuur te maken heb je 3 elementen nodig: warmte, brandbaar materiaal en
zuurstof.
Tijdens de hittegolf was dat alleszins voorhandig.
Dus imkers, blijf waakzaam en voorzichtig, want brand in een bijenhal gebeurt
wel vaker.
Onze collega-imker zal nu met zijn afleggers de winter afwachten. Hopelijk
overwinteren ze goed, en kan hij ze uitbouwen tot goede productievolken.
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4 ONZE SPONSORS
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In samenwerking met

BIJENHOF bvba
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