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Website WIB http://www.waseimkersbond.be 
E-mailadres voor HWB (secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waasse Bieke” (HWB) is het contact- en informatieblad van de Wase Imkerbond 
(WIB) Deze imkerinfo verschijnt vier maal per jaar telkens op 70 exemplaren. 
 
OVERNAME Publ. HWB: 
Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, meningen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur. Overname van artikelen en afbeeldingen zijn 
toegelaten mits mededeling van de redactie van HWB en bij publicatie is bronvermelding noodzakelijk. 
 
UITGEZONDERD: De tekeningen met tekst ” ’tkorfje ”.Hiervoor is de toelating van de tekenaar vereist. 
(adres redactie) 

 

Redactieadres HWB 
Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele 

E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel.03 772 37 16 

v.u. HWB : 
Geert Smet, Droogveldstraat 201, 2880 Mariekerke (Bornem) 

E-mail: smetgeert@gmail.com Tel: 0496 59 14 38 

Secretariaat 
Gilles Coolen, Lindenstraat 30, 2070 Zwijndrecht 

E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel. 03 252 58 54  
 

Rekeningnummer WIB : BE41 0680 3531 6010 BIC: 
GKCCBEBB 

Betalingen aan de WIB of aan HWB via een buitenlandse rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onkosten worden geweigerd door 
de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene die de betaling doet. 
 

Informatiecentrum Bijenteelt Kon.V.I.B. 
Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I., Krijgslaan 281-S35  9000 Gent. 
Voor alle informatie bijenteelt en aanverwante onderwerpen 09 264 49 25 

Werkten mee aan dit HWB 
Jos Beyers, Paul van Steirteghem, Chris De Jongh, Willy Devriese, 

Geert Smet, Guido Van De Putte, Gilles Coolen, Kevin.   
 

http://www.waseimkersbond.be/
mailto:admin@waseimkersbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
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Opnieuw voorbij die mooie zomer. Samen met het ganse bestuur hopen we dat het 
ook voor jou en je bijen een goed jaar is geweest. Zonder al te veel kopzorgen rond 
de verdwijnziekte, CCD, varroa en ander belagers van onze bijen. Ook het jaar waarin 
wij de 100 jaar bijeenhouden in ons zoete landje vierden. Voorbij de vele activiteiten 
2013 van de Wase Imkersbond. Wij zijn nu reeds begonnen met voorbereiding van 
de WIB-activiteiten in 2014. Suggestie(s)? Graag hoorden we dat op de aanstaande 
jaarlijkse Herfstbijeenkomst met vernieuwing van de lidgelden. 
Reeds vijfendertig jaren mocht en wij het reilen zeilen van de WIB mee bepalen. 
Leiding geven  en richting duiden. 
In aanvang als bestuurslid en sinds 1999 als  voorzitter. In 1978 verantwoordelijke 
voordrachten, cursussen en dan samen met onze vriend van weleer Theo Fischer 
stichter worden van Het Waasse Bieke. Ondertussen zijn we al aan nummerke 157  in 
de 33ste jaargang. Met diezelfde vriend hebben wij de goede gewoonte 
aangekweekt maandelijks bijeen te komen met alle leden. Beter bijna maandelijks. 
Want januari vonden we te druk en juli/augustus is ook voor ons de verlofperiode bij 
uitstek. De verplichte Statutaire Vergaderingen van februari en oktober bleven 
traditiegetrouw bestaan, trouwens verplicht volgens de Statuten van de WIB, maar 
kregen een meer aangepaste en vriendelijke benaming, onder invloed van een 
andere vriend van weleer, Lente- en Herfst Bijeenkomst. Over de goede en slechte 
ervaringen dat jullie bestuurders meemaakten om een gepaste locatie te vinden voor 
die bijeenkomsten gaan we hier niet uitweiden. Alleen nog dit, we mogen tevreden 
en vooral dankbaar zijn om onze huidige plaats van treffen. Met dank aan de 
Gebroeders van Raemdonckkring waar we als WIB graag lid zijn van geworden. 
Trouwens een van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten 
van Huyze Steenstraete. Een ander project waar wij aan meewerkten was dat van 
onze God-gezegende stek op Hof ter Saksen sinds 1986. De Bijenhal van de Wase 
imkersbond. De plaats bij uitstek voor die imkers die graag bijeenhouden maar in 
hun onmiddellijke omgeving geen kansen krijgen of zelfs er geen biekes mogen 
koesteren. De laatste jaren werd onze aanwezigheid op Hof ter Saksen dik in de verf 
gezet. Figuurlijk althans. Denk maar aan de vele activiteiten  aldaar, 
tentoonstellingen, de cursussen in de mooie locaties van de Ridderzaal of Bio klas en 
niet te vergeten onze Reuzenbijenkorf. Maar ook de talrijke scholen en 
volwassenverenigingen die van naderbij onze bijen wilden leren kennen. Ook bij de 
vele activiteiten op Hof ter Saksen ingericht door Hortus ter Saksen of de 
Groendienst zijn we graag te gast. En als  WIBer zeer welkom. 
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Vijfendertig jaren ijverig bezig zijn en voortdurende inzet voor een vereniging is een 
lange tijd. Met het vooruitzicht dat de regering de pensioen gerechtigde 
ouderdomsgrens gevoelig  wil opschuiven is het hogen tijd dat de oude imkers van 
weleer op tijd vertrekken, zich uit de voeten maken  en de kansen laten aan de 
jongere generatie biemannen. Trouwens, zijn we eerlijk met ons zelf, met die" Sturm 
und Drang" van de jongere generatie hebben we het soms moeilijk. Daarom hebben 
we besloten ons mandaat van Voorzitter WIB in te leveren en zo de WIB de kans te 
geven om zich bestuurlijk te verjongen.  Wij weten het. We laten een zwaar 
nalatenschap over. Maandelijkse bijeenkomsten, HWB ( is nu al in goede handen bij 
de penningmeester), cursussen, activiteiten inrichten op en rond onze WIB-
bijenstand en ver daarbuiten. Maar we vertrekken in de wetenschap dat een jonger 
bestuur met hun nieuwe voorzitter de ingeslagen weg zeker  zullen blijven volgen. 
In een volgende HWB nummer, 158 dus, zal er een spiksplinternieuwe en jongere 
voorzitter "zijn woordje" plaatsen. Geven wij nu al onze steun en vertrouwen. 
Ons besluit is definitief en onomkeerbaar en we vertrekken nu. We nemen de 
gelegenheid nog even om ALLE vrienden-imkers te danken. Vooral de vrienden in het 
bestuur zijn we dankbaar voor hun jarenlange belangeloze inzet. Het ga jullie goed 
onder een nieuwe leiding. Ook hartelijke en bijenvriendelijke  dank naar alle mensen 
in- of buiten de bijenwereld, maar vooral die mensen van Hof ter Saksen. 
Wij trekken ons nu terug en gaan genieten van onze bijen die verscholen staan 
ergens in het groen van het Kempenland. 
En we blijven ervan overtuigd ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 
Jos, oud-voorzitter WIB.  
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Wij hebben er zolang op moeten wachten op een normale zomer , en na hoop kwam 
de zegen. Het was te warm om te werken, dan heb ik mij geïnstalleerd in mijn tuin 
onder een grote kersenboom aan de zijde van mijn bijenhal in een zomerse zetel. Nu 
kon ik ieder bijenvolk eens goed bekijken, ik zag een stroom bijen vertrekken, met 
tientallen te gelijk kozen zij de wijde natuur in op zoek naar rijke buit. Ook kwam er 
een stroom bijen met grote snelheid uit de lucht gevallen , remden op tijd om zich  
zacht op de loopplank neer te zetten en hun buit naar binnen te brengen , om verder 
te behandelen door hun zusters. Ik kon nu ieder volk apart bekijken welk volk er 
meest bedrijvig was, de een wat meer bevolkt dan een andere, allen deden zij hun 
best naar vermogen, en dacht al aan de potjes honing die ze mij gaan voortbrengen. 
Zo is het over heel de wereld, zij die het werk doen, en  zij die er van genieten en dan 
met de buit gaan lopen. 
Ondertussen was er een merel die nog een laatste kers kwam ophalen, en als dank 
poept hij op mijn hooft ( die durft nogal, die kent mij zeker nog niet). Ook kreeg ik 
het bezoek van een wild konijn dat op een paar meter van mij een blaadje kwam 
oppeuzelen, nadien liep het verder alle hoekjes en kantjes bezocht. Ik kreeg ook nog 
het bezoek van verschillende soorten vlinders, witte, bruine, grote en kleintjes, ze 
vlogen alsof ze een pintje te veel ophadden of opzoek naar een soortgenoot. Een 
tiental meter van mij, was er een duif een nest aan het bouwen ( zonder vergunning) 
ik liet ze maar doen. 
Wat kan een koning nog meer verlangen dan een fris pintje bier, daar ging ik dan ook 
vlug voor zorgen, en me zelf gezondheid wensen wat kan het leven nog mooi zijn in 
de schaduw van een boom.   
Fons 
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Eindelijk werd het zomer… 
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Beste leden van de Wase Imkersbond, op de lentevergadering is een tipje van de 
sluier opgelicht. De meeste van de leden die op een vergadering komen, of die met 
regelmaat van de klok op één of andere vergadering binnenspringen, weten dat een 
paar jaar geleden er een prijskamp is uitgeschreven voor het ontwerp van een nieuw 
etiket. Een paar maanden later is er eentje van de vele uitgekozen. Ondertussen zijn 
er al wat jaren voorbij gegaan en is dat hele concept wat op de achtergrond geraakt. 
In die tijd toen de etikettering een strengere verplichting aan conformiteit kreeg, dit 
opgelegd door het FAVV, is de grote bond met een eigen etiket naar voren gekomen. 
Die naar “ik wik mijn woorden” horen zeggen niet echt geslaagd was. Termen als niet 
duidelijk, te druk en diens meer waren de voornaamste opmerkingen. Een lid van 
onze bond, die opnieuw de vraag stelde van “waar blijft ons etiket dat toen die 
prijskamp had gewonnen?” en ik dank deze persoon die onze prijskamp niet 
vergeten was. Wel, dit lid mag blij zijn, samen met alle andere leden, want de 
etiketten zijn gedrukt. Het heeft jammer genoeg moeten wachten tot de viering van 
100 jaar. Ikzelf zit in de branche van de etiketten, ik druk namelijk al jaren etiketten. 
Van cosmetica etiketten tot etiketten voor voeding, farmaceutische etiketten tot 
etiketten voor petroleum producten. Dus is het ook niet verwonderlijk dat zoiets 
eigenlijk op de juiste plaats valt. Nu moet ik hierbij wel vertellen dat ons bedrijf 
Bopack ten tijde van het ontwerp, niet de kans bood dit op enige wijze betaalbaar te 
houden voor onze bond, en het dus niet mogelijk was die bij mij op het werk te laten 
drukken. Maar tijden veranderen, eigenaars veranderen en onder het nieuwe 
bewind nl. Autajon, en met de reden van ons 100 jaar bestaan, ben ik er in geslaagd 
dit te doen lukken, met dank aan onze plantmanager, die voor zulke zaken wel een 
luistert oor heeft. De etiketten zijn aangepast naar conformiteit aangaande de 
voeding, voorzien van duidelijke naam en adresgegevens. Ook de mogelijkheid is 
voorzien om met gebruik van een laserprinter er de lot nummering of datum en 
plaats van oorsprong op te kunnen printen. Hierdoor is het gebruik van deze 
etiketten in tijd onbeperkt, alle leden die aan onze bond zijn aangesloten hebben 
hun etiketten mogen ontvangen. Elk lid ontvangt 500 etiketten, goed voor 250 kg.  
De secretaris 
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Etiketten, enige uitleg. 
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Ook dit jaar geven we onze leden een unieke kans om EN Het Waasse Bieke EN ’t 
Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe leden kunnen van deze 
mogelijkheid genieten. 
’ t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift over de 
natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet minder dan 
NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde WIB) die begaan zijn met 
de natuur en milieu in onze eigen streek. 
Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Dus totaal: €36.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 
In deze economische slechte tijden bespaart U hiermee €1.50. 
  
LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement voor  ’t 
Groene Waasland blijft €6,00 .De vermindering wordt deels gedragen door de WIB 
en door ’t Groene Waasland. 
Met dit Combi-abonnement blijft je optimaal en goedkoop op de hoogte over je 
hobby, de prachtige natuur en de milieuproblematiek van bij ons. 
Lid voordelen zijn: Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B. 
Verzekering. Vrije toegang tot alle vergaderingen van de WIB 
Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke  
Als bijlid betaalt u €10,00 en u ontvangt alleen HWB 
Per overschrijving aan de Wase Imkersbond  068-0353160-10 over te maken met de 
vermelding van uw naam en lidgeld 2014 +geboortejaar in de mededeling. 
Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet kenbaar hebben gemaakt 
aan de WIB vragen wij dringend 
dit te doen voor een snelle communicatie indien nodig. 
Dus zo snel mogelijk uw lidgeld voldoen, zodat onze secretaris nog voor het einde 
van het jaar  de ledenlijsten kan doorsturen naar de secretaris van de Vlaams 
Imkersbond. Zij zullen u dankbaar zijn 
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Verlenging van uw lidmaatschap bij de WIB. 
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Ik had vorig jaar al gehoord dat er enkele imkers aan een grootschalig onderzoek 
werden onderworpen naar bijengezondheid (zie ook verder). Toch was het wel even 
schrikken om in augustus zelf een telefoontje te krijgen: 
op 7 september komen we langs om uw bijenkasten te onderzoeken op courante 
ziektes! Bent u vrij? Ja, want het is een zaterdag. 
Gegroet, een inspectrice van het FAVV 
Natuurlijk staan we altijd open voor een onderzoek naar onze gezondheid, allez het 
is te zeggen : die van onze bijtjes. 
Het seizoen – met volle zon en veel honing – was laat gestart, maar kwam dan toch 
in volle hevigheid los. Onze bijen bleven tot midden augustus druk in de weer in de 
zoektocht naar nectar en pollen. Nadien begonnen ze zowaar fors te verminderen 
(van 3 naar 2, sommigen zelfs naar 1 bak). De moeite niet meer om er honingzolders 
te laten opstaan. Slingeren dus van die smakelijke honing... 
Erna behandelen tegen onze parasiet, de varroa…  
In een paar kasten had ik het al gezien: deformed wing virus, ja lap! En nu net nu het 
FAVV onze bijtjes komt controleren.  
Traditioneel hebben bij ons altijd wel een paar kasten last van dit virus. Het zijn 
meestal de grote productiekasten die traditioneel ‘veel’ honing hebben opgeleverd 
dankzij de sterke bevolking. In een sterke bevolking heeft de varroa wellicht 
voldoende ruimte om zich te ontwikkelen en dit ondanks biotechnische methodes 
zoals darrenbroed snijden en arrestkooien voor koninginnen. Varroa bijt gaatjes in 
het pantser van de bijen en hierdoor verspreiden virussen zich razendsnel binnen de 
kasten. Het is niet de eerste keer dat onze grote kasten tegen midden november 
‘verdwenen’ zijn. Niettemin hebben we dit jaar voldoende gezorgd voor 
nakomelingen. Enig nadeel: er moeten in de buurt steeklustige darren rondgetoerd 
hebben. De zachte volkeren van vorig jaar zijn bijna allemaal vervangen door 
steekduiveltjes. De ene al wat erger dan de andere. Cursisten wees gewaarschuwd 
volgend jaar op de praktijklessen.   
Uiteindelijk belde het FAVV op 5 september dat ze pas 21 september komen na het 
drukken van dit Waasse Bieke. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen 
in de volgende nummertjes. Geert 
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Onderstaand bericht kreeg iemand die had deelgenomen aan het onderzoek rond 
bijenvirussen in het vorige seizoen. Wat blijkt dat in de volkeren die gestorven zijn : 
 
95% heeft Varroa (wat geen verrassing is) 
94% heeft Nosema Cerena (de Aziatische variant van Nosema: denk terug aan mijn 
voordracht : diepvries) 
81% heeft een parasiet voor het spijsverteringsstelsel : Crithidia mellificae 
 
Daarnaast zijn er nog talloze virussen die voorkomen in de afgestorven volkeren. 
 
Met dank aan  Luc Branders  
 
 U hebt een tijd geleden deel genomen aan ons onderzoek naar bijenvirussen. Op 
deze stalen hebben we verder onderzoek verricht, en zo verschillende nieuwe 
pathogenen gedetecteerd. Dit onderzoek is zonet gepubliceerd. Van deze virussen is 
nog niet gekend welk effect ze hebben op de honingbij. Uit de statistische analyse 
bleek dat de eencellige Crithidia mellificae in combinatie met Nosema ceranae een 
belangrijk effect op wintersterfte heeft. De Varroa mijt blijft uiteraard nog de 
belangrijkste factor. U hoort hier nog meer van op ons wetenschappelijk 
imkercongres, en er zal waarschijnlijk nog een artikel verschijnen in het maandblad. 
Stuur dit a.u.b. verder indien u als contactpersoon hebt opgetreden in dit 
virusonderzoek. Nogmaals bedankt voor de medewerking. 
 
Op de onderstaande website (in het Engels) alles nog eens na te lezen  
 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0072443 

 

FAVV. 
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Winterwerkje voor jonge en (oudere ??) imkers die bijenkasten verplaatsen. 
In bijlage enkele foto's en tekening van een eenvoudig te maken draagstoel,  
gemaakt uit aluminium profiel, hoogte minimum 45 mm, afbraak van glazen afdak. 
Weegt amper 2,5 kg  
Ik werk met Langstroth kasten, afmetingen desnoods aanpassen. 
Gebruiksvriendelijk: 
Gewoon langs achter onderschuiven(zie foto’s volgende bladzijde, wieltjes 
vooraan!),één persoon vooraan en één achteraan 
en hop we zijn er mee weg. Aangekomen aan de aanhangwagen, de wieltjes op de 
aanhangwagen, 
De eerste persoon verwijdert zich, daarna rolt de achterste persoon  de kast met 
stoel zover mogelijk op de aanhangwagen. Laat de draagstoel zakken(de bijenkast 
staat op de vloer van de aanhang of bestelwagen. Hij trekt de stoel achteruit tot de 
wieltjes een 10 tal cm uit de voorkant van de kast steken. Heft de draagstoel en 
daarmee de kast en rijd als een kruiwagen de kast verder op de aanhangwagen. 
Zodoende kunnen er tot 3 kasten achter elkaar zonder veel moeite op de wagen 
geplaatst worden. 
Iets niet duidelijk ,u weet mij te bereiken. 
Groetjes Ronald   
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Een draagstoel ontwerpen. 
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Een2tal foto’s van de dag van de Zwijndrechtse jeugd samen met de WIB. Zie 

blz.10 
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Een bezoek van de Zwijndrechtse jeugd aan Hof ter Saksen was één van de vele 
activiteiten van de jeugddienst. Al jaren organiseren zij boeiende activiteiten voor de 
jeugd tijdens de verlofperiodes. Dit jaar was ik verrast, kreeg ik een vraag per 
telefoon of ik bereid was mijn tuin en bijenhal open te stellen voor een twintigtal 
enthousiaste en jeugdige kinderen. Ik dacht twintig vreemde jeugdige rebels die 
doorheen mijn tuin trekken? Ik denk er niet aan, maar gelukkig hebben we wat dat 
betreft een veel betere locatie, nl. Hof ter Saksen. Met de hedendaagse middelen als 
mail en telefoon was deze zaak snel geregeld. Nog even persoonlijk de 
verantwoordelijke gesproken te hebben en de laatste informatie te hebben over het 
aantal deelnemers, kon de activiteit beginnen. De dag van bezoek brak aan, terwijl ik 
aan het smeedijzeren hek van het park de wacht hielt, zag ik in de verte in de dreef, 
die langsheen het park loopt, twee begeleiders met vrij luidruchtige en wild 
enthousiaste jonge mensen. (Doet me denken aan de tijd van de scouts, toen ook ik 
deel uitmaakte van een dergelijk bende.) De kennismaking met Christa, Jos en Guido 
verloopt heel vlot en de begeleiders en hun groep krijgen eerst een uurtje tijd om 
met gids Christa een rondleiding doorheen de wondere wereld van de bij. Dankzij de 
mooie korf, de infopanelen op de bijenhal en ander didactisch materiaal wordt de 
groep goed geïnformeerd. Christa heeft nog een verassing voor hen, een leuk spel in 
de vorm van bloemen bestuiven en nectar halen. Aan de hand van een velcro-shirt 
en de handen op de rug, moeten ze pluchen balletjes die op reuze bloemen hangen 
verzamelen. Dit lukt vrij aardig, hoewel hier en daar wel wat hand en voetwerk bij te 
pas kwam. Een beetje vals spelen is bij elk spel ook aanwezig, het willen winnen en 
de eerste zijn zit in onze aard. Het wordt als het ware met de paplepel in gebracht. 
Dus is het niet verwonderlijk dat dit zich uit in sport en spel. De jeugd van 
Zwijndrecht beleeft een fijne middag, ook het vullen van flessen met water, dat het 
halen van nectar door de bij moet voorstellen, wordt met veel plezier en gelach 
ondergaan. De lunch breekt aan, de boterhamen worden gegeten en de restjes 
worden doorgespoeld met een drankje. Al snel is het de beurt aan de imkerij in 
praktijk. Een slinger, een emmer, een bak met een soort droogrek, ernaast een paar 
bakken met kleine raampjes die van boven tot onder bedekt is met een witte laag. 
Een mengeling van reuk uit bijenwas en 

10 

Zwijndrechtse jeugd op bezoek. 



 

HWB 157 

Wase imkerbond 
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse imkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond 

 
 

 

 

 

 
 

honing die ze niet thuis kunnen brengen. Op de gezichten lees ik een groot 

vraagteken, ik vraag aan hen, dat wat hierin zit, en ik hef een honingraam op, moet 

daarin, en ik wijs de emmer aan. Ik zie een tweede vraagteken verschijnen op de 

gezichten. Eén van die kerels beantwoordt gewoon,” wel steek die kader in de 

emmer, en je hebt wat je wilt”. Daar sta je dan, een wijsneus van 12 jaar of zoiets die 

zo je broek afdoet, goed wetende dat dit niet is wat je beoogd te bekomen. Rare 

snuiters tegenwoordig. Tot ik de ontzegelvork boven haal, en een honingraam op het 

“droogrek” plaats. Als ik de verzegeling breek, en het vloeibaar lekkernij tevoorschijn 

tover en handig de kader afwerk, zodanig dat deze in de slinger geplaatst kan 

worden. Begint het voor iedereen wel duidelijk te worden.” Ikke eerst, ikke eerst”, 

zoals kinderen kunnen zijn, willen ze het allemaal proberen. Na hun duidelijk te 

maken dat we met voeding bezig zijn en dat op punt van de hygiëne wel een en 

ander moet gebeuren, zoals handen wassen om te beginnen. Al gauw ruikt de ruimte 

waarin we ons bevinden naar een zalige zoete geur, een aangenaam parfum waar 

het water je zo de mond in loopt. Een tijd die langzaam zijn einde haalt, de kaders 

zijn op een mum van tijd ontzegeld en geslingerd. Het rollen van kaarsen zonder wiek 

wordt ons gedemonstreerd door Jos en Guido. Handig tonen zij hun verschillende 

vormen van kaarsjes. Terwijl ik kleine potjes vul met transparante vloeibare 

zaligheid, honing en kaarsjes die de groep straks mee naar huis mogen nemen. Maar 

voor vertrek toch eerst nog even met de neus in de bijenkast. Een miniplus wordt 

geopend, het eerste volkje braaf en tam, de kinderen houden het niet voor mogelijk, 

zo braaf. Een paar raampjes worden gelift en aan hen getoond. Stuifmeel, nectar, 

eitjes en larven, de koningin en de darren. Het geboren worden van een jonge bij, 

alles loopt goed, geen verstoring. We kunnen van een succes spreken. Niet alle bijen 

kasten zijn zo, de ene wat strijdlustiger dan de andere, en dat zie je onmiddellijk 

wanneer het tweede mini plusje geopend wordt. Werksters die wat zenuwachtiger 

zijn dan het vorige kastje. En ja, hét ongelukkige gebeurd, op een onbeschermde 

plaats laat een bij haar angel achter, voor de jongen in kwestie een pijnlijk einde van 

een leuke dag, maar in een mailtje van de moeder na een telefonisch contact van 

ons, liet ze ons weten dat met steek en al, alles de moeite waard was, en dat de 

lekkere honing heel zalvend werkt. De secretaris 
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Voor de zevende maal in evenveel jaren werden we geplaagd door de verdwijziekte? 
CCD? Varroa?. Wij weten  het niet meer. Spijts alle goede zorgen en twee sterke 
volkjes einde 2012 kwamen we  uit de winter met zero-nul-sifr, voor alle 
duidelijkheid 0 volkjes. In de voorbije jaren hielpen  vrienden ons aan één of twee 
volkjes. Maar dit jaar wilden we niet afhangen van de collegialiteit in de WIB en zeker 
van het WIB-bestuur. Wij rekenden op één of meer zwermen en die kwamen er ook 
al niet bij. Dus gingen we maar  biekes opzoeken in een landje waar we nog niet 
geweest waren. Slovenië. EN we hebben er bijtjes gezien en veel. Voor zo'n klein 
land met 20.273km2 en 2.048.521 inwoners  staan er veel heel veel bijenkasten die 
bevolkt zijn. Maar er is ook veel groen en mooie natuur. Met een continentaal 
klimaat is het er heerlijk vertoeven en wandelen. 
Via een lange tunnel, dwars onder en  door de Karawankelberg waren we al vlug in 
de prachtige hoofdstad Ljubljana. Alhoewel de zoektocht naar historische gebouwen 
en musea, die  rijkelijk beloond werd,  kwamen we  toch voor de natuur en de bijen. 
We vonden een stek niet ver van Novo Mest in Otoceç. Langs de Drave, een 
belangrijke rivier hier ten lande. We hebben er zelf een mooie vlottentocht op 
ondernomen met aangepaste muziek en BBQ.  Otoceç werd onze uitvalbasis voor  de 
ruime omgeving. Zelfs tot in Kroatië. Daar bezochten we het Muzei "Staro Selo" 
Kumrovec. Voor alle duidelijkheid Muzeum van de Oude Stad in Kumrovec. 
Onderweg hadden we op de bergflanken en langs de weg al heel wat bijenkasten 
zien staan. In dat dorpje, zeg maar het Bokrijk van Kroatië, staat het geboortehuis 
van Josip Broz Tito, bekend als DE partizanenleider van Joegoslavië tegen de Nazi's in 
WOII . We bezochten er ook een bijenstand met prachtig beschilderen 
bijenkasten/kastjes en het museum er aan verbonden. 
Een meer uitvoeriger bezoek brachten we aan het Cebelarski Center Slovenieë in 
Lukovica. Opnieuw en als oogvanger de kleurrijke fronten van de bijenkasten. De zes 
opgestelde kasten bleken goed bevolkt te zijn, eveneens de vijf kleine kweekkastjes 
ernaast. En dan de grote bijenstand , wat een zicht en bedrijvigheid. Dat we voor dit 
bezoek veel tijd hebben uitgetrokken, is alleen voor een imker verstaanbaar. We 
konden ons uitvoerig met de imker van dienst onderhouden. Ik spreek geen Sloveens 
maar hij sprak vloeiend Duits. Dus dat was geen probleem. Hun probleem is zoals het 
onze, de verdwijnziekte. 
Over de mogelijke oorzaak waren we beiden het gloeiend eens. We wandelden ook 
door de Logarska Vallei. Met  links en rechts op de alpenweide vele, ja wat zeggen 
we, heel veel bijenkasten. Hadden de bijen in ons de imkers erkend?     In alle geval, 
kwamen ze ons zeer vriendelijk begroeten toen we dichterbij 
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kwamen. Reisgenoten liepen angstig weg. Tot ons groot plezier konden we enkele 
darren afvangen en ons gezelschap geruststellen. Of ze het geweten hebben dat 
darren niet steken? Het hart van een bijenman slaat hier wel dubbel zo snel bij al dat 
ijverig heen en weer gevlieg. Trouwens de honing smaakt er al even goed als bij ons. 
Van het ene natuurpark naar het andere. Ditmaal een iets  kleinere maar toch nog 
ruim genoeg om er ook al bijenkasten in onder te brengen. Het Park Cvetja "Mozirski 
gaj" of Bloemenpark. Meer dan een bezoek waard. Een ideetje voor onze vrienden 
van Hortus ter Saksen? In Sticna niet ver van Ivanena Gorica vonden we een Muzeum 
van het Christendom in Slovenië. Met, natuurlijk, ook een bijenmuzeum. Spijtig 
kunnen we  geen Sloveens lezen want er lagen stapels oude geschriften in een sierlijk 
handschrift en boeken die handelden over de bijen. Vertelde men ons toch. 
Vermelden we zeker ook nog de oude "Hausapoteheke" van Pater Simons; Met 
zalfjes , theetjes, pilletjes, allerlei tincturen en dergelijke meer. Veelal op basis van 
honing, stuifmeel of propolis. In alle geval "Pater Asiccev Kis Z Medom" , azijn met 
honing is 1. een heerlijk verfrissingsdrankje indien aangelengd met water, 2. geeft en 
hernieuwd levensenergie, 3.hersteld het natuurlijke ritme van het  lichaam ,  5. 
bevorderend  de stoelgang en vetstofwissel enz.. Bovendien smaakt het zeer goed op 
een salade met sla, tomaat, ajuin en look. Thuis uitgeprobeerd! Niet te versmaden 
was de Orehovec. Dit is een lekker walnotenlikeurtje en is daarbij ook nog goed voor 
de maag en darm, ook  voor de  stoelgang en geeft een natuurlijke (natuurlijk) kleur 
op de wangen. De tien dagen dat we deels te voet  door het Sloveense landschap 
trokken was zeer verrijkend op gebied van bijen. Als afsluiter bezochten we er ook 
nog een wijncoöperatief. Spijtig genoeg hebben we veel te weinig van dat heerlijke  
drankje meegesmokkeld. Want bij thuiskomst bleek dat we er goed afnemers voor 
hadden. En vertel dan maar dat het ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 
 
Domus apis 
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Onlangs verscheen in een Duits magazine voor natuurvoeding en cosmetiek 
" Eve" met name  in het juli-augustusnummer - 4.2013 (Eve staat voor  Ernährung 
Vitalität Erleben of Voedsel Vitaliteit Beleven) een opmerkelijk kort berichtje. 
(Alleszins voor imkers).  
Met als titel KOM TERUG en ondertitel Bedreigde Honingverzamelaars. 
In Berlijn, Frankfurt, München en Hamburg hebben ze het al waar gemaakt onder het 
initiatief "Zoemend Duitsland". Stadsbewoners die het belang van de honigbij 
erkennen zijn op grote schaal bijen gaan houden. Links en rechts merkt men op 
stadsdaken mooi opgestelde bijenkasten. Die stadsimkers zijn ook informatiestanden 
en prijskampen voor de kleine stadstuintjes/eigenaars gaan organiseren.  
De grote beschermdame van dit project is mevrouw Daniela Schadt, de 
levenspartner van de Bundespresident Joachim Gauck. 
Wie in ons landje volgt het goede voorbeeld van die dame? 
 
 Verdere informatie vindt je op www.deutschlandsummt.de . 
JsB 
 
BANKIER & BIJEN. 
 
In hetzelfde tijdschrift kon men lezen dat drie bijenvolken een tehuis gevonden 
hebben op het dakterras van de GLS Bank in Bochum. De volken worden verzorgd 
door een cliënt van de bank, lid van de vereniging Melifera e.V. 
De bijen hebben op dat dak een rustig leven gevonden. Voor zover men over rust kan 
spreken bij de bedrijvige bijen. 
Medewerkers en klanten van de bank kunnen het af- en aanvliegen, het doen en 
laten van de bijen volgen. Daar is Thomas Goldfuss, leider van de Vermogensafdeling 
van overtuigd.  
De GLS-bank is er eveneens van overtuigd dat haar voorbeeld kan opgevolgd worden 
en bijdraagt tot het waarmaken van een gezond ecosysteem in de stad.  
 
Meer info op www.gls.de / www.melifera.de . 
JsB 

 

14 

Bijen in de stad. 



 

HWB 157 

Wase imkerbond 
Lid van Koninklijke Oost-Vlaamse imkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Zwaluw, 
Wat doe je toch, 

Je kronkelt en zwenkt als een bezetene door de lucht, 
Je hapt er nog lustig op los. 

Eerst zie ik je nog in het noorden, 
Doch langzaam verdwijn je in het zuiden 

Ben je het moe om bij ons te jagen? 
Of ben je boos? 

Ik weet het: 
De zuiderse luchten wenken u, 
U kunt er niet aan weerstaan. 

Ga je ons verweesd achterlaten? 
Ga je andere vrienden opzoeken? 

Waar ga je naartoe? 
Kom je nog terug? 

Vreemd, het wordt mij te moede, 
Ik verlies een vriend. 

Ik vrees dat de donkere dagen komen: 
Wind en regen, 

Sneeuw en vrieskou. 
Ga maar gauw weg. 

Zoek warmte op. 
En kom terug als het hier weer lente is. 

Adieu mijn vriend. 
 

BeeLover                                                                              sept.21,2013 
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De ledenvergadering op de tweede donderdag van september werd uitzonderlijk 

verschoven naar een evenement de zondag erop op Hof Ter Saksen. Tot onze 

vreugde mochten we hierop verschillende van onze leden verwelkomen.  

 

10 oktober : statutaire ledenvergadering 

Op 10 oktober, op onze traditionele tweede donderdag van de maand, hebben we 

de statutaire ledenvergadering met mogelijkheid tot hernieuwing van het lidgeld. 

Het bestuur trakteert een drank naar keuze! Hierop de verkiezing van enkele van 

onze bestuursleden. Tot onze grote spijt – en zoals u kon lezen bij het begin van dit 

boekje – heeft onze voorzitter zijn taken binnen het bestuur neergelegd.    Mensen 

die actief willen worden binnen ons bestuur zijn ERG welkom. Na de formaliteiten 

volgt een uitwisseling van ervaringen tussen imkers in het afgelopen seizoen. 

 

14 november: Honingkeuring   

Een hele avond honing proeven en zelf mogen keuren. Onze klanten zouden 

dolenthousiast zijn. Wij als imkers en kenners mogen onze collega’s beoordelen. 

Gelieve massaal aanwezig te zijn met uw potje honing zodat we van alle windstreken 

uit het Land van Waas de typische honingkenmerken kunnen proeven. De honing 

wordt eveneens getest op de vochtigheidsgraad! U heeft er enkel belang bij. Er 

worden prijzen verdeeld onder de laureaten!  

 

5 december : Ambrosiusfeest 

 Met een natje en een droogje vieren we onze patroonheilige, Sint-Ambrosius en zo 

nemen we ook stilaan afscheid van het seizoen 2013 dat als kenmerk het  

We organiseren eveneens een heuse bijenquiz en houden een tombola waarbij 
mooie prijzen worden verdeeld onder de aanwezigen. Kortom, een gezellig 
Samenzijn, waarop u van harte word uitgenodigd. 
 Op 13 maart houden we als vereniging GEEN ledenvergadering maar wordt u 
uitgenodigd op een filmavond – annex voordracht over de oorzaken van de 
heersende bijensterfte 
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We zijn als imkers creatief bezig geweest de afgelopen maanden. Op zondag 15 

september stelde op Hof Ter Saksen Willy Devriese een nieuwe stoomsmelter voor. 

Willy ontwikkelde een wassmelter op basis van stoom die onmiskenbaar een paar 

voordelen heeft : 

1) Was smelten zonder al te afhankelijk te zijn van tijd – temperatuur (winter) 

en plaats 

2) Kostprijs: tussen 70 à 80 EUR afhankelijk van het type stoommachine 

3) Gemakkelijk in gebruik: de stoom doet zijn werk en onderaan de ton vloeit  

zuivere was in een opvangpot 

4) Grote hoeveelheden smelten: tot 10 à 12 ramen Simplex tegelijk verwerken 

5) Snelle schoonmaak achteraf: de ton en de rooster kan vlug schoongemaakt 

worden 

 

 In bijlage enkele foto's . We brengen onze stoom wassmelter als kennismaking mee 

naar de statutaire vergadering op 9 oktober. Willy wil er nog enkele klaarmaken al 

naargelang de interesse van onze leden. Neem contact op met Willy Devriese indien 

er interesse mocht bestaan : 03 755 15 65 / Willy.devriese1@telenet.be 
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Hieronder verneemt u al een deel van het programma dat zal gehouden worden in 

Zaal Roxy in Temse. Start om 19u30. Op 13 maart 2014 

1) Filmvoorstelling : ‘More than honey’  

 
2) Nicotinoïden:  “stille moordenaars en ecologische ramp” 

3) Discussie over mogelijke oplossingen voor onze bijensterfte  

Noteer alvast in uw agenda!! 

 

‘t Korfje 157 
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BESTUUR WIB 

Mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 
 
Tel : 03/ 230 26 38  

Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45   9170 Sint Gillis 
Bijenziektedienst, microscopisch onderzoek bijen, Ass. bijenteelt tel: 477 76 87 58 

  

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24 
9120 Vrasene 
Vice Voorzitter 

 

Mail: fons.wuytack@telenet.be 
 
Tel: 03/ 775 01 29 

Coolen Gilles, Lindenstraat 30 
2070 Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

Mail: secretariaat.wib@hotmail.com 
 
Tel:  03/ 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 
9120 Beveren Waas 
Verantw. Bijenstand Hof Ter Saksen, Afgev. 
WIB Milieuraad Beveren en de  KOIV 

Mail: Willy.devriese1@gmail.com 
 
Tel:  03/ 755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56 
2600 Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

 
Nicque Marc, Iepenstraat 92 
9100 Sint Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2

de
 verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 
Voordrachten en cursussen 

Mail: marc.nicque@telenet.be 
 
Tel:  03/ 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18 
9160 Eksaarde 
Bestuurslid, Verantw. Bijenflora, Microscopisch 
onderzoek bijen 

Mail: guido.vandeputte@telenet.be 
 
Tel : 09/ 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, Bookmolenstraat 19 
9111 Belsele 
Afgev. Stramin. Webmaster WIB, 
Hoofdredacteur HWB, Penningmeester WIB 

Mail : admin@waseimkerbond.be 
 
Tel:  03/ 772 37 16 

Smet Geert, Droogveldstraat 201 
2880 Mariekerke (Bornem) 

Mail: smetgeert@gmail.com 
Tel: 0496 59 14 38 

mailto:christina.dejongh@lid.kviv.be
mailto:fons.wuytack@telenet.be
mailto:secretariaat.wib@hotmail.com
mailto:marc.nicque@telenet.be
mailto:guido.vandeputte@telenet.be
mailto:admin@waseimkerbond.be
mailto:smetgeert@gmail.com
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De agenda WIB 2014   april - mei - juni 

Huize Steenstraete om 20 uur stipt. 

 

Zie binnenin dit Waasse Bieke voor meer uitleg. 

10 oktober: statuaire ledenvergadering + mogelijkheid tot hernieuwing 
lidgelden. 
14november: Honingkeuring: breng je potje honing mee. 
5 december: Sint Ambrosius feest. 
Januari 2014: geen ledenvergadering.  

Vergaderzaal: Gebroeders Van Raemdonckkring 

Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86 

Te 9100 Sint-Niklaas 

Geleide wandelingen e.d. 

HOF ter SAKSEN 

Raadpleeg www. hortus-ter-saksen.be 
Meer dan een bezoek waard. ’s Zondags cafetaria! 

Het Waasse Bieke (HWB), infoblad van de Wase Imkersbond (WIB)  

verschijnt rond: de 15
de

  van januari, april, juli, en oktober. 

 

Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

op het redactieadres toekomen 

 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981 
 


