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VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 
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Bijengids en Selectie in de bijenteelt af 

te halen tijdens de vergadering 
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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 Imkersbond ( 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 aan de redactie van HWB en bij publicatie 

is bronvermelding noodzakelijk. 

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst ‘’t korfje’. 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                                   

     vu HWB:                                                                                                         

Jos. S. Beyers Westakkerlaan 26, B-9120 Beveren                                                
E-mail: domus.apis@skynet.be   tel. 03 775 57 34   

Secretariaat WIB :                                                                                          

Gilles Coolen , Lindenstraat 30,B-2070 Zwijndrecht                                              
E-mail:  secretariaat.wib@hotmail.com  tel 03 252.58.54                                                                   

Rekeningnummer WIB : 068-0353160-10 

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. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

Chris De Jongh, Willy Devriese, Coolen Gilles 
 

 
 

Informatiecentrum voor de bijenteelt van de K.V.I.B., Krijgsbaan 281-S35  

B-9000Gent. Voor alle informatie Bijenteelt en aanverwante onderwerpen 

09/264 49 25 



                   HWB 141                                         blz 3  

 Wase ImkersBond 
 Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 De Voorzitter zegt: 
Bij het schrijven van deze brief blijkt de zomer voorgoed voorbij. In 

de morgen is het nog zeer fris, soms priemt een dun zonnetje door 

het wolkendek in de loop van de dag en ‟s avonds moeten we de 

verlichting wat vroeger aansteken. Bij mij ligt het hout al klaar voor 

de openhaard als de avonden ook wat te fris worden.Onze bijen 

hebben hun wintervoorraad meegekregen samen met de passende 

anti-varroa middelen en vanaf nu wordt rustiger rond de bijenhal. 

 Nu komt de tijd voor bezinning wat onze bijen gepresteerd hebben 

in het voorbije seizoen. Eveneens moeten wij er over nadenken wat 

we eventueel fout gedaan hebben aan onze bijen. Wat kunnen we 

nog verbeteren met onze omgang met onze huisdiertjes? Dus ook tijd 

om vakliteratuur te raadplegen of de achterstal in het lezen van de 

maandbladen op te halen. Of gaan we een werkplan voor het 

komende bijenjaar opstellen? 

 Mag ik U iets voorstellen? Komt dan toch eens kijken op onze 

regelmatige bijeenkomsten. Jij en ik kunnen er elkaar ontmoeten  en 

samen met andere imkers kunnen we iets opsteken van de 

voordrachten en spreekbeurten van gedreven biemannen die ons toch 

nog iets kunnen leren. Als het niet is voor een les dan kunnen we nog 

altijd onze zware (bie)verhalen kwijt tussen pot en pint, eventueel 

tussen thee en koffie, of koffie en pint. Uw voorzitter zou het 

bijzonder op prijs stellen moesten er meer leden komen naar deze 

bijeenkomsten.  

Dit laatste doet mij denken aan de Sint Ambrosiusviering, anno 

2009. We keken in het archief van de WIB en ontdekten twee 

dingen.  

Eén: in het prille bestaan van onze vereniging en die gaat terug tot in 

1913, de Sint Nikolaasche Bieënbond, en die van de WIB, een 

samengaan van de meeste Wase Biebonden in 1972, stelden we vast 

dat er steeds met  

Zie vervolg Blz.13 
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 DE VICE-VOORZITTER ZEGT 

tIs weer voorbij….….die mooie zomer, een zomer die 

begon al voor mei, wij kennen dat liedje nog. Het was echt 

zoals we het zouden durven dromen en het kon echt niet 

beter. Na een prima Lente ook nog een beste Zomer, met 

iedere dag zon en een overvloed aan bloemen. Zwermen 

waren er nauwelijks en de bijen vlogen als zotten. U kon 

ze uit de lucht zien vallen als een steen volgeladen met 

nectar duikelden ze als goede duiven op de vliegplank en 

zonder aarzelen naar binnen. Heerlijk gezegd er was veel 

ontzegelwerk aan, maar dat deden wij met plezier. Er was 

met die zomerse dagen ook veel concurrentie op de 

bloemen van solitaire bijen, vlinders en zweefvliegen, die 

allen hun buikje wilden vullen. Nadien waren de wespen 

goed vertegenwoordigd om de bijen lastig te vallen? Zeker 

bij het toedienen van hun wintervoeding, probeerden ze 

zelfs binnen te dringen in de bijenkasten, wat hun niet 

lukte, ze geraakten niet voorbij de wachters. Ondanks al 

het goede waren er heel wat mislukkingen bij afleggers en 

jonge volkjes, die waren na een tijdje gewoon leeg 

gevlogen zonder een gekende reden. Ook bijen hebben 

nog altijd hun geheimpjes, dat maakt het nog altijd 

spannend, en een zorg voor den imker van wat is er nu 

misgegaan of misdaan.  Het is nu ook de tijd dat er nog 

wat stuifmeel wordt vergaard om jonge gezonde bijen te 

hebben die moeten zorgen dat ze zonder zorgen de Winter 

ingaan, en ook moeten zorgen voor een nieuwe start in het 

komende voorjaar.   Blijf ondertussen nog wat in de rijper 

roeren, maar vergeet niet optijd uw potjes te vullen, het 

mag van mij een groot aantal zijn. Tot genoegen       Fons 
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

Beste leden. 

Stilaan gaan we naar het einde van het bijenseizoen toe, verenigen en 

behandelen,ook het inwinteren hoort hierbij. 

We kunnen het voorbije jaar eens overlopen, de fouten die we dit jaar 

hebben gemaakt, 

of zaken waar we mee hebben gesukkeld het volgende jaar voorkomen 

of aanpassen. 

Dit jaar staat ook nog het nosema onderzoek op het programma, en dit 

op donderdag 8 oktober tijdens de herftbijeenkomst ( 2‟ statutaire 

vergadering) waar ook de vernieuwing der lidgelden plaats heeft. 

Wat betreft het nosema onderzoek, word verwacht een staalname van 

minimaal 30 vliegbijen gevangen op de vliegplank. afzuiging via een 

potje met 2 darmen aan, wel voorzien dat de zuigkant, het gene wat je in 

je mond plaatst afgedekt is met een netje waar de bijen niet door 

kunnen. Anders zou je wel eens pech hebben en met gezwollen keel het 

ziekenhuis bezoeken. 

Deze 30 bijen worden wel per kast voorzien, en best even in de 

diepvries om af te doden voor verder onderzoek. 

Groetjes gico  
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GIDS VOOR GOEDE BIJENTEELTPRAKTIJKEN 

Na vele jaren van voorbereiding is eindelijk deze Gids 

klaar om GRATIS uitgedeeld worden aan de imkers van 

Vlaanderen. Ook onze Franstalige collega‟s ontvangen 

hun exemplaar, maar dan in in eigen taal. 

Deze Gids kwam tot stand na een samenwerking tussen 

noord en zuid, tussen de Kon.V.I.B. en de Belgische 

Bijenteelt  Federatie. Aan Vlaamse zijde werkten mee: de 

heren Wim Reybroeck van het ILVO (Technologie & 

Voeding) en Frans Jacobs van de Univ Gent. Beiden ons, 

imkers, welbekend van de vele voordrachten en 

contacten. De Gids werd verspreid met goedkeuring van 

het FAVV.  

Bovendien is er ook nog een GRATIS gids 

SELECTIE IN DE BIJENTEELT,  Prestatietests en      

Teeltwaardebepalingen voor 

Bijenkoninginnen van het Ras A..carnica. Deze gids is 

van de hand van emeritus prof.dr.in. Octaaf Van Laere. 

Dus heel wat interessante lectuur en leidraden voor alle 

imkers. 

 

Deze GRATIS gidsen zijn af te halen op de eerst komende 

vergadering (dus op 8 oktober bij de vernieuwing 

lidgelden). Alleen voor WIB aangesloten leden! 

Bijleden halen die bij hun respectievelijke verenigingen.  

Let wel! Deze brochuren kunnen niet verzonden worden 

gezien de tamelijk hoge verzendingskosten. 



                   HWB 141                                         blz 7  

 Wase ImkersBond 
 Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse ImkersBond 

 ACTUEEL –VERGADERING 10/09/2009 

Maurice De Waele voorstellen is niet nodig, hij heeft bij ons al 

meermaals gesproken. Vanavond geeft hij een demonstratie voor het 

maken van propolistinctuur en voor zalven.  

Propolistinctuur 
Propolis wordt geoogst in een kunststof of inox rooster onder het deksel 

van de kast, afkrabben van de raten is geen optie als we het eindproduct 

voor mensen willen gebruiken. 

Na het oogsten gaat de propolis in de diepvries. Diepgevroren gaat het 

in een koffiemolen, het gemalen product wordt gewogen en aangevuld 

tot 250 g. De koffiemolen wordt enkel voor dit doel gebruikt; niet te 

lang malen of het wordt een plakboel. 

Bij de 250 g propolis wordt 575 g drinkbare alcohol 96 % gevoegd. 

Deze oplossing wordt gedurende weken regelmatig geschud. Dit geeft 

een verzadigde oplossing met nog een overmaat propolis op de bodem. 

Daarna filteren; let op dat er niet te veel alcohol verdampt. 

Deze oplossing dan verdelen in flesjes van 15 ml. Gebruik hiervoor een 

scheitrechter, anders wordt dat een vuile boel. De flesjes worden 

geëtiketteerd. 

Neusspray : 1 deel ricinusolie + 2 delen propolistinctuur. 

Voor de keel : oplossen in honing, niet in water want dat gaat niet, 

eventueel wel in Jägermeister. 

Zalf 
200 g was (liefst van ontzegelwas) smelten (au bain marie). Daarbij olie, 

die kan dierlijk zijn (wolvet, lanoline, ...) of plantaardig. Maurice 

gebruikt uitsluitend plantaardige olie, bv zonnebloem, lavendel, aloë 

vera, zoete amandel, calendula, olijfolie, ... of mengsels ervan. 

Vanavond gebruikt hij 2 delen olijfolie + 1 deel zoete amandelolie. Hoe 

meer olie per g was, hoe zachter de zalf, hier 1 liter mengsel bij de 200 g 

was. Laten afkoelen. 

Daarbij 50 ml propolistinctuur + 20 ml lavendelvlugolie. 

In de potjes doet hij ook 1 druppel lavendelvlugolie, en na het vullen 

nog 1, dan ruikt de zalf goed. Deze zalf kan jaren bewaard worden. 
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AGENDA HERFSTVERGADERING 8/10/2009 

(2de statutaire vergadering 2009) 

op donderdag 08 oktober 2009 

 
Vanaf 19.15 uur vernieuwing der lidgelden en uitdeling van de 

gratis Gidsen 

(gratis voor onze leden WIB. Niet leden halen hun gids bij hun 

bond) 

Om 20.15 uur aanvang van de Vergadering 

AGENDA 

Verwelkoming door de Voorzitter 

Voorstel van de agenda 

Eventuele voorstellen van en door de leden „Vooraf en Schriftelijk‟ 

bij de voorzitter in te dienen 

Zelfde procedure voor kandidaten voor een bestuursfunctie 

Verslaggeving van de Werkgroepen: 

Bijengezondheidsdienst, Bijenflora, Hof ter aksen, Redactie HWB 

Woordje van de Secretaris 

Woordje van de Penningmeester 

Verkiezing en herverkiezing enkele bestuursleden 

Voorstellen en bespreking JAARKALENDER 2010 

Varia 

Vragen en antwoorden 

TWEEDE DEEL VAN DE VERGADERING 
Onderzoek naar NOSEMA bij onze bijen.  

Wij verzoeken ALLE leden een 40tal bijen en per volk mee te 

brengen voor onderzoek naar de nosema. 

Leden die beschikken over een microscoop gelieve deze mee te 

brengen naar deze vergadering, om een vlot onderzoek van onze 

bijen door te laten gaan. 

 

Een niet te missen bijeenkomst 

HUIZE STEENSTRAETE, Nieuwstraat 86  te  Sint-Niklaas 
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WERKGROEP ROND BIJENPROBLEMATIEK 

Bovenstaande tekst is de aanleiding om na de vergadering van Stramin dd.17/03/2009 meer 

uitleg en kommentaar te verstrekken. 
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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. 

Per overschrijving aan de Wase Imkersbond  

 068-0353160-10 over te maken met de vermelding van uw 

naam+lidgeld 2010 in de mededeling. 

Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet 

kenbaar hebben gemaakt aan de WIB vragen wij dringend 

 LIDGELD 2010 
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Daar de vertegenwoordiger van de Wase Imkerbond verontschuldigd 
was, werd naar Hugo gekeken als vertegenwoordiger van de Sinaaise 

imkervereniging. Gezien de specialistische materie bleek van de 
aanwezigen enkel Pieter bereid aan te sluiten bij deze werkgroep. De 
vraag, naar de afwezigen toe, om eventuele aansluiting bij de werkgroep 

wordt opgenomen in het verslag. Toetreden tot deze werkgroep kan 
alsnog en zou wel eens zeer leerzaam kunnen zijn voor geïnteresseerde 
niet-“specialisten”. 

Hugo bedankte voor de vernieuwde belangstelling voor deze 
problematiek en schetste de huidige situatie. Ook bij ons zijn bij heel wat 

imkers, 1/3 en meer van hun bijenvolken, niet door de winter gekomen. 
De snelle achteruitgang van het bijenbestand kan op termijn problemen 
geven op verschillende vlakken. Maatregelen dringen zich op, te meer 

daar nog andere kwalen en rampen op de bijen(teelt) afstevenen. Bijen 
zijn als bestuivers van onschatbaar belang voor landbouwgewassen en 

wilde planten. Dat belang kan niet simpelweg in geld worden uitgedrukt. 
Bijen vormen een zogeheten "SLEUTELSOORT", omdat ze niet alleen 
zorgen voor de voortplanting en het behoud van de bio- 

diversiteit van planten, maar ook van andere organismen die van planten 
leven. Zodra een "SLEUTELSOORT" verdwijnt, verdwijnen ook andere 

soorten! 
Om de bijen(volken) sterker te maken zodat ze meer opgewassen zijn 
tegen hun belagers, moeten we zorgen dat er het jaar rond voldoende 

voedselaanbod is in de actieradius (3km) van de bijenvolken. Met 
voedselaanbod bedoelen we niet alleen bloeiende nectar gevende 
planten, maar zeker ook stuifmeel (eiwitten) gevende planten. Eiwitten 

zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van het broednest, als voedsel 
voor de larven en jonge bijen. Goed met stuifmeel doorvoede larven 

geven sterkere, resistentere, langlevende bijen. Dit stuifmeelaanbod is er 
niet meer, in onze huidige Wase maïswoestijn. Bijen verzamelen nu ook, 
bij gebrek aan beter, waardeloos (schadelijk) stuifmeel op maïs, hoewel 

het een gras (windbloeier) is. 
Vergeet niet: “Bijen zijn natuurcomputers”. Waar het goed is voor bijen, 

gaat het goed met de rest van de natuur. “Waar een vogel een bes pikt, 
heeft eerst een bij gezeten!”      VERVOLG Blz12 

 VERSLAG VANUIT STRAMIN 
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Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen op openbare domeinen 

die niets kosten en nu niet genomen worden uit onwetendheid. 
Steevast wordt er nu gekozen voor essen bij aanplantingen in 

Sinaaise en Belseelse straten. Wat is, buiten dat es inlands is, de 
natuurwaarde van deze bomen voor insecten? Insecten vormen 
voedsel voor andere soorten (zwaluwen) en bloeiende, 

besdragende planten zijn op hun beurt voedselbron voor andere 
soorten. Men kan hier een betere keuze maken, voor 
waardevollere bomen!  

De laatste jaren ( we juichen dit toe) worden er nogal wat 
knotwilgen, Salix alba (schietwilg), aangeplant. Weet men dat 

het hier gaat om een bloeiende, tweehuizige plant? Weet men, 
dat de mannelijke vorm zowel nectar als stuifmeel geeft? 
Bijgevolg is de mannelijke (meer kleurrijke) bloeiende vorm naar 

nuttige insecten toe heel wat waardevoller. Het werk en de kost 
voor het planten is hetzelfde. De bloei van de vrouwelijke vorm 

geeft enkel nectar en bij bestuiving krijgt men in het rond 
vliegend zaadpluis dat door heel wat mensen (huisvrouwen) als 
vuil en hinderend ervaren wordt. 

We zien in de beplanting heel wat sierwilgen (niet inheems). Ook 
deze wilgen zijn tweehuizig: Salix secca (japanse drakenwilg) en 

Salix daphnoides (rijpwilg). De aangeplante soort is hier meestal 
mannelijk wegens de grotere (keurrijkere) sierwaarde, en geeft 
enorm waardevol voorjaarsstuifmeel voor  stuifmeel behoevende 

soorten. De gemeentelijke snoeitoer gebeurt uiteraard in de 
winter en deze wilgen worden bijgevolg  gesnoeid vòòr ze in 
bloei komen. Weg Sierwaarde, weg waardevol nectar en 

stuifmeel. Een tweede (latere) snoeironde dringt zich op, direct 
na de bloei. Dit geeft ook nog het voordeel van minder 

uitbundige groei (minder snoeiwerk) gedurende het jaar. 
Verslag Stramin van 17/03/2009: Installatie van de werkgroep rond de bijen

( nectar en stuifmeel behoevende insecten)  

VERVOLG VAN  VERSLAG VANUIT STRAMIN 
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 VERVOLG: DE VOORZITTER ZEGT 

koffie en koek onze Patroonheilige werd gevierd. Behalve bij 

grootse herdenkingsvieringen (50 en 75 jarig bestaan). Dan was er 

een banket. 

Twee: Foto‟s van de WIB activiteiten. Spijtig genoeg ontbraken er 

“beelekes” van voor de oorlog. Dus besloot uw vlijtig bestuur om 

dit jaar Sint Ambroos te gedenken en te vieren met kofie en –koeken 

en het bekijken van foto‟s uit de oude doos. Verder in dit Bieke kun 

je er meer over lezen. Let wel op de datum: op de derde donderdag 

van december! 

Onze Penningmeester en de Secretaris zitten al te poppelen om de 

lidgelden voor 2010 te kasseren. Hoe vroeger jullie dit regelen hoe 

sneller zij met hun werk klaar zijn. En dan over te maken aan het 

provinciebestuur, onze Koninklijke Oostvlaamse Imkersvereniging 

(KOIV). Die dan op hun beurt ook de Koninklijke Vlaamse 

Imkersbond kunne bedienen. 

Als jullie ruim op tijd alles regelen zijn we ook in orde met de 

bijenverzekering ( dank U, mijnheer de Algemeen Secretaris), 

krijgen we ons maandblad op tijd (dank u, mijnheer de 

Hoofdredacteur) en is onze eigen Secretaris(dank U, mijnheer de 

WIB-Secretaris) en Penningmeester(dank U, mijnheer de WIB-

Penningmeester) en Redacteur van HWB(dank U, mijnheer 

Redacteur)  klaar om verder te werken. Met een beetje goede wil 

lukt dat allemaal. En kunnen wij leven met de gedachte leven hun 

goed geholpen te hebben. 

Ik wil eindigen met iedereen nog prettige eindejaarsdagen toe te 

wensen, een bijenvriendelijke groet  en we zien elkaar dan wel op 

de vergaderingen. 

Jos 
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 JEUGD NATUUR- EN MILIEUKAMP   

JEUGD-NATUUR en MILIEUKAMP op het  

Hof ter Saksen in Beveren-Waas. 
Als verlengstuk van het goed geslaagde Natuurkamp voor de 

Beverse Jeugd in de week van 3 tot 7 oogst 2009 kwam er nog een 

Informatiecursus BIJEN bij. 

 Op maandag 10 augustus richtte de Groendienst van de Gemeente 

in samenwerking met de Wase Imkersbond een bijkomende 

BIJENNAMIDDAG in  voor 6 tot 8 jarigen.  

Een achttiental jongens en meisjes kwamen te samen bij de bijenhal 

op het Hof ter Saksen om heel aandachtig te luisteren naar de 

imker. Op enkele uren leerden zij veel over de bijen en de 

produkten van deze vlijtige vliegers.  Honing, was, gif, stuifmeel en 

propolis hebben nu geen geheimen meer voor de al even vlijtige 

toehoorders. Zij leerden veel over de bijtjes, maakten eigenhandig 

een waskaars en als toppunt  die middag, maakten zij de 

honingraten klaar om te slingeren. Bovendien bedienden zij zelf dit 

grote werktuig dat de  honingslinger is. Een potje zelfgeslingerde 

honing was hun beloning. 

De vraag blijft echter: wie er het meest plezier aan die middag heeft 

gehad, de jeugd of de imker? Wij denken allebei  

Gazet van antwerpen – editie Waasland 12-08-2009 

Lebbeke 

Wilgen. Enkele jaren geleden werd in het wachtbekken 

van de Fochelstraat langs de kant van Heizijde gestart met 

de aanplant van een wilgenarboretum. De gemeente 

Lebbeke en de plaatselijke afdeling van Natuurpunt 

hebben met dit project samengewerkt om zowel een 

educatief als een recreatief project op poten te zetten. Met 

dit wilgenarboretum beschikt de gemeente binnenkort niet 

alleen over een unieke maar bovendien ook een levende 

verzameling.  
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 VARIA 

LIDGELDEN 2010. 
Voor de leden die GEEN Combi-abonnement willen 

aangaan blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan om 

gewoon aan te sluiten.  

Voor het jaar 2010 is het lidgeld onveranderd. Dus €30.00. 

Bijleden betalen €7,50 

Stortingsformulier in bijlage 

TE KOOP 
 

Ik ben juist begonnen met biekes houden en moet tot 

groot ongenoegen wegens een allergie, ik en mijn 

zoon, alles verkopen: zijnde twee kassen, slinger, 

rijper, kapruin enz in kort alles tel 0486037271  

gretaheerwegh@hotmail.com  

In de loop  van augustus werden een aantal jonge 

koninginnen ( Buckfast, Zwarte en  Carnica's) verdeeld 

aan de leden die de stand van Dirk De Groeve bezochten 

in juni. Wij zouden graag meer informatie willen over de 

al dan niet gelukte inbreng in uw volk.Zeg maar: 

feedback.Op deze wijzen willen wij Dirk op de hoogte 

houden.Van één moer weten wij dat de inbreng mislukte. 

Nr 13 (we zijn niet bijgelovig) mislukte jammerlijk. 

Waarschijnlijk was er geen overeenstemming met de moer 

(buckfast) en het volk (moerloos carnica).Graag uw 

antwoord bij:Jos of mailto:domus.apis@skynet.be 

Koninginnenverdeling 
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SINT AMBROSIUSVIERING 2009 

Gezien de matige belangstelling in de voorbije 

jaren voor de vieringen van onze Patroonheilige 

Sint Ambroos ( 7december ) koos uw bestuur dit 

jaar voor een andere formule. Hiermee wijken we 

af van onze traditionele nieuwjaarsreceptie tijdens 

de Lente Bijenkomst (1ste statutaire Vergadering 

2010). Deze receptie is hiermee afgeschaft. 

Let wel! 

Wij vieren onze Patroon op  

DONDERDAG 15 DECEMBER 2009  

in ons lokaal Huize Steenstraete, Nieuwstraat 86 

te Sint Niklaas. 

Aanvang 20 uur. 

Op voorhand inschrijven is een verplichting 

gezien de deelname GRATIS is.  Dit kunt U doen 

bij de voorzitter Jos.S.Beyers of bij de secretaris 

Gilles Coolen. Vóór 10 december 2009! 

Programma van de avond: Gezellig Praatcafe met 

koffie en koeken en we duiken in het foto-archief 

van de Wase Imkersbond en de leden. 

Daarmee doen we een oproep naar alle leden en 

oud-leden om de WIB-foto’s in bruikleen te 

bezorgen aan de redactie van HWB, bij Paul Van 

Steirteghem. Graag voor 15 november. 

Dit kan per gewone post of via e-mail: 

admin@waseimkersbond.be 
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DAGBOEK CXIL 

Eind augustus ben ik er even tussen uit gepiept om te gaan 

wandelen in de Eifel. De honing in de rijper kon wel even 

enkele dagen zonder te roeren. Ik zou hem wel enten bij de 

terugkeer. De bijen hadden het grootste deel van de hun  

toegediende wintervoorraad al verwerkt. Nadat ik een 

viertalweken geleden hun honing had geroofd moest ik hen 

toch iets in de plaats geven. Sinds enkele jaren leg ik, op dat 

ogenblik van toedienen,  ook nog een anti-varroa strip, lees 

thymolstrookje, boven op de ramen. Bij het betreden van de 

bijenhal komt er nu een aangename tijmgeurtje tegemoet.  

Dus klaar gemaakt om enkele dag stevig te gaan stappen in 

een mooie omgeving. Wandelkaarten, gepaste 

wandelschoenen en ditto stok, rugzak mee. Met nog andere 

noodzakelijke benodigdheden, zoals o.a. iets tegen de regen. 

Overbodig dit laatste want heerlijk stapweer. 

Mijn betere helft had ditmaal een mooi hotelletje 

uitgekozen niet ver van een mooi stadje. Bekend om zijn 

waterbronnen. Gerolstein. Het water was er goed maar het 

water van Bacchus was nog beter toen we ‟s avonds 

vermoeid en gelukkig terug keerden in onze verblijfplaats.  

Bij een van onze tochten kwamen we op een openruimte in 

het bos. En wat zag het oog van een oude imker, 

bijenkasten. Niet veel, maar enkele. Druk fouragerende 

bijen vlogen aan en af. De terugkerende insecten droegen 

allen een “broekje”. Een broekje van stuifmeel. Deze imker 

mag gerust zijn. Voor het komende broed werd druk 

gezorgd. Bij de kasten stond een bordje met het adres van 

de bieënman. Met nog iets: “Zu verkaufen: Fruhlings- und 

Sommerhonig mit eine Hauch von Waldhonig”.  
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 VERVOLG-DAGBOEK CXIL 

Het Korfje 141 

Wat donkerder dan de zomerhoning.  De prijs loog er niet 

om. Dat vleugje koste €2.50 meer dan de gewone 

zomerhoning. €7.00, a.u.b. !  Ik denk dat ik nu mijn zeem 

ook iets duurder ga maken. Want ook ik heb honing met 

een “Hauch von Waldhoning”. 

Ondertussen vernemen wij van verschillende zijden dat de 

overheid eindelijk iets gaat ondernemen ter bescherming 

van onze bijen. 

Hebben ze het dan eindelijk begrepen dat het: 
 ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 

Of blijft het nog steeds een stille wens?  Domus Apis 
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Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles 

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 

 BESTUUR WIB 

Beyers Jos S., Westakkerlaan 26         

B-9120Beveren-Waas 
Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad 

VIB. Afgevaardigde WIB Milieuraad Beveren 

mail: domus.apis@skynet.be 

  03/ 775 57 34 

Wuytack Alfons, Puchelstraat 24, 

B-9120Vrasene 

Vice-Voorzitter 

mail: fons.wuytack@telenet.be 

  03.775 01 29 

Coolen Gilles, Lindestraat 48, 

B-2070Zwijndrecht 
Secretaris WIB 

mail: secretariaat.wib@hotmail.com 

 03 252 58 54 

Devriese Willy, Drie Lindekens 48 

B-9120Beveren 
Verantw. Bijenstand Hof ter Saksen. Plaats-

vervanger WIB Milieuraad Beveren. Bestuurslid 

KOIV 

mail: willy.devriese1@telenet.be 

 03 755 15 65 

De Jongh Chris, Transvaalstraat 56, 

B-2600Berchem 
Bestuurslid. Verslaggeving activiteiten 

mail: christina.dejongh@lid.kviv.be 

 03 230 26 38 

  

Nicque Marc, Iepenstraat 92 

B-9100 Sint-Niklaas 
Bestuurslid. Verantw. 2de verslaggever 

bestuursvergaderingen, koninginnenteelt. 

Voordrachten en cursussen 

mail: marc.nicque@telenet.be 

 03 771 58 96 

Van De Putte Guido, Sint Jansdam 18, 

B-9160 Eksaarde. 
Bestuurslid. Verantw.bijenflora. Microscopisch 

onderzoek bijen. Provinciaal voorzitter 

commissie bijenflora 

mail:Guido.vandeputte@telenet.be 

 09 346 75 95 

Van Steirteghem Paul, 

Bookmolenstraat 19, 

B-9111Belsele 
Afgev. Stramin.Webmaster WIB. 

Hoofdredacteur HWB. Penningmeester WIB 

  

mail: admin@waseimkersbond.be 

 03.772 37 16 

  



 AGENDA WIB 2009 OKT-NOV-DEC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKT donderdag 08 Hertfstvergadering 
            2de Sta. Vergadering en Hernieuwing van de lidgelden. 

                Nosema Onderzoek. 

                Afhalen gratis Gids voor Bijenteeltpraktijken. 

                Huize Steenstraete van 19,15 uur  

 

NOV donderdag 12 Wilgen en Werken  bij het einde                  

            van het Bijenseizoen 
            Huize Steenstraete om 20 uur stipt 

 

DEC donderdag 15 Sint Ambrosiusviering 
            Koffietafel met o.a. WIB foto‟s 

                Verplicht inschrijven, zie richtlijnen in dit HWB 

                Huize Steenstraete om 20 uur stipt 

 

Plaats van bijeenkomst 

Gebroeders Van Raemdonckkring 

Huize STEENSTRAETE 

Nieuwstraat 86 te 9100 Sint-Niklaas 

HOF TER SAKSEN 

Waar de WIB - Bijenhal staat 

Is zeker een bezoek overwaard 

Raadpleeg  www.hortus-ter-saksen.be 

Voor een uitgebreid programma overzicht en de 

Brief van Simon 

Het WAASSE BIEKE (HWB), infoblad van de WASE IMKERSBOND (WIB) 

Verschijnt voor: 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober. 

Artikels en mededelingen moeten voor 30 dagen voor de verschijningsdatum 

Op het redactieadres toekomen 

Het Waasse Bieke sinds 1981 

http://www.hortus-ter-saksen.be/

