
 AGENDA   WIB 2013. april-mei-juni 

 

                         Huize Steenstraete om 20u.stipt. 
Zo.24 maart:Bijen– en 2dehandsmarkt voor imkermaterieel in Hof ter Saksen 

 

Za.20 april: feestelijke ontvangst en receptie op het Stadhuis te Sint-Niklaas. 

        Nadien voor de ingeschreven leden en cursisten feestmaal in Kasteel Walburg 

 

Do. 9 mei tot zo 12 mei: Aardbeienfeesten te Melsele, wij zijn er vertegenwoordigd. 

 

Do.16 mei: ledenvergadering: culinaire toepassingen van honng 

 

Zo.19 mei: Lentemarkt te Sint-Niklaas, wij staan er eveneens met onze stand 

 

Za.23 en zo.24 juni: Feestmarkt-500 jaar donderdagse markt en wij staan er ook. 

 

Do.13 juni: ledenvergadering. Jenny Spae spreekt ons over Namibië  

                   

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 15de van januari, april,juli en oktober. 

 
Artikels en mededelingen moeten 30 dagen voor de verschijningsdatum 

Op het redactieadres toekomen. 

HET WAASSE BIEKE SINDS 1981. 

Afgiftekantoor : 9100 Sint-Niklaas 1 

 

V.u.en afz. Jos S. Beyers  Rubenslei 1 bus 15  

 B-2018 Antwerpen 

 

VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 
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België—Belgique 

P802138 

P.B. 

9100 St.Niklaas 

BC 30932 

1913—2013 Honderd Jaar 

Bijenhoudersvereniging in 

het Land van Waas 

 

http://www.hortus-ter-saksen.be/
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                                                                                                                             Wase Imkersbond 
         Lid van Koninklijke Oost-vlaamse ImkersVereniging en van Koninklijke Vlaamse Imkersbond 

 

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 afbeel-
dingen 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  Rubenslei 1 bus 15 2018 Antwerpen                                                
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 : 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. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

Chris De Jongh, Willy en Tilke Devriese, Coolen Gilles, Mebis 
Jeroen, Van De Putte Guido, Smet Geert, Nicque Marc 

 

 

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 
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 BESTUUR WIB 

Medewerker 
Pilaet Leon, Eeckbergstraat 45 B-9170 Sint-Gilles 

Bijenziektedienst, Microscopisch onderzoek bijen. Assistent Bijenteelt 

GSM 477 76 87 58 

Beyers Jos S., Rubenslei 1 bus 15  

2018  Antwerpen 

Voorzitter vu HWB.Medewerker maandblad VIB. Afge-

vaardigde  

 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, Lindenstraat 30, 

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. Afgevaardige 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 bestuursvergaderin-

gen, 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 

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 

 

 Smet Geert, Droogveldstraat 201 

B-2880 Mariekerke (Bornem) 

  

 mail: smetgeert@gmail.com 

0496.591438 
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 De Voorzitter zegt: 
Waarde WIB-leden, beste sympathisanten, geachte lezers van dit speciale 

155ste Waasse Bieke, goede vrienden. 

Ik hoop samen met jullie dat de meeste van onze bijenkolonies de streng win-

termaanden hebben overleefd zodat we met vertrouwen de komende lente te-

gemoet kunnen zien. Ik vertrouw er op dat onze biekes ook dit jaar hun best 

zullen doen om onze honingrijper vol te krijgen. Op voorwaarde dat zij genoeg 

nectar vinden natuurlijk. 

Dat er al een hele tijd met veel inzet gewerkt is aan de voorbereiding van de 

viering voor ons eeuwfeest is maar door weinig mensen geweten. Ik kan u ver-

zekeren, het is zo. Als voorzitter van deze hardwerkende bestuursploeg is het 

een plezier om via dit Waasse Bieke te kunnen zeggen “ we zijn er in geslaagd 

om alles op tijd klaar te krijgen”.  

Het organiseren van een bijenmarkt met alles erop en eraan is geen klein bier, 

laat staan het vullen van een kleine pot honing. En dan is er nog de kroon op 

het werk, namelijk onze ontvangst en de academische zitting op het stadhuis 

van Sint-Niklaas, gevolgd door een feestmaal op het kasteel Walburg. Tijdens 

deze viering zullen een paar hoogwaardigheidsbekleders ons trakteren op een 

korte toespraak en zullen wij een aantal verdienstelijke leden en medewerkers 

lauweren. Het hoogtepunt zal echter de uiteenzetting zijn met titel: “Een 

bloemrijke, onderhoudsvriendelijke tuin, de redding voor de bijen” . De spre-

ker, dhr. Jan Van Bogaert, is een erkend lesgever van Velt-siertuin en Harmo-

nisch Park en Groenbeheer. Hij is vooral een specialist van de zogenaamde 

“prairietuin”. En zoals de titel al laat vermoeden is deze een belangrijk onder-

deel van de redding van onze bijen. Wij sluiten de viering af met een receptie 

ons aangeboden door de stad Sint-Niklaas. Tijdens deze receptie gaan wij de 

diploma’s van de cursus “gebrevetteerde imker 2013” uitreiken.  

Ik hoop op jullie zeer talrijke opkomst en dat ik vele toenmalige en huidige 

vrienden kan begroeten.  

En denk er aan    ZONDER BIJEN GAAT HET NIET 

Jullie bezorgde voor de goede afloop voorzittende, Jos  

 

Grapje: 

Een vrouw gaat naar een bijenhouder en zegt: "Eén van uw bijen heeft 

mij weer gestoken."  

Zegt de bijenhouder: "Duid maar aan welke dan zal ik ze zwaar straf-

fen!!"  
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REDACTIONEEL 

Dit wordt weer eens een speciaal nummer van Het Waasse Bieke. Nummer 

155 om juist te zijn. Het vorige speciale nummer was nummer 100. Bij deze 

gelegenheid krijgen die mannen van destijds een eresaluut. Het allereerste 

nummer 1 verscheen begin januari 1981. Theo Fischer en Jos Beyers moes-

ten daarvoor wel tegenstroom oproeien om hun plannen waar te maken. Hun 

werd gezegd dat het blaadje geen lang leven zou beschoren zijn. Maar tegen 

beter weten in hebben die twee hun koppeke doorgezet. Drieëndertig jaar is 

het er dan toch nog geworden. Nu is het een beetje snuffelen in het verleden. 

Of is de nostalgie naar die tijden, dat imkeren gewoon plezierig was? Een 

zuiver hobby, bezig zijn met de natuur. Geen gezoek naar antivarroamiddel-

tjes. Geen gedoe met vergif en genetisch gemanipuleerde zaden. Geen geze-

ver over verdwijnziekten en virussen. Gewoon ons biekes laten vliegen. Ho-

nighalen. Slingeren. In potjes doen. Aan de man of vrouw brengen. Gezellige 

praatjes op de vergaderingen. Toen mocht er nog gerookt worden en was er 

soms een dikke lucht. Met straffe verhalen van biemannen die kilo’s honing 

binnensleepten uit kast of korf. Geen toestanden met onderzoeken naar ziek-

ten en nevenverschijnselen. Geen controle van beter wetende gouvernemen-

tele instanties. Zonder special ingericht slingerlokalen, gewoon in de keuken, 

biekot of garage. Het was toen nog plezierig met de biekes bezig te zijn. 

Langs deze weg danken wij ook diegenen die sinds 1980 de tweede donder-

dag van de maand, en dat 9 keer per jaar, lezingen en voordrachten zijn ko-

men geven. Geen enkele andere bijenbond doet ons dat na. Wij hopen dat de 

geachte lezer aan dit « boekske » zijn of haar plezier heeft. De redactie dankt 

in alle geval al diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt. En voor de rest 

moeten jullie alles zelf maar eens lezen. Getekend : PoGuJo. de redactie van 

2013  
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DAGBOEK CLV  

Achter mijn hoek nota bene. En zo kwam die mijnheer mij op 

een dag bezoeken met het voorstel zijn bijenstand eens te ko-

men bekijken. Wat ik dan ook gretig deed. Van het een kwam 

het ander en dat zelfde jaar werd ik lid van de WIB en gaf hij 

mij mijn eerste lessen in de bijenteelt. Een jaartje later, in 1977 

dus, stonden er twee kern volkjes in mijn tuin. Met een cursus 

voor “Beginners” in 1978 was het hek van de dam en was mijn 

carrière van bieman pas goed begonnen.  

Wat later werd ik bestuurslid bij de Wase Imkersbond, die mij al 

snel afvaardigde bij de KOIV. Weer wat later werd ik binnen de-

ze organisatie “ingelijfd”, om eens een militaire term te gebrui-

ken, in hun Raad van Bestuur. Maar daar bleef het niet bij. Men 

had ook een provinciaal verslaggever bij de redactie van het 

Maandblad nodig, en daar vonden ze mij blijkbaar geschikt 

voor. Maar het ging nog hoger. Ik werd één van de afgevaardig-

den voor Oost-Vlaanderen in de raad van bestuur van de natio-

nale bond, ook beter bekend onder de naam KonVIB. Ondertus-

sen maakte ik ook een korte omweg als gezondheidsagent in de 

bijenteelt. In de loop van mijn biemansbestaan volgde ik nog 

verschillende imkercursussen, tot meerdere heil en glorie van 

mijn bijen.  

Voor de drukte van afgevaardigde en de verschillende bestuurs-

mandaten heb ik ondertussen bedankt en heb ik mij als voorzit-

ter van de WIB terug geplooid naar de basis van de imkerij.  

Hopelijk overleefden mijn bijen het in de voorbije koude maan-

den op mijn mooi bijenstandje aan de rand van de boomgaard 

aan Hof ter Saksen.  

Want ….  ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

Domus Apis 
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DAGBOEK CLV 

Soms vragen mensen me: hoe ben jij imker geworden? Wel, dat 

is een lang verhaal. Maar ik zal het kort houden. Wij woonden 

toen in de stad Kempen, waar Thomas van Aquino  ooit had ge-

leefd, bij Krefeld in Duitsland. Dat was voor 1976. Bij het ont-

bijt weigerde onze lieve dochter alles, behalve honing. Gelukkig 

had ik via mijn baan een Duitse Ingenieur bij het Finanzbauamt 

Krefeld leren kennen. Hij was imker en bevoorraadde ons met 

lekkere, hoe kan dat anders, zelf geslingerde honing. Ik had hem 

daarbij al eens geholpen. In zijn grote tuin stonden negen bijen-

kasten opgesteld. Herr Winkler stelde mij voor om zelf bijen te 

gaan houden en één of twee kasten op ons groot balkon van het 

appartement, drie hoog in de Stresemannstrasse in de rand van 

de stad, te instaleren. Hij was zelf bereid mij op te leiden tot 

Meister Imker mij een paar kastjes cadeau te doen. Maar dit 

werd vriendelijk afgewimpeld.  

Toen de Belgische staat mij in ’76 terug naar Belgen land riep 

ging mijn gezin en ik in Beveren wonen, een gemeente in het 

toen nog Zoete Land van Waas. Samen hadden mijn betere helft 

en ik er begin van de jaren 70 een mooi “huisje met een tuintje” 

gebouwd. Om wille van mijn honing-verslaafde-dochter, besloot 

ik toch maar zelf bijen te gaan houden. Achter in de tuin was er 

plaats genoeg. Om mij in regel te stellen, schreef ik een brief 

naar de Nederlandse Bond van Bijenhouders met adres in Arn-

hem. Die antwoordde me dat mijn brief was doorgezonden naar 

de toenmalige KonVIB Voorzitter mr. Gevers. Die zond op zijn 

beurt mijn vraag naar informatie door naar de KOIV voorzitter 

mr. Saelens in Maria-Aalter. Die wist dat in Vrasene, een nog 

kleiner gemeente, gelegen naast Beveren, dat daar de toenmalige 

voorzitter van de WIB, dhr. Van Eynd. woonde. 
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WOORDJE VAN DE SECRETARIS   

Beste leden.  Hoe mijn bijen de winter zijn doorgekomen kan ik u nog niet 

vertellen. Wanneer ik dit artikel schrijf is het nog volop winter en is de 

sneeuw door de wind rondom mijn bijenkasten opgehoopt. Gelukkig zijn de 

bodems goed voorzien van ventilatie. Door de sneeuw op de vliegplank is 

de luchthaven voorlopig dicht. Ik ben benieuwd hoe ze het stellen. Afblij-

ven is nu de boodschap. We zien wel in maart. Voorbereidingen worden 

getroffen, raampjes en zolders hersteld, met hier en daar een likje verf. En 

zo zijn er tal van bezigheden, mijn bijenhal krijgt een opknapbeurt, een 

scherm wordt geplaatst zodat de bijenkasten uit weer en wind komen te 

staan. Ik moet hier wel opmerken dat er op dat moment geen kasten in de 

hal staan, doordat ik volop verbeteringswerken aan en rondom de hal aan 

het uitvoeren ben. Ook een afscherming aan de zijde van mijn buur wordt 

aangebracht. Die mens werk doodgraag in zijn tuin, maar als er bijen bela-

den met stuifmeel en een volle maag laag overvliegen naar hun thuisbasis, 

kan het wel eens zijn dat hij een hindernis voor hen is. Met de gekende ge-

volgen van dien. Niet dat hij te klagen had, maar een goede verstandhou-

ding met je gebuur is heel wat waard, het zou spijtig zijn dat zoiets de boel 

verziekt. Beter voorkomen dan genezen. Met een potje honing bereik je ook 

heel wat. Een vraag aan de buur om groenbemester te zaaien na de vroege 

aardappelen, is een hele hulp zijn voor mijn bijen, op voorwaarde dat ze 

ervan kunnen profiteren. Elke nietige bloem die er staat kan bepalend zijn 

voor het overleven van de bijen tijdens de winter. Zo breng ik het over aan 

al wie het horen wil. Het is nu enkel maar hopen dat ze die bloem laten 

staan. Verder nieuws is de viering van “100 jaar bijenverenigingen in het 

Land van Waas”. Ik hoop dat we met onze leden en bijen er nog vele jaren 

bij mogen doen. Verder nog een fijne groet, en hopen dat we er een feeste-

lijk en succesvol jaar van mogen maken met veel honing. 

De secretaris  



blz 6                   HWB 155 

 

 

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

Een woordje van de Vice-Voorziter 

De Imkerbonden in het Land van Waas bestaan 100 jaar! 

 

Zowat 100 jaar geleden verenigden de imkers van Sint-Niklaas en om-

streken zich in de “Sint Nikolaasche biebond”. Ze hadden er heel wat 

voordelen bij, zoals de gezamenlijke aankoop van suiker en het aanleren 

van nieuwe imkermethoden. Het waren allemaal kleine bieboertjes die 

met korven werkten en waarvoor de honing opbrengst minder belang had 

dan de bestuiving van hun fruitbomen. Elke gemeente had toen minstens 

één vereniging, elk met zijn eigen naam. In 1975 zijn ze bijna allemaal 

samen gegaan in onze bond "De Wase Imkersbond”. Deze kon en kan 

nog steeds beroep doen op ervaren sprekers die ons verrijken met o.a. de 

allernieuwste methode van imkeren en ons leren om de heersende ziekten 

te bestrijden. Hopelijk kan deze bond nog zeker 100 jaar verder gaan. 

Fons  
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Viering:Honderd Jaar Bijenhoudersvereniging  

KASTEELMENU 

 

Voorgerecht 

Carpaccio van runderhaas met Parmezaanskrullen, rucola, zongedroogde tomaatjes, 

balsamicocream en truffelolie 

Hoofdgerecht 

Eendenborst met frambozensaus en een vleugje Grand Marnier 

Nagerecht  

Trio van zoete zaligheden 

Dit menu wordt u aangeboden voor de prijs van 30 EUR per persoon. De begeleidende 

dranken zijn bewust niet inbegrepen. De ene drinkt graag een glaasje wijn, een ander 

komt niet toe met een fles en weer een ander verkiest een glaasje water of een pintje. 

Het is de meest eerlijke en democratische oplossing.  

Wil je deelnemen aan de academische zitting en/ of het diner dan moet je voor 20 

maart ( je krijgt dus maximaal 4 dagen uitstel t.o.v. de datum in de uitnodiging) in-

schrijven via de inschrijvingsstrook van de uitnodiging . Sneller en voor ons prakti-

scher is je inschrijven via admin@waseimkersbond.be. Je inschrijving voor het diner is 

pas geldig na je overschrijving van 30 EUR p.p. op rekeningnr. : BE41 0680 3531 

6010  Vergeet zeker niet je naam en aantal deelnemers te vermelden, ook voor de 

academische zitting. Aarzel niet te lang want het aantal plaatsten voor zowel de ont-

vangst op het stadhuis en zeker voor het diner zijn beperkt.  

WiDe 

mailto:admin@waseimkersbond.be
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Viering:Honderd Jaar Bijenhoudersvereniging

HONDERD JAAR BIJENHOUDERSVERENIGING IN HET LAND VAN WAAS 
Dat mag of moet gevierd worden. Het orgelpunt van de verschillende activiteit rond 

deze verjaardag is de academische zitting op zaterdag 20 april  op het stadhuis van Sint

-Niklaas en het diner in het Kasteel Walburg. 

Al onze leden ontvingen reeds hun persoonlijke uitnodiging voor deze viering waarin zij 

al een idee kregen van het programma van de academische zitting. Het programma in de 

uitnodiging is een synthese van een iets meer gevulde inhoud en deze wil ik u niet ont-

houden. Daarom dit artikeltje. 

14:00 uur  - Ontvangst door de heer burgemeester Dehandschutter en sche-

penen. In de praktijk verwachten wij onze gasten vanaf 13:30 uur. Zij worden 

ontvangen door leden van ons bestuur. 

Aansluitend zal Jos Beyers ,de voorzitter van de Wase Imkersbond ons kort 

toespreken en vervolgens samen met de burgemeester van Sint-Niklaas  de 

eretekens en oorkondes aan een aantal leden overhandigen. 

Dit alles mag hooguit een 30-tal minuutjes in beslag nemen. 

 

14:30 uur – Academische zitting. Dit is de juiste betiteling voor een voor-

dracht door Jan Van Bogaert. Hij is een ervaren en boeiend spreker die ons 

met kennis van zaken zal wegwijs maken in het aanplanten van vaste bijen-

planten en het aanleggen of heraanplanten van een tuin vol nectar- en stuif-

meelplanten met een minimum aan onderhoud. De titel van zijn uiteenzetting 

is dan ook: 

“Een bloemrijke, onderhoudsvriendelijke tuin, de redding voor de bijen” 

 

15.15 uur – Receptie aangeboden door de Stad Sint-Niklaas.  Tijdens deze 

receptie ontvangen de cursisten die de cursus “Gebrevetteerd imker” hebben 

gevolgd, hun diploma uit handen van de verantwoordelijke en onze voorzit-

ter. Na deze uitreiking onthullen wij ook ons nieuw logo. 

 

17.00 uur – Diner in het Kasteel Walburg. Dit restaurant ligt, voor zij die het niet 

mochten weten, in het Stadspark van Sint-Niklaas. Het is bij heel wat mensen beter ge-

kend onder de naam “ Romain De Vidtspark”. Het park bevindt zich langs De Parklaan, 

rechts bij het binnenrijden van Sint-Niklaas. Voor een gedetailleerde beschrijving van 

de locatie verwijs ik naar http://www.kasteelwalburg.be/contact.html Het is op wandel-

afstand van het stadhuis en de markt. Je wagen verplaatsen is dus niet nodig. In de prak-

tijk worden zij die zijn ingeschreven voor dit diner, tussen 17:00 en 17:30 uur verwacht 

in het restaurant in de zaal op de eerste verdieping.  

In een uitnodiging is het niet gebruikelijk om een menu te vermelden, daarom zet ik het 

in dit Bieke.  
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ERELIJST 1913—2013 

De erelijst van 100 jaar bijenhouders vereniging in het Land van Waas  

1913-2013 

Volgens het Staatsblad, toen nog ‘den Moniteur Belge’, van  
19 april 1913, onder het akte nummer 1514 waren de stichtende leden van de Sint-

Nikolaasche Biehouders de hh. Fl.Bochlandt, L.Van De Voorde, J. Oelbrandt, 

R.Behiels, J.Belpair, C. Van Britsom, Eerw.Hr. Verdoorent, J.De Schrijver. 

De twee laatste voorzitters van de oorspronkelijke biehoudersbond waren: Gust Smet 

uit de Heistraat te Sint-Niklaas en Rene Van Eynde uit de Kerkstraat te Vrasene. 

 

Onder de impuls van de heer Van Eynde werden vijf  biebonden ver-

enigd onder de zelfde statuten en tradities van de oorspronkelijke bond 

en fuseerden zij tot de Wase Imkersbond. Volgens het Belgisch Staats-

blad van 6 juli 1974, met de acte nummer 204 waren de stichtende leden 

toen de heren Rene Van Eynde, Alfons Beck, Frans Abs, Daniël Van de 

Catsye, Jozef De Beleyr, Franciscus Pauwels, Remi De Bock, Omer 

Meeus en Charles Van Mieghem. 

Vanaf die datum werden de opeenvolgende voorzitters genoteerd. 

1974  Rene Van de Eynde 

1980  Omer Meeus 

1985  Theo Fischer 

1991  Fons Wuytack 

1999  Jos.S.Beyers 

 

Opeenvolgende secretarissen en/of penningmeesters vanaf 1974. 

secretaris -penningmeester :Daniël Van de Catsye en Fideel Hofkens  

penningmeester Frans Bulckaert 

secretaris Marc Nique en Christiaen Coolen  

secretaris – penningmeester Willy Devriese 

 

De huidige secretaris : Gilles Coolen en Paul van Steirteghem is de huid-

oge penningmeester en is ook onze hoofdredacteur  van HET WAASSE 

BIEKE.  Hij combineert deze functie met de taak van webmaster. 

http://www.kasteelwalburg.be/contact.html
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Geboorte van de Reuze Korf 

Willy, hoog en droog maar wel druk in de weer. 

 

Hiernaast een compilatiefoto van de opeenvolgende fases 

van de constructie van de Reuze Korf:  
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Tweedehandsmarkt en Bijenmarkt  

 

Bijenvolken:  

De aangeboden volken zijn vrij van ziekten en voldoende be-

volkt. 

De aangeboden volken kunnen eventueel per opbod, maar on-

der toezicht van de organisator, verkocht worden. 

Voor de verkoop van bijenvolken moet de verkoper zelf aan-

wezig zijn. 

 

Kan de verkoper niet aanwezig zijn op de verkoopdag zelf, dan kan 

de Wase Imkersbond de verkoop in zijn plaats regelen. Het mate-

riaal moet dan uiterlijk op zaterdag 23 maart op Hof ter Saksen 

geleverd worden en dit na afspraak. Alle materialen moeten dan 

van een duidelijke prijs zijn voorzien en er wordt dan wel een 

commissie van 10 % aangerekend. 

 

Uurregeling: 

Het materiaal en de volken kunnen aangevoerd worden tussen 

12:30 uur en 13:30 uur. 

De verkoop start om 14:00 uur en NIET eerder.  

De markt eindigt rond 18:00 uur. 

Het resterend materiaal kan tot 19:00 uur worden afgevoerd. 

 

Wil u materiaal of bijenvolken aanbieden dan dient u zich uiterlijk voor 

20 maart aan te melden bij Marc Nicque. Dat kan telefonisch op nr. 

03/771 58 96 of per mail naar marc.nicque@telenet.be  

mailto:marc.nicque@telenet.be
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Tweedehandsmarkt en Bijenmarkt 

TWEEDEHANDSMARKT VOOR IMKERMATERIAAL EN BIJ-

ENMARKT ‘Hof ter Saksen’ 

 

De Wase Imkersbond viert dit jaar “Honderd jaar bijenhoudersvereniging 

in het Land van Waas”. Wij starten het jaar vol vieringen en activiteiten 

met het organiseren van een tweedehandsmarkt voor imkermateriaal en 

het verdelen van bijenvriendelijke planten.  

De bedoeling is dat gevestigde imkers met een overschot aan materiaal 

of zij die met deze hobby zijn gestopt de kans te geven hun materiaal van 

de hand te doen. Jonge of startende imkers krijgen dan de gelegenheid 

om op een democratische manier aan hun materiaal en bijen te geraken. 

Een win-win situatie voor elke partij. 

Tegelijk met de tweedehandsmarkt kunnen er ook bijenvolken aangebo-

den worden. Zodoende halen wij een oude traditie binnen de imkerij te-

rug van onder het stof. 

Deze activiteit gaat door: 

 Op zondag 24 maart 2013 

 Hof ter Saksen   

Haasdonkbaan 101 

Beveren-Waas (Oost-Vlaanderen) 

 

 

De afspraken zijn de volgende: 

De standplaats is gratis  

De aanbieder regelt onafhankelijk de verkoop met de koper. Wees 

realistisch en hou rekening met de gangbare prijzen voor tweede-

hands imkersmateriaal. 

Het aangeboden materiaal moet – en dat spreekt voor zich – nog 

bruikbaar en dus in goede staat zijn en conform aan de moderne 

imkerij.   
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Geboorte van de Reuze Korf  

-alles passend maken 

-polyesterplaten prepareren en vastklikken 

- constructie omwikkelen met drainagebuizen om het op een echte 

korf te laten gelijken. 

-het resultaat en dat mag gezien mag worden 
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De Reuze Korf op het Hof ter Saksen 

Op een bestuursvergadering ergens in 2009 groeide het idee om de 

25ste verjaardag van de bijenhal in 2011op Hof ter Saksen niet zo 

maar te laten voorbijgaan. Een andere aanleiding was de verouder-

de toestand van de infopanelen onder het afdakje in de buurt van 

onze bijenhal. Willy droomde al zeer lang over het bouwen van 

een reuzegrote bijenkorf. Allerlei ideeën werden als het ware door 

enkele bestuursleden enthousiast gespuid. Dat ging over het bou-

wen van een korf met wilgentenen tot een korf gevormd met be-

tonnetten die vervolgens zou beplant worden met de een of andere 

klimplant. In de zo bekomen ruimte konden er dan nieuwe info-

panelen worden gemonteerd. Met deze ideeën ging Willy naar de 

groendienst van Beveren. Na enkele gesprekken en het betrekken 

van de afdeling metaalwerken van het GTI van Beveren kwam een 

kleine werkgroep tot een wat stevigere en meer permanente con-

structie. Met de hulp van Tilke, de dochter van Willy die toen nog 

voor Ingenieur architectuur studeerde, werden de nodige plannen 

en studies opgemaakt. Er werd een toelating gevraagd aan de 

Dienst voor Landschappen en Monumenten en de nodige aanvra-

gen voor de officiële vergunningen en financiering ingediend. In 

dit stadium was het al duidelijk dat dit niet zo maar een tijdelijke 

realisatie zou zijn. Ondertussen werd er met de hulp van de zeer 

getalenteerde Ilse Praet naarstig gewerkt aan het ontwerpen en ma-

ken van de nieuwe panelen. Nadat alle goedkeuringen ontvangen 

en  nodige financiële middelen toegezegd waren, werd er gestart 

met de bouw. De leerlingen van het GTI lasten het uit vier delen 

bestaande metalen frame in elkaar, terwijl er op Hof ter Saksen de 

nodige grondwerken werden uitgevoerd voor de betonnen sokkel. 

De twee delen van de romp en de twee gelijke delen van de koepel 

van de korf werden vervolgens naar Hof ter Saksen  
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De Geneeskracht van Propolis  

Wiebe Braam heeft een verbeterde versie van zijn succesvol 
boekje “ De geneeskracht van propolis “op de markt gebracht Het 
wordt uitgegeven door de uitgeverij Poiesz Uitgevers BV. Het telt 128 
blz  en is uitgegeven onder het ISBN nr. 978 94 91549 335. De ver-
koopprijs in de winkel is 14,95 EUR. 
In boekje is alles te lezen alle wetenschappelijke- en medische onder-
zoeken die sinds 1987 werden gedaan rond propolis. 
De gebruiksadviezen bij  uiteenlopende aandoeningen die met propolis 
kunnen worden behandeld, maken deze uitgave zowel voor verkopers 
als gebruikers een praktische gids. 
 
We kunnen u via de bond deze uitermate interessante uitgave aanbie-
den tegen een voordeelprijs van 12 EURO of een voordeel van 2,95 
EUR. 
 
Wie dit boekje aan deze condities wil aanschaffen, mag een mail sturen 
naar smetgeert@gmail.com of hem telefonisch op 0496 59 14 38 con-
tacteren en dit liefst voor 25 maart. De bestelling wordt de dag nadien 
doorgegeven. Daarna ben je te laat om van deze voordeelprijs te kun-
nen genieten. 
 
Mogelijkheid tot verkoop propolis: Er wordt een prijs geboden voor 
propolis tot 60  €/kilo, op voorwaarde dat deze zo zuiver mogelijk is, dus 
met liefst zo weinig mogelijk bijenwas en andere onzuiverheden. Je kan 
je oogst best degelijk verpakt en voorzien van je gegevens inleveren op 
een ledenvergadering. Hoe je propolis kan oogsten en bewaren kan je 
in dit Bieke lezen. 

mailto:smetgeert@gmail.com
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ACTIVITEITEN APRIL, MEI, JUNI 2013 

2013 belooft een druk jaar te worden voor onze bond. Om te beginnen halen wij op  

zondag 24 maart een zeer oude imkertraditie van onder het stof, wij organiseren 

namelijk een bijenmarkt met daaraan gekoppeld een tweedehandsmarkt voor imker-

materiaal. Voor meer details verwijs ik graag verder naar in dit Bieke. 

April is dan de feestmaand bij uitstek. In de namiddag van zaterdag 20 april wor-

den wij feestelijk ontvangen op het stadhuis van Sint-Niklaas, want dan vieren wij 

“Honderd Jaar Bijenhoudersvereniging in het Land van Waas”. Wij huldigen dan 

een aantal verdienstelijke leden, onthullen ons gloednieuw logo, luisteren tijdens een 

academische zitting naar een uiteenzetting over “Een bloemrijke, onderhoudsvrien-

delijke tuin, de redding voor de bijen” en krijgen een receptie aangeboden door het 

stadsbestuur van Sint-Niklaas. Daarna kunnen wij aanschuiven voor een feestelijk 

diner in het Kasteel van Walburg.  

In dit jubeljaar houden wij ons toch ook nog aan een stilaan traditionele activiteit, 

namelijk de Aardbeifeesten in Melsele. Deze hoogdagen van de Wase aardbei lopen 

van donderdag 9 tot zondag 12 mei. 

Op donderdag 16 mei hebben wij opnieuw een ledenvergadering op onze vertrouw-

de plek in Sint-Niklaas. Wij nodigen dan een spreker uit die het zich niet kan inbeel-

den dat hij zou moeten koken zonder honing. In zijn uiteenzetting “Culinaire toepas-

singen van honing; van praktisch tot lekker” neemt hij ons mee op een “smakelijke” 

reis door de keuken vol honing. Hopelijk blijft het niet enkel bij theorie maar zullen 

er verschillende heerlijke toepassingen te proeven zijn. 

Op zondag 19 mei kan je onze stand terugvinden op de jaarlijkse Lentemarkt.  

Een maand later, namelijk op zaterdag 23 en zondag 24 juni nemen wij deel aan de 

Feestmarkt van Sint-Niklaas. Deze bestaat al maar even 400  

jaar langer dan eender welke biebond in ons land. Sint-Niklaas viert dan ook 500 

jaar donderdagse markt. Wij zijn terecht fier hieraan deel te mogen nemen. Wij gaan 

er dan de Wase Imkersbond, onze bedreigde hobby en bijen in het daglicht zetten.  

Maar eerst hebben wij op donderdag 13 juni nog een ledenvergadering. Mevrouw 

Jenny Spae – ex-imkster en oud-lid – neemt ons dan mee op een boeiende reis door 

Namibië. Of ze daar bijen heeft gezien of met plaatselijke imkers heeft gesproken, 

daarvoor moet je zelf maar komen luisteren. 

Ik kijk er alvast naar uit jullie op enkele van deze activiteiten te mogen begroeten. 

WiDe 
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De Reuze Korf op het Hof ter Saksen   

getransporteerd om daar te worden voorzien van een beschermen-

de verflaag waarna het geheel werd samengesteld tot wat het ske-

let van de korf werd. Hiervoor werd beroep gedaan op een stevige 

kraan en de hulp van heel wat medewerkers van de groendienst 

van Hof ter Saksen. Enkele ijverige medewerkers van de techni-

sche dienst van Beveren monteerden de nog 4 losse onderdelen 

kundig en stevig aan elkaar. En dan moest de korf nog een echte 

bijenkorf worden. En daar zorgde een enthousiaste bestuursploeg 

voor, geholpen door heel wat ijverige leden. Eerst monteerden we 

een vloer en een plafond terwijl Willy en een vriend vele tiental-

len m² polyesterplaat maakten waarmee het metalen frame werd 

bekleed en waterdicht gemaakt. En om het echt te laten lijken 

werd alles als het ware omwonden met vele 100 den meters met 

kokos omwikkelde draineerbuis. Onze korf mag met recht een 

Reuze Korf genoemd worden met haar afmetingen van 4 m 40 cm 

aan de basis en een afgewerkte hoogte van 4m 50 cm. Na vele 

lange dagen en een paar 100 werkuren was de korf zo goed als af. 

Wanneer ook het educatieve luik afgewerkt was, was de Reuze 

Korf klaar voor zijn officiële opening op 16 mei 2011.  

De Reuze Korf – en dit is de enige juiste schrijfwijze voor dit 

echt huzarenstuk – trekt veel bezoekers aan en wordt door jong en 

oud gewaardeerd. Dit alles is te danken aan de noeste samen wer-

king van heel wat mensen en gemeentelijke instanties waarvoor 

onze welgemeende dank. Eén persoon mag hier zeker vernoemd 

worden en dat is de bedenker, bezieler en hij die er veruit de 

meeste uren heeft aan gewerkt en dat is Willy Devriese hij mag 

daar terecht fier op zijn. 
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Oogsten en bewaren van PROPOLIS 

We kunnen propolis oogsten door het afkrabben van alle kastdelen. De 
oogst zal gering zijn en vervuilend door allerlei elementen, zoals o.a. hout-
splinters en was. 
Beter is het speciale roosters te gebruiken. In de handel zijn er roosters in 
inox met een maasstructuur of kunststof roosters met conische openingen 
beschikbaar. Conisch betekent dat de opening aan de onderkant groter 
zijn dan aan de bovenkant. De rooster wordt los op de toplatten gelegd, 
met de grootste openingen naar onder. Het is aangeraden om geen dek-
planken boven de roosters te leggen. De bijen gaan dan sneller en onge-
hinderd de rooster dicht propoliseren. 
We kunnen ook propolis oogsten met een gaas (vliegengaas) dat we bo-
ven op bovenranden van de kast door middel van duimspijkers vastma-
ken. Dit is een goedkoop middel en het werkt zeer efficiënt en is bij het 
oogsten gemakkelijker te bewerken.  
Het is echter aangeraden om propolis te oogsten op een oppervlakte die 
niet te groot is. Maak daarom de roosters niet groter dan 1/3 van de kast-
oppervlakte (max. 15 x 20 cm). Het winnen ervan zal dan ook veel sneller 
verlopen en wij gaan de bijen minder stres bezorgen en van hun hoofdta-
ken weghouden. 
De “propolisvallen” worden bij voorkeur op het einde van de zomerdracht, 
juni - juli tot begin augustus geplaatst, en worden regelmatig weggenomen 
en vervangen door een lege val. 
 
Om de zo gewonnen propolis vlot te kunnen oogsten stop je de roosters 
enkele uren of dagen in een beschermende plastiek zak in de diepvriezer. 
Bij lage temperaturen wordt de propolis broos en is hij gemakkelijker te 
verwijderen. Dit gebeurt het best op een zuivere ondergrond zoals een wit 
doek of nog beter op een zuiver vel plastic.  
 
Propolis moet je bewaren in donkere luchtdichte flessen of bokalen op 
een koele plaats tussen 10 en 12°. Zo blijft zelfs na 1 jaar het grootste 
deel van zijn antibacteriële eigenschappen bewaard. 
Tilke Devriese 
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Het opleiden van nieuwe imkers 

De lichting van 2012 en 2013 heeft tot nog toe helaas te weinig praktijk-
lessen gekregen omdat de lesgevers zoals zovele imkers in ons land, 
werden getroffen door massale bijensterfte.  
Aan de praktijk willen wij dit jaar de grootste zorg besteden, want niets 
is zo erg als een beginnend imker die er na enkele jaren de brui aan 
geeft. 
Het organiseren van cursussen is een zeer intensieve bezigheid die van 
de begeleiders veel inzet en energie vraagt. 28 potentiële maar uiterma-
te geïnteresseerde en gemotiveerde imkers verder begeleiden naar een 
succesvolle hobby is op heden geen sinecure meer. Maar Geert en Wil-
ly zullen er, en hopelijk met heel wat hulp van andere ervaren imkers 
van onze bond, alles aan doen om hen daar bij te helpen. 
Geert Smet 
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Het opleiden van nieuwe imkers 

Een nieuwe imkerij opstarten is niet zo gemakkelijk meer als voor 1980. 
Toen bestond de imkerij vooral uit hobby-imkers die zich zorgeloos een 
kastje bijen aanschaften tegen een democratische prijs en nadien de 
vruchten plukten. Vandaag is er de hele problematiek rond de varroa, 
de verdwijnziekte, de verschraling van de bijenweide en rond nieuwe 
insecticiden in de landbouw. Moderne imkers moeten eerst een scho-
ling doorlopen, vooraleer zij daadwerkelijk met hun nieuwe hobby kun-
nen starten.  
Anderzijds zorgen al deze problemen ervoor dat de bijen en de imkerij 
vaak het nieuws halen. Bijen zijn tegenwoordig een “hot item” en dit lokt 
weer veel nieuwe mensen naar het bijenvak. Bijen cursussen hebben 
dan ook overal opnieuw massaal succes. Ook zo in het Waasland. 
Vooral Willy 
speelt hierin toch wel een speciale rol. Hij stelde de verschillende pro-
gramma’s samen, trok de lesgevers aan, zette elke week het leslokaal 
klaar, gaf zelf verschillende lessen in de meest uiteenlopende onder-
werpen en ‘verzorgde’ onze cursisten.  
Toen ik bij het bestuur kwam, werd ik al snel mee ingeschakeld in de 
organisatie van de cursussen. Op de vraag van Jos en Willy om samen 
opnieuw aan de “cursuskar” te trekken, heb ik nooit een minuut getwij-
feld. Thuis moesten mijn eigen koninginnen (mijn vrouw en twee doch-
ters) mij ongetwijfeld wel een paar uur langer missen op zondagmorgen 
dan hun lief was. 
Vanuit mijn job gaf ik vroeger al les rond fiscaliteit, beleggingen en het 
beursgebeuren. Cursussen geven en vooral lessen organiseren voor 
mensen die willen ingewijd worden in de wereld van de bijtjes, is toch 
wel heel wat anders. De materie is vrij complex en iedere imker ontwik-
kelt na verloop van tijd zijn eigen en “zienswijze” en methode. Het ver-
baast me telkens hoeveel cursisten de moed vinden om op zondagmor-
gen vroeg uit de veren te springen en paraat te staan om ’s morgens 
een nieuwe karrenvracht theorie over de kasten, bijensoorten, koningin-
nen, zwermen, de vreselijke varroamijt en andere nare ziekten enz. te 
aanhoren.  
Zo zijn er uit deze scholingen in het verleden een aantal goede imkers 
voortgekomen die hun hobby met inzet, kennis en enthousiasme uit oe-
fenen. 
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FOTO’S OOGSTEN EN BEWAREN VAN PROPOLIS  
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Gilles onze secretaris heeft een droomjob 

Lid van het bestuur, secretaris een droom job? Voor sommigen 

misschien wel, voor anderen niet echt. We mogen trots en fier 

zijn dat onze vereniging al 100 jaar mag bestaan, dit dankzij een 

fijn bestuur, leden die graag eens samenkomen voor een gezellige 

babbel, met een drankje en versnapering op vergaderingen die 

door ons worden voorbereid. Zo zijn er tal van georganiseerde 

bijeenkomsten die toch heel wat werk vragen. Voor mij als secre-

taris, hebben we het maken van een verslag, telkens we samen 

komen met de leden van bestuur, niet altijd even gemakkelijk als 

je weet dat ik een arbeider ben die in ploegen werkt. De aanvraag 

voor subsidies, het ledenbestand, enz., dit alles vraagt toch wel 

behoorlijk wat tijd en energie. Niet dat ik klaag hoor, zeker niet. 

En zo heeft elk lid van het bestuur zijn of haar opdracht te ver-

vullen. Zoals elk tandrad in een raderwerk zijn specifieke taak 

heeft. Zin om mee deel hiervan uit te maken? Aarzel niet, want 

vroeg of laat zal door slijtage nieuwe stukken nodig zijn, om zo, 

wie weet de volgende 100 jaar door te geraken. 

De secretaris, Coolen Gilles.  
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Fons hield van “Hete pootjes”   

Hoe  begon   ik er aan.  

In mijn jongste jaren leefde ik in een rustig boerendorpje, tussen de koeien en 

varkens. Ik had toen geen enkel idee hoe bijen eruitzagen. Toen ik te weten 

kwam dat een nonkel imker was en een bijenstand had in het midden  van St-

Niklaas dan wou ik dat wel eens zien. Bij een bezoek heb ik dan ook las klei-

ne knaap voor het eerst die vlijtige beestjes in volle actie gezien. Als kleine 

kadee leerde ik op school een gedicht van Guido Gezelle “Hete pootjes”. Ve-

le jaren later kwam ik in een familie terecht. Mijn latere schoonvader hield  

bijen in korven om zijn boomgaarden te bevruchten 

 Ik was nog steeds onder de indruk van die vliegende insecten. Ik stond erbij 

en heb er heel wat tijd staan te vergapen. Op een dag vertelde mijn schoon-

broer mij dat hij twee volkjes te koop wist. De eigenaar was te oud geworden 

om nog te imkeren en zag het niet meer zitten. Na rijp beraad heb ik dan die 

bijen voor 200 frank gekocht met alles wat er bij hoorde. Op mijn werk was 

ook een imker die mij heel war vertelde over de bijen en het verzorgen ervan. 

In 1965 sloot ik mij aan bij de bond van St-Gillis en kreeg ik mijn eerste 

praktijk les van Florent Baert. Ik slingerde datzelfde jaar al mijn eerste eigen 

honing. Mijn collega’s zagen mij regelmatig op het werk verschijnen met  

een gezwollen arm of een gesloten oog. Opgeven! Daar dacht ik niet aan, 

maar schafte mij toch maar een betere bescherming aan. Later gingen ver-

schillende bonden samen onder de naam ”Wase ImkersBond”. Deze vereni-

ging richtte iedere maand een bijeenkomst in met voordrachten over oude en 

nieuwe methoden. Ik werd er al snel bestuurslid van en bracht het zelfs tot 

voorzitter. Er was een tijd dat ik 20 volken bezat en reisde elk jaar met een 

deel van mijn kasten naar het koolzaad in de Ardennen. Er was ook een tijd 

dat ik zelf mijn moeren teelde door om te larven. Ik waagde mij zelf aan 

kunstmatige inseminatie onder leiding van Marc Nicque. Ik heb het geluk 

gehad nog geen enkel jaar zonder bijen te zijn geweest. Ik leef er nog dage-

lijks mee. Ik kan ze niet missen en ik denk zij mij ook niet. Want tegenwoor-

dig is het niet meer zo eenvoudig als vroeger met al die nieuwe problemen   

Fons   
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Guido zocht naar een natuurbeleving 

Ondergetekende kwam in contact met de imkerij in een zoektocht naar een 

invulling van natuurbeleving. De prachtige wekenlange voordrachtreeks 

en tentoonstelling in 1985 over bijen en aanbelangen in het natuurcentrum 

Walburg, was een trekpleister voor imkers en natuurliefhebbers waaronder 

mezelf. Op voorspraak van mijn echtgenote volgde ik er een aantal voor-

drachten en werd letterlijk ”aangestoken” door de wondere bijenwereld. 

De cursus bijenhouden in Sint Niklaas die daarop volgde werd ook met 

veel interesse gevolgd en in 1986 werden ook de eerste bijen aangekocht 

bij lesgever M. De Waele. Wat volgde was een verdieping in de kennis en 

de ervaring in omgang met bijen en met bijenweide. Ik maakte kennis met 

een aantal enthousiaste medewerkers en bestuursleden van de WIB. In 

1990 ging ik dan ook de WIB vertegenwoordigen in de Commissie Bijen-

weide en later ook de provincie O.VL. vertegenwoordigen in de Vlaamse 

Commissie Bijenweide. 

Vijftien jaar lang werd met groeiend succes en door nauwe samenwerking 

met de omringende imkersbonden de jaarlijkse Plantenruildag georgani-

seerd in Park van Beervelde. Het werd dergelijk groot succes, mede door 

de kweek van secuur geselecteerde wilgensoorten, dat er door na-ijver een 

einde kwam aan die mooie samenwerking. Ik herinner me vooral de vele 

nuttige, aangename activiteiten en de mooie samenwerking bij die veel-

heid aan acties. Denk maar aan de zadenverdeling en de boomplantacties 

die vele jaren camions plantgoed verdeelden over de provincie. Alles voor 

één en hetzelfde doel, nl. de verschraling van de bijenweide tegengaan. 

Tot slot bedank ik bij deze gelegenheid Theo, Jos, Marc, Fons, de Coole’s 

en alle anderen die me in den beginne warm maakten voor de imkerij en 

zijn belang voor de natuur en de voedselvoorziening. 

Guido Van De Putte 
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Geert vierde reeds vroeg het Ambrosiusfeest 

Mijn eerste contacten met de bond 

Als kleine jongen kwam ik al vroeg in contact met de Wase 

Imkersbond. Na de mis gingen we ergens in december een keer 

op het jaar feestvieren op het Sint-Ambrosiusfeest. Toen kende 

dit feest een groot succes met alle leden, familie en zelfs sym-

pathisanten trokken we met de bond volle zalen. Ook het op 

reis gaan met de bond kan ik me nog goed herinneren. Niet via 

carpoolen, zoals nu, maar met een volle bus gingen de imkers 

en hun familie op stap. Niet dat ik zelf naar de bijen ging kij-

ken – toen was de interesse nog altijd beperkt tot het slingeren 

- maar het ‘hele programma’ interesseerde me erg. Ik kan me 

nu nog altijd een soort Duits ‘Bokrijk’ voorstellen waar ik ging 

spelen en ravotten. Het was dan ook een automatisme dat ik –

ongeacht dat ik over het water was gaan wonen - voor de Wase 

Imkersbond koos toen ik opnieuw de imkerij terug van nabij 

leerde kennen na enkele jaren onderbreking door o.a. de con-

structie van ons huis en het uitbreiden van de familie. 
 Geert Smet 
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Jeroen had altijd al veel interesse 

Van geïnteresseerde tot stagiair imker. 

Sinds twee jaar heb ik de imkerskriebels te pakken gekregen en 

sinds december ‘12 mag ik me officieel imker stagiaire noemen. 

Ik lees altijd met plezier de artikels uit het Waasse Bieke maar ik 

begrijp er niet altijd alles van. Dus ik kwam op het idee om eens 

het verhaal van een beginnende imker te vertellen. Af en toe zal 

een ervaren imker zeggen: ah ja natuurlijk en misschien kan een 

ander beginnende imker uit mijn fouten leren. 

Hoe ben ik nu in contact gekomen met de imkerij?  

De vader van mijn schoonzus Paul Van Poucke is al vele jaren 

imker in Snaai en in 2010 ben ik eens een keertje met hem mee 

gegaan om naar zijn biekes te kijken. Ik vond dat toen heel span-

nend, zo in de buurt komen van rond vliegende beestjes die je 

kunnen steken. Dus goed ingepakt met een kapruin, plastiek 

handschoenen waar je de vaat mee doet en hoge laarzen ging ik 

zelfs een handje toesteken. Maar natuurlijk werd ik helemaal niet 

gestoken, het waren lieverdjes. De kriebels begonnen stilletjes, de 

interesse groeide  maar nog niet voldoende om in actie te schie-

ten. In 2010 organiseerde de Wase imkersbond dan een initiatie 

cursus waarbij de praktijk centraal stond. Een leuke afwisseling 

theorie - praktijk zorgde voor nog meer kriebels. Maar omdat ik 

niet alle lessen had kunnen volgen was ik nog niet klaar om mijn 

eerste volk aan te schaffen. Weer een jaartje verder werd een 

“echte” imkerscursus georganiseerd waar we ons volledig in kon-

den laten gaan. Een heel aantal zondag voormiddagen werden ge-

reserveerd om een drietal uurtjes terug op de schoolbanken te zit-

ten. Als leraar is het wel weer eens plezierig om zelf les te moeten 

volgen en te beseffen dat een uur opletten niet altijd gemakkelijk 

is.  
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Jeroen had altijd al veel interesse   

Uiteindelijk gingen de meeste lessen razend snel voorbij. En 

ook al was ik de zondagochtend niet altijd even fris, door wat 

er geweest was de avond ervoor, kon ik me toch wakker hou-

den omdat de meeste lesgevers (waaronder Willy & Geert) dui-

delijk gepassioneerde imkers zijn.  Vol overgave en enthousias-

me probeerden ze hun kennis en ervaring over te brengen en 

meermaals durfden ze wel eens afdwalen van het onderwerp. 

En ik merkte dat imkers vooral levensgenieters zijn met een 

leuke vorm van humor. En natuurlijk, bij iedere goede cursus 

hoort er een grote test! Twintig multiple choice vragen waar we 

toch even moesten over nadenken. Na een aantal dagen kreeg 

ik dan het verlossende mailtje dat ik geslaagd was en ik me een 

volwaardig stagiair imker mag noemen. Maar helaas nog zon-

der bijen...... 

Mebis Jeroen 

 

 

Amerikaanse beroepsimkers geven er massaal de brui aan, 

en toch doen velen uit noodzaak verder. 

De Californische industrie heeft nood aan bijen. Ieder jaar 

moeten de amandel kwekers bijen importeren om de  $2,3 mil-

jard waardevolle opbrengst aan amandelbloesems te bevruch-

ten en daarvoor gebruiken ze reeds de helft van de Amerikaan-

se honingbijen. De globale economische kostprijs door de neer-

gang van de honingbijen bedraagt nu reeds $5,7 miljard per 

jaar. 

De totale opbrengst per jaar van de bevruchting door  bijen be-

draagt alleen al voor de USA $15 miljard en voeg daarbij nog 

een opbrengst van $150 miljoen honing aan toe.  


