
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H
E

T
 W

A
A

S
S

E
 B

IE
K

E
 

Afgiftekantoor : 9100 St-Niklaas  1 

D
ri

em
a

a
n

d
el

ij
k

se
 i

m
k

er
si

n
fo

  
  
  
  
  
 3

4
st

e  j
a
a

rg
a

n
g

 n
r 

1
5

9
 a

p
ri

l-
m

ei
-j

u
n

i.
-2

0
1
4
 

België—Belgique 

P802138 

P.B. 

9100 St.Niklaas 

BC 30932 

 

  

VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 

 

V.u. en afz. Smet Geert, Droogveldstraat 201 

 2880 Mariekerke (Bornem) 

W
  A

  
S

  
E

  
  

I 
 M

  
K

  
E

  
R

  
S

  
B

  
O

  
N

  
D

 

1913 - 2013 

 



HWB 159 

Wase imkerbond 
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 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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15 maart…. We komen uit de winter die er geen is geweest. Weerom hebben 
we een nieuwe records -dit keer warmterecords - verbroken. De 
klimaatverandering heeft zijn invloed en wij imkers moeten ons aanpassen.  
Het seizoen startte dit jaar wel erg vroeg. Wie in 2014 eind maart al eens niet 
in de kasten durfde piepen zal zich eind april een beetje bekocht voelen. Let 
op : kijk alleen wanneer de temperatuur boven de 12 à 15° uitstijgt en een 
warm zonnetje op uw gezicht aan het branden is. Het is in het huidige 
klimaat ieder jaar verschillend, dus de maandvoorschriften uit de cursus van 
weleer gelden niet meer. In de dezelfde periode vorig jaar zaten we nog 
lekker knus voor het haardvuur en was een dikke winterjas noodzakelijk om 
de kou te verbijten. De bijen voelen zich vandaag in hun sas. Alles wat bloeit 
kan bevlogen worden en het warme weer zorgt voor een grote broedaanzet.   
Hier en daar is er al plaats tekort voor de koningin en moet de imker zorgen 
voor uitbreiding… anders zorgen de bijen er wel voor door middel van 
zwermen. Doemberichten over massale bijensterfte bleven dit jaar in ons 
Land van Waas achterwege. Is dit omdat er dit jaar een ongelofelijke weelde 
van gele bloempjes ons op de akkers tegemoet lacht. Weg met de 
monocultuur, de bloeiende bloemen en de wilg zorgen in maart voor het 
noodzakelijke stuifmeel.  In massa komt het verse stuifmeel binnen in onze 
bijenkasten en weg is de vrees voor Nosema.  
Althans …. Er bereikte ons begin maart ook een doemscenario. In Wallonië 
gebruikten landbouwers Roundup in plaats van de traditionele vorst om dit 
bloeiende gedonder ‘eronder’ te krijgen. Plots zat de schrik er bij uw bestuur 
goed in. We hebben onmiddellijk gereageerd met een brief aan de 
boerenbond en een bevredigend antwoord gekregen. Boerenbond raadt aan 
zijn leden het gebruik van Roundup op gele mosterdvelden af. Enkele 
landbouwers - zeker een minderheid - maakten zich evenwel nog steeds 
schuldig aan spuitgedrag (zie ook tekst van Guido) meeste deden het op de 
juiste manier (afmaaien of klepelen). De imkers danken vooral hen en we 
vragen hen het succes van deze methodes aan hun vrienden en collega’s 
door te geven. Zo krijgen we uiteindelijk een ‘gezondere’ wereld waarin onze 
bijen en andere insecten kunnen gedijen. Zo kunnen die talloze 
insectenhotels – een ware hype - die vandaag aan scholen, 
overheidsgebouwen, natuurgebieden herrijzen uiteindelijk gevuld raken. 
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Bijen en andere insecten gedijen het best in een omgeving waar de 
biodiversiteit hoog is, maar we zien ook nog een ander fenomeen opduiken. 
De mensen die begaan zijn met de natuur voeren vandaag een hetze tegen 
de exoten. Alles wat niet inlands is moet eraan geloven. Bossen die door 
onze voorganger imkers werden aangeplant met diverse bomen die gunstig 
zijn voor onze bijen worden gebrandmerkt. Eruit met de exoten, maar het 
alternatief is en blijft minder bos, minder luchtverversers, minder voedsel 
voor onze bijen… 
Ik snap het standpunt niet om bomen die in 1600 in onze contreien werden 
ingevoerd massaal de stempel exoot te geven en te rooien. Een kleine imker  
zoals ik ziet dit met lede ogen aan. Ik moest eens lachen toen Marc Missotten 
op een gelegenheid aan zijn publiek vertelde dat voor elke acacia dat ze 
rooien hij er twee in de plaats zet. Niettemin zit hier een waarheid in. Weet 
wel dat elke bijenkast zijn boom in gelijk welk seizoen nodig heeft. 
Ondergetekende heeft deze winter dan ook duidelijk de daad bij het woord 
gevoegd. 
Ik kreeg onlangs nog het verwijt dat ik als imker roofbouw pleegde, de 
honing stal en goedkoop suiker aan mijn bijen gaf. Logisch toch dat de bijtjes 
allemaal sterven in de winter. Ik stond even perplex, maar als er na 15 juli 
niks meer bloeit, beste mensen, moet ik wel bijvoederen met ‘goedkoop’ 
suiker.  Daarom doet het ons deugd dat zovele leden ingingen op de 
bijenplantactie van najaarsbloeiers. We moeten opnieuw de boer op en 
herplanten is een noodzaak. Niet alleen in het voorjaar met de wilg, maar 
ook en des te meer in het najaar. Uw vereniging kon de ‘inlandse’ 
winterlindes verdelen. Deze werden erg gretig afgenomen en krijgen nu 
overal in het Land van Waas een plaatsje om hun steentje bij te dragen en 
voor overvloedige honing in onze kasten zal zorgen. Wel niet meteen: zo een 
linde heeft toch een tiental jaar nodig om wat te beginnen opleveren. 
Het alternatief voor onze bijen : ‘goedkoop’ suiker kunt u dit jaar weerom 
bestellen (zie verderop) via de KOIV.  
Ik hoop u samen met de andere bestuursleden massaal op onze 
ledenbijeenkomsten te kunnen ontvangen. We hanteren immers de leuze : 
‘voor imkers en door imkers’ 
Geert Smet 
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Beste leden,  
De eerste mooie dagen dat de bijen uitvliegen is altijd een spannende tijd 
geweest. De winter was niet fel. Vele dagen van regen, de tuinen verzadigd 
van het water. Gelukkig bij ons niet zo erg als in Engeland, ik wil het niet 
meemaken op kniehoogte doorheen het water ploeteren, en dit dagen lang. 
En denk maar eens aan de imkers aldaar, ook die beestjes heel hun hebben 
en houden onder water, indien die niet op tijd naar drogere oorden zijn 
verhuist. Maar ook voor onze bijen is met de vele regen de kans op 
beschimmelde raten zeer hoog. Kasten met geringe bijenpopulatie zullen 
daar zeker last van hebben. Een goede lucht ventilatie is een must, de 
uitgebleven vrieskou heeft dit nog meer in de hand gewerkt. 
Het positieve aan het uitblijven van die vrieskou gaf aan de bijen de kans om 
af en toe de kast te verlaten om hun boodschap te doen. De wilg, die heeft 
dit jaar zijn steentje bijgedragen, poten vol stuifmeel zijn de kasten 
binnengedragen. Hopelijk blijf ik dit jaar wat gespaard van de Nosema 
besmetting,en wat het stuifmeel betreft, ook daar hebben we geluk, de zacht 
winter heeft de groenbemesters op de akkers de kans gegeven volop in 
bloem te komen. Op voorwaarde natuurlijk dat deze velden niet behandeld 
worden met herbiciden. Zodat onze bijen nog extra kunnen fourageren 
zonder het risico te hebben dat gif een einde maakt aan ons toch al zo 
verzwakte volkeren die juist aan hun  uitwinterperiode zijn gestart. 
Het is erg gesteld, als je al die signalen hoort, het is altijd bang afwachten om 
de winter door te geraken met al je bijen, en dat ze na de winter nog op zulke 
wijze het leven moeten laten. 
Ik hoop dat de landbouw specialisten hun gezond boerenverstand gebruiken. 
En in plaats van te sproeien, hun akker te maaien en nadien te ploegen. Het 
zijn groenbemesters, daar hoort toch geen gif in verwerkt ze zijn? 
Ik hoop dat velen dit inzien, een extra inspanning doen om onze bijen een 
kans te geven opnieuw hun rechtmatige plaats te geven in de levenscyclus 
van de natuur. 
Voor ik mijn woordje afsluit, wens ik mee te delen dan ieder van jullie 
uitgenodigd wordt om  teksten te schrijven om  in het Waasse Bieke te  
verschijnen. Geïnteresseerden kunnen steeds contact opnemen met de 
redactie. De secretaris     
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Op 13 februari vond de lentevergadering 2014 plaats. Guido opent de 
vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij wenst iedereen een 
gezond en bijenvriendelijk jaar. 
Paul geeft een overzicht van alle kosten en inkomsten van het voorbije jaar. 
Wij zijn een gezonde vereniging, ondanks de uitgaven voor het feest van 100 
jaar bijenhouden in het land van Waas. 
Onze vereniging telt momenteel 73 effectieve leden, en 10 bijleden. 
Vraag van de leden om het kasverslag ook te projecteren, zodat iedereen de 
bedragen kan bekijken. 
Bestuur : Guido doet een oproep voor zowel nieuwe bestuursleden als voor 
medewerkers die sommige taken op zich kunnen nemen. Gilles, Paul en 
Geert zijn herkiesbaar en worden met handgeklap bevestigd voor een nieuwe 
termijn. 
HWB : Paul dringt er op aan om de deadline te respecteren, en doet een 
oproep opdat iedereen eens een artikel zou schrijven. Hij wijst ook op het 
nut van bronvermelding, om reacties op dat gebied te vermijden. Gilles zal 
een template ter beschikking stellen voor alle leden die iets willen schrijven. 
Gevraagd wordt om de juiste URL van de website in HWB te vermelden. 
Het programma 2014 werd gepubliceerd in HWB. Er wordt nogmaals aan de 
leden gevraagd hun e-mail adres door te geven, liefst door zelf een mail te 
sturen. 
Willy laat aan de hand van mooie foto’s en van projectie van een life 
bodemplank zien wat we allemaal op de bodemschuif kunnen zien. Voordeel 
van de bodemschuif is dat we de kast niet echt moeten openmaken. Maar 
toch oppassen, niet doen bij temperaturen onder nul. Aan de hand van de 
bodemschuif kunnen we aflezen of het voedselverbruik al stijgt, waar de tros 
zich bevindt, of de koningin al aan de leg is, of het volk nog leeft, of er 
indringers zijn. 
Christina 
Nog enkele interessante links: 
Een interview Radio 1:  
http://www.radio1.be/programmas/nieuwe-feiten/7-miljard-bijen-te-weinig-europa 
een artikel op flair.be :  
http://www.flair.be/nl/beauty/269444/honing-als-magisch-beauty-ingredient 
Ik vond het wel interessant. Kevin 
 

4 

Actueel 

https://app.getsignals.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.radio1.be%2Fprogrammas%2Fnieuwe-feiten%2F7-miljard-bijen-te-weinig-europa&ukey=agxzfnNpZ25hbHNjcnhyGAsSC1VzZXJQcm9maWxlGICAgIC6z6ELDA&k=9afd5da7-5301-4a84-fff8-e28a2dc1baa2
http://flair.be/
https://app.getsignals.com/link?url=http%3A%2F%2Fwww.flair.be%2Fnl%2Fbeauty%2F269444%2Fhoning-als-magisch-beauty-ingredient&ukey=agxzfnNpZ25hbHNjcnhyGAsSC1VzZXJQcm9maWxlGICAgIC6z6ELDA&k=2f86363d-be9d-48ca-a1e0-ebfb7414f7b2


HWB 159 

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

 
 

 

 

 

 
 

Zoek je echte natuurbeleving? Wil je jouw basiskennis over natuur 
vergroten? Draag je graag een steentje bij aan meer natuur en een beter 
milieu? Dan is deze cursus iets voor jou. We dompelen je onder in de natuur 
in je eigen buurt. Daar is zeker meer te beleven dan je kon vermoeden! Een 
fraai handboek laat je toe om wat in de les of op excursie is behandeld, nog 
eens rustig thuis na te lezen. Enthousiaste en deskundige lokale vrijwilligers 
begeleiden en verzorgen de lessen en excursies. 
WAAR?       
Hof Ter Saksen 
Haasdonkbaan 101 
9120 Beveren 
WANNEER ?   25/09/2014 tot 08/11/2014 
Theorielessen op donderdag van 19u00-22u00. Excursies op zaterdag van 
9u00 tot 12u00 
 
PROGRAMMA 
25/09/2014 - les landschappen 
27/09/2014 - excursie landschappen: Steendorp - Roomkouter en omgeving 
02/10/2014 - les planten  
04/10/2014 - excursie planten + eenvoudig Flora-gebruik: Panneweel 
09/10/2014 - les ecologie  
11/10/2014 - excursie ecologie: Kemzeke - Stropersbos 
16/10/2014 - les biodiversiteit 
18/10/2014 - excursie biodiversiteit: Beveren - Hof ter Sakssen 
23/10/2014 - les dieren 
08/11/2014 - excursie dieren: Lokeren - Molsbroek 
Programma onder voorbehoud 
 Lessen gaan door op donderdagavond van 19u00 tot 22u00, in de bioklas 
Hof ter Saksen. 
Excursies gaan door op zaterdagmorgen van 9u00 tot 12u00. 
 

KOSTEN: €60.00  OPGELET tijdig inschrijven is de boodschap want het 
aantal deelnemers is strikt beperkt tot  maximum 25 deelnemers 
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Info op de website van het CVB of bij  
 CVN - Joelle Laes – 03/205 17 53 - joelle.laes@c-v-n.be 
Of CVN Waasland - Chris Van Nieuwenhuyse - chrisisa@skynet.be –
03/775 74 79 
Of voor WIB  Willy Devriese – willy.devriese1@gmail.com 
03/755 15 65 
 
Inschrijven in drie stappen 
1. Inschrijven doe je via de website van het CVN   
http://www.c-v-n.be/nl/cursussen_13.aspx ga naar Natuur-In-Zicht  - cursus 
Beveren. Bij de cursus staat hiervoor een knop 'Ik schrijf me in!' (eerst de 
cursus openklappen door op ‘meer informatie’ te klikken) 
OPGELET! Inschrijvers uit Nederland hebben een postcode met 4 cijfers en 2 
letters. Voer de 2 letters in bij de plaats en niet in het vakje van de 
postcode. Anders aanvaardt het systeem je inschrijving niet. 
2. Na je online inschrijving ontvang je een e-mail met de betalingsgegevens. 
3. Stort de bijdrage op ons rekeningnummer. Vergeet niet de 
gestructureerde mededeling te vermelden! Die vind je in je inschrijfmail. 
Inschrijvers uit Nederland dienen ook de BIC code op te geven. Deze is: 
KREDBEBB. 
 
Je inschrijving is pas definitief wanneer we je betaling ontvangen hebben. Je 
krijgt hier geen bevestiging van. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we 
de cursus annuleren. We storten dan je inschrijvingsgeld meteen terug. 
 
WiDe 
 
SPREUKEN OVER BIJEN   
 
“Op de oude honing teren” 
 Teren op zij oude roem, leven van zijn vroegere verdiensten 
 
 Uit de werkverzameling “Zeg het met bijen” van P. Adriaensen 
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Op sommige velden staat de gele mosterd nog  volop in bloei en dat geeft 
momenteel de nodige problemen voor de landbouwer. Ingezaaid voor de 
winter als groenbemester en beschermer van de grond in verband met erosie 
na zware regenval, en onderdrukker van het onkruid,  zou die nu na de 
winter na een stevige winterprik niet meer bloeiend op het veld mogen 
staan. Die winterprik was er dus niet en zodus staat deze in al zijn glorie nog 
te bloeien en te geuren. Wat is er nu gaande in vele landbouwgebieden in 
Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen?  In de plaats van dit gewas te 
vernietigen door  hakselen of frezen wordt er volop Round-up gebruikt. 
Machinaal vernietigen kost meer tijd en tijd is geld, zowel in de reguliere 
handel als in de landbouw. Maar door dit warme weer zijn onze bijtjes, 
solitaire bijen, vlinders etc. er ook en vliegen ze er regelrecht naartoe, gelokt 
door de kleur en de geur. Wat zal er van hen geworden? Dit word voor de 
imker uit de buurt naar alle waarschijnlijkheid een regelrechte ramp. 
Nochtans bestaan er wetteksten, Europese en Belgische, die vernevelen  op 
bloeiende gewassen zoniet verbieden dan toch aanmanen om zo voorzichtig 
mogelijk te zijn en dan liefst bij valavond(?) te vernevelen als het dan toch 
moet. Maar als het werk uitbesteed werd, heeft de landbouwer zo wie zo 
geen controle hierop en de loonwerker doet maar op. Ik heb de laatste tijd, 
wegens het mooie weer veel rondgefietst in de Wase polders en de polder 
van de Moervaart , en wat zie je, rondtoerende sproeimachines. Ik weet niet 
of die allemaal de gele mosterd gaan doodspuiten, maar als ik de berichten 
uit Wallonië lees, wordt daar duchtig gesproeid. Hierop volgen paniekerige 
reacties op fora. Er worden vragen gesteld aan ministers en antwoorden 
gegeven die hen vrijpleiten van medeplichtigheid. Het mag niet, maar… . Wij 
zullen de instanties die instaan voor de berichtgeving nog eens op het hart 
drukken, dat ze als goede huisvader moeten handelen. 
De landbouworganisaties  laten weten dat ze nooit hun leden advies hebben 
gegeven aangaande het verwijderen van dat gewas met Round-up ,in deze 
kritieke periode. Moeten wij als imker de landbouwer benaderen  en hem 
vragen of smeken toch geen Round-up te gebruiken en eerder machinaal te 
werken. Het is nog niet te laat, er staan nog vele velden vol bloeiende 
mosterd te lande, maar dat is meestal een kleinere veld, en dan word er toch 
gefreesd en gehakseld. Paul 
 

Gele Mosterd (sinapsis alba) 
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Bijenplanten 2014 
De actie bijenplanten met najaarsbloeiers om onze bijen de mogelijkheid te 
laten om de brug te laten maken van de zomerdracht tot het vroege 
voorjaar, was een overdonderd succes. Door uw inzet als lid en de wil van 
verschillende imkers om de bijen vers najaarsstuifmeel te geven, zullen in het 
Land van Waas meer dan 600 nieuwe planten worden verdeeld. Als bestuur 
danken u dan ook voor de massale belangstelling. 
 
Voor onze bijen een wereld van verschil na jaren van verdere verschraling 
van de biodiversiteit. Najaarsbloemen zijn trouwens even noodzakelijk aan 
het worden als de wilg in het vroege voorjaar. Door de klimaatverandering 
verschuiven de seizoenen. Hierdoor bloeit dikwijls alles tegelijk, maar nadien 
(rond midden juli) is het ook gedaan met de drachten. We kunnen moeilijk 
van de bijen verwachten dat ze teren op stuifmeel dat ze in juli vinden en 
hiervan tot maart/april gezonde bijen kunnen maken. 
 
De uitlevering van de planten vindt op de locatie Hof Ter Saksen, Beveren of 
Kiemerstraat 152, Sint-Niklaas plaats. De bestellers worden tijdig verwittigd. 
 
PS: Er zijn nog enkele planten op overschot. Die worden verkocht op de 
lentemarkt op de derde zondag van mei (18 mei) op de Grote Markt in Sint-
Niklaas. Wie dus nog zijn tuin wil vullen met enkele plantjes kan altijd op 
deze Lentemarkt terecht (van 10 tot 16 uur). Geef het door aan kennissen en 
vrienden…. 
 

10 april : ledenvergadering 
Met het bestuur dachten we opnieuw een onderzoek naar Nosema in te 
voeren nadat ons vorig jaar de vraag werd gesteld door enkele leden. Door 
de vroege start van het voorjaar en vooral het massale aanbod van pollen 
door de bloeiende wilg en op sommige plaatsen het bloeiende mosterdzaad 
achten we een dergelijk onderzoek vandaag nutteloos.  
U kunt hier nog altijd terecht met uw vragen over wat dan ook. Vrees niet 
deze te stellen, u zal een antwoord krijgen. 
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12 april : Dirk Desmadryl op Hof Ter Saksen 
Uit het verre Poperinge hebben we een specialist over de beperkte 
broedmethode naar u laten overvliegen. Deze methode is belangrijk voor 
zwermverhindering, voor het in toom houden van de gevreesde varroamijt 
en lijdt niet tot een lagere honingopbrengst, wel integendeel. Dirk is ook 
hoofdredacteur van het maandblad van de Wase Imkersbond. Kortom een 
referentie in de bijenwereld die u niet mag missen. Welkom vanaf 9u30 in 
Hof Ter Saksen. 
 
Vraag en aanbod 
We starten met de Wase Imkersbond met een nieuwe actie: Vraag en 
aanbod.  Concreet: wie imkersmateriaal of bijenvolkeren te koop aan wil 
bieden zou ons best contacteren zodat we een zoekertje aan 
geïnteresseerden kunnen rondsturen.  Wie is trouwens geïnteresseerd in het 
opzetten van enkele volkjes (6-ramers, zwermen) voor cursisten of startende 
imkers tegen betaalbare prijzen?  
Aan de andere kant moet u niet aarzelen om ons te contacteren indien u uw 
bijenvolkeren verliest door o.a. de verdwijnziekte of  u terug wil opstarten 
met bijen en hiervoor een leverancier zoekt. 
Contactgevens : smetgeert@gmail.com  / 0496 59 14 38. 

  
Fietsronde door het Waasland 
Een zondag in juni zullen de leden uitgenodigd worden bij enkele 
bestuursleden die hen meer duiding gaan geven over hun bedrijfsmethode 
en strategie om de bijen gezond door de winter te helpen. 
Op deze zondag zal tevens een verdeling plaatsvinden van larfjes van de  
Carnica-rasmoer. U heeft de keuze uit een KI-koningin van David van Delm of  
een moer die eilandbevrucht (Sylk) is. We houden u nog op de hoogte van 
deze actie.  
Overlarver van dienst : Marc Nicque… 
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Groot was de verbazing van Jos, onze voormalige voorzitter van de Wase 
Imkersbond die nu door het leven gaat als gewoon “ imker Jos”.  
Op een mooie zaterdag namiddag zijn we Jos en Maritje een bezoek gaan 
brengen. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, eer er een datum 
paste voor alle invités.  Onbegrijpelijk dat mensen op rust minder tijd hebben 
dan de werkende klasse, maar ja, die leven ook in een andere tijdsindeling  
denk ik, in de trend van “we zouden kunnen en niet van we zouden moeten” 
wat uiteraard ook niet op iedereen van toepassing is,  maar goed, uiteindelijk 
zijn we er in geslaagd en werden Paul en ik als koningen ontvangen door de 
gastvrouw en gastheer daar in de Rubenslei te Antwerpen. Nog steeds had 
Jos geen idee naar de rede van ons bezoek. Dagen en uren vroeg hij zich af 
waarom secretaris en penningmeester bij hem op audiëntie kwamen. 
Misschien voor het tekenen van officiële papieren? Een oude rekening die 
vereffend moest worden?!! Neen Jos geen van allen, een aangename en fijne 
attentie voor de jaren voorzitterschap die je met hart en ziel aan onze Wase 
Imkerbond hebt gewijd. Waarvoor wij, de leden en het bestuur u nogmaals 
heel dankbaar zijn.  
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Onderstaande foto hoort bij het artikel over aanslag op bijenweide van Guido 
Lees het artikel op blz.13 en 14 

 

 
Paardenbloem, zie artikel blz.17 
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De bijenfilm ‘More than Honey’ in Zaal Roxy in Temse maakt blijkbaar wat los 
bij de mensen. Wie het academisch kwartiertje, zoals ik, niet respecteerde 
kon amper de zaal binnen. Rechtstaan was de boodschap, want ook de 
zijbeuken zaten vol mensen. Maar liefst 140 mensen lieten zich trakteren op 
een aangename filmavond. Een opkomst om u tegen te zeggen… 
Het was indrukwekkend hoe in de film alles gedetailleerd in beeld werd 
gebracht. Het leven in de bijenkast, erbuiten, de bevruchting van de koningin 
leverden mooie plaatjes op. Spijtig genoeg kregen de aanwezigen ook een 
beeld van de industrialisatie van de bijenteelt in de VS. Een imkersmaag keert 
zich om bij het zien van de beelden hoe deze arme bijtjes werden 
getrakteerd op een cocktail van pesticides, stress door verre verplaatsingen 
en tot slot de honingoogst waarbij ze massaal van hun vertrouwde biotoop 
ontrukt werden. De hoge bijensterfte in de VS verrast me na het zien van 
deze beelden dan ook niet. Er wordt op deze beestjes te veel druk om te 
presteren gelegd waardoor ze een inzinking krijgen en vatbaar worden voor 
ziektes. Ook bij mensen die teveel stress (o.a. op het werk) te verwerken 
krijgen gaat het licht al eens uit. Gelukkig kwam ook de kleinschalige imker 
uit het Alpengebied aan het woord. Haast alle imkers in Vlaanderen konden 
zich met hem identificeren. Droevig omdat hij weer een volkje verloor door 
ziektes, maar enthousiast over ‘zijn’ bijen.  De film maakte ook melding van 
de recente opkomst van de killerbees die de druk van de Varroa met gemak 
overleven en dit stemt ook tot nadenken voor onze eigen problemen. 
Ons bestuurslid, Willy Devriese, nam de taak op zich om na de film de 
nuances bij de beelden te plaatsen. Hij pleitte voor het inperken van het 
gebruik van pesticides, een deel van de oorzaak van de hoge bijensterfte in 
alle landbouwgebieden in de wereld. Het stimuleren van het aanleggen van 
bloeiende borders die onze bijen van de nodige brandstof en energie kunnen 
voorzien. Kortom meer aandacht voor de bij : het steekt dus is slecht…. moet 
er op termijn uit. 
In navolging van de film werd eind maart in Tielrode nog een vergadering 
gehouden hoe we met een beperkt aantal betrokken mensen acties voor alle 
bijen en insecten op touw zetten onder het thema ‘blije bijen’. 
Hiervan verneemt u in de komende maanden meer details. 
Geert Smet 
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Enkele weken geleden was ik bijzonder kwaad en zou de titel en de inhoud 
van dit artikel anders geklonken hebben. Vandaag kan ik de ingreep, zoals die 
uitgevoerd werd, nog steeds niet begrijpen, laat staan enig begrip 
opbrengen. 
Tot 3 jaar geleden had ik ook combi-abonnement op het Groene Waasland 
en dat heb ik daarna opgezegd omdat ik niet akkoord kon gaan met de 
politiek die door Natuurpunt en zijn afdelingen  te velde gevoerd werd ten 
opzichte van zogenaamde exoten in onze plantenbestand. De verhoogde 
spoorwegberm tussen Eksaarde en Lokeren werd “gezuiverd”, wat 
neerkwam op de radicale kap van alle acacia’s en esdoorns en een deel van 
de tamme kastanjes. Die berm ligt grotendeels  binnen een straal van 3 km 
van mijn bijenstand. Welke andere bomen kunnen er nu beter gedijen op een 
droge berm, die indertijd gevormd werd met behulp van sintels uit 
steenkool-centrales, dan die acacia’s. Een ferme streep door mijn bijenweide 
betekende dit ,want het betrof vooral grote bomen met een belangrijke 
drachtwaarde. 
Je moet mijn bijenstand situeren in een streek die gedomineerd word door 
weide- en maïsland. Gelukkig ligt er ook nogal wat natuurgebied dichtbij en 
in die waterrijke vlakken staat er veel wilg waardoor de voorjaars-
ontwikkeling van mijn bijen steeds goed ondersteund word met stuifmeel-
aanbod. De selectie van zogenaamde “exoten” vinden we als imkers dikwijls 
fel overdreven , laat staan extremistisch. Toch word die selectie ondersteund 
door instanties zoals LNE (departement Leefmilieu, Natuur en Energie) die de 
inhoud bepaalt van alle mogelijke milieuvergunningen. Nu is er enkele jaren 
geleden een 4 ha groot parkbos aangekocht door vzw Durme en dat bos ligt 
op 500m van mijn bijenstand. Ook daar werd er direct gestart met opruiming 
van exoten. Nu kon ik me nog enigszins vinden in het rooien van paplaurieren 
en rododendrons,  maar daar stopte het natuurlijk niet. De prachtige 
oprijlaan met platanen van meer dan 50j oud moest er ook aan geloven, 
alhoewel dat niet ten koste van de bijenweide was. Na 2 jaar is er echter nog 
niets in de plaats gekomen. Ondertussen zijn ook de canadapopulieren 
gerooid, ook hier nog geen vermindering van bijenweide.  Wat afgelopen 
winter echter gebeurde is een regelrechte aanslag op de resterende 
bijenweide . 
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Alles wat niet luistert naar de naam els, es , berk of eik werd meedogenloos 
ingekapt in de schors tot op de stam, geringd dus. Niet minder dan 68 bomen 
waarvan de meesten esdoorn maar ook enkele tamme kastanjes. 
Dat er een regelgeving bestaat over exoten, daar kunnen de beheerders ter 
plaatse weinig aan veranderen. Echter nu de crisis in de bijenwereld zo groot 
is en iedereen , natuurpunt incluis, spreekt over reddingsplannen van de 
bijenweide ,die een van de oorzaken is van de teloorgang van onze bijen en 
andere nectar-minnende insecten, dan zou ik toch verwachten dat men iets 
omzichtiger zou omspringen met de restjes bijenweide. Dat men dan die 
exoten geleidelijk begint te weren uit de natuurgebieden, dan zou ik dit nog 
kunnen aanvaarden als terzelfdertijd andere bijenplanten in de plaats 
komen. Een groot deel van mijn (en ook van 2 andere imkers) voorjaars-
dracht gaat hierdoor verloren voor dit en volgende jaren want ook al heeft 
men de bedoeling om streekeigen bomen of struiken aan te planten, het zal 
nog vele jaren duren vooraleer die terug enige betekenis hebben in de 
bijenweide. Dit dan nog in de veronderstelling dat er niet enkel wind-
bestuivers  geplant worden waar het bijenbestand niets aan heeft. In elk 
geval is er al heel veel gekapt en vernietigd, maar werd er nog niets in de 
plaats gebracht op dit moment. Of is het ook de bedoeling om dit 
oorspronkelijk prachtig domein te laten verloederen zoals zoveel andere 
percelen onder beheer van Natuurpunt. En dit noemt men dan 
natuurbeheer. Vergeten we daarbij niet dat al die percelen aangekocht zijn 
met gemeenschapsgelden en dat de gemeenschap daarvoor iets meer zou 
mogen terugkrijgen (degelijk onderhoud en toegankelijkheid)  dan een 
verruiging zonder meer. Ik vraag me sterk af waarmee we hier in ons 
Vlaamse landje bezig zijn als men aan de ene kant toelaat dat men die 
“exoten” radicaal wegkapt en aan de andere kant plantacties organiseert 
zoals hoevebeplanting waar dan weer diezelfde bomen zoals tamme kastanje 
en acacia  in het aanbod voorkomen. Een klein pleistertje op grote wonden, 
zo zie ik vandaag al onze inspanningen vanuit de imkerswereld met onze 
plantenruildagen waar we vooral bijenplanten proberen aan de man of 
vrouw te brengen. We kunnen enkel hopen dat die planten dan in de privé-
tuinen wel een degelijke plaats en groeikans krijgen  want anders verwateren 
al onze inspanningen tot een druppel op een hete plaat. Guido 
Zie foto op blz.11. 
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De KOIV vzw gaat de gezamenlijke aankoop van kristalsuiker en opgeloste suiker 
voor de wintervoeding van onze bijen organiseren en dit aan zeer gunstige 
voorwaarden. 
 
Kristalsuiker aan € 0,775/kg (€ 18,75 per zak van 25kg).  
De suiker is van het type K2 en zal voorzien zijn van een label met vermelding van lot 
nr. en gewicht.  
Apisuc (73% droge stof) aan € 13,75 per bidon van 14kg. 
Trimo-bee aan € 14 per bidon van 14kg 
Sint-Ambrosius siroop (75% droge stof) aan € 12,50 per bidon van 14 kg. 
Per leveringsadres voorzien we een minimumafname van 1000kg. 
Voor een levering van minder dan 1000kg (suiker + apisuc + Ambrosius siroop)  
wordt een meerprijs van 30 euro aangerekend per leveringsadres. 
 
Bestellen vóór 15 april 2014. De levering is voorzien in mei/juni. 
De bestelbon ingevuld terugsturen of te mailen naar het secretariaat van de KOIV 
p.a.  Maurice De Waele, Krekelberg 16, 9860 Balegem. 
 
Gelieve het verschuldigde bedrag te storten tegen uiterlijk 15 april 2014 op het 
rekeningnummer van de KOIV: 733-0263168-37. 
Met vriendelijke groeten, 
Maurice De Waele, secretaris KOIV. 
mauricedewaele@yahoo.com 

IMKERSBOND nr en naam:  
 

LEVERINGSADRES: 
Naam, adres en 
telefoonnummer 

 Aantal 
zakken/bidons 

Prijs per zak/bidon 
in € 

Totaal  

Kristalsuiker 25kg  18,75  

Apisuc 14 kg  13,75  

Trim-o-bee 14kg  14,00  

St-Ambr.siroop 
14kg 

 12,50  

                                         Eventuele meerprijs per leveringsadres:  

                                                                      TOTAAL TE BETALEN:  
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Lentezon, 

Licht spettert in de korf, 

bijen worden onrustig, 

het werk wacht. 

Bloemen spalken open, 

spreiden hun geur, 

verleiden de bijen, 

‘t licht omhult alles. 

De zon, 

hoog in de lucht, 

verblindt mij, 

als ik langs de velden dwaal. 

Ik zie de werkende bijen, 

 de vogels in de lucht, 

en wolken aan den einder. 

Ik voel mij opgebeurd 

En vrij 

BeeLover Lente 2014 
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Geen milieuvereniging of imkerclubje zal speciaal paardenbloemen ( Taraxacum 
officinale) inzaaien als drachtverbetering of ter verhoging van de biodiversiteit. En u 
vindt in de pakjes bijenbloemenmengsel geen paardenbloemzaadjes. De 
paardenbloem redt zich zelf wel. Al wordt hij driemaal per jaar tussen de 
straatstenen milieuvriendelijk weggebrand, herhaaldelijk uit het gazon gestoken of - 
zoals het meestal gebeurt - chemisch vernietigd; hij blijft terugkomen. Onkruid, 
zeggen gewone mensen en fruittelers; prima drachtplant zeggen wij imkers. En dat is 
hij! 
De paardenbloem komt in Europa overal voor. Bloeitijd april - mei. Lekker vroeg dus, 
vaak al in maart met bloemen en een  uitstekende stuifmeel- en nectarleverancier        
( nectar en pollenwaarde = 5). Die nectar is nodig voor de vlieginspanningen van de 
winterbijen in het voorjaar en het stuifmeel voor veel en gezonde larven en dus 
latere haalbijen  . Paardenbloemen hebben vaak ook nog een nabloei in september-
november: goed voor sterke winterbijen. Behalve voor bijen is de paardenbloem ook 
nuttig voor mensen: jonge blaadjes zijn te eten als rucola en de wortel heeft 
medicinale eigenschappen, wat is af te lezen aan het achtervoegsel “officinale”. Van 
de bloemhoofdjes wordt zelfs jam en 'honing' gemaakt. Er moet dan wel flink wat 
suiker bij ...  
Genoeg redenen om voorzichtig te zijn met schoffelen. Ook in agrarisch grasland is 

een percentage tot 10% paardenbloemen alleen maar gunstig voor de voedingswaarde 

van het te oogsten gras. 
Paardenbloemen ( Taraxacum officinale): stuifmeel buiten gebruik  
De voortplanting van paardenbloemen in Zuid-Europa gebeurt zoals wij dat gewend 
zijn: een stuifmeelkorrel levert bij de stamper van de moederplant een setje genen 
van de vaderplant af, dat zich bij de bevruchting van de eicel voegt bij het setje 
genen van de moederplant, waarna de zaadvorming kan beginnen. Alle cellen van de 
nieuwe plant bevatten twee setjes genen. De plant is diploïde. Bij paardenbloemen 
in Noord-Europa – de grens is bij benadering de Moerdijk in Nederland -  is iets geks 
aan de hand. Hier zijn niet alle cellen diploïd, maar triploïd: zij bevatten geen twee 
maar drie setjes genen. De stuifmeelkorrels zijn van slechte kwaliteit, vaak misvormd 
en niet in staat tot bevruchting. Omdat er in de moederplant geen reductiedeling 
optreedt, bevatten eicellen ook drie setjes genen in plaats van één setje. De zaden 
groeien zonder bevruchting uit. Genetisch zijn de nakomelingen identiek aan de 
moeder: paardenbloemen klonen zichzelf!  
Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar de gewone paardenbloem 
vertoont een ongewoon ingewikkeld voortplantingspatroon, maar blijft desondanks 
een hoogwaardige drachtplant!  
Met dank aan Louis Schoonhoven en Bijenhouden en aangebracht door Willy. 
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Ons speurend imkersoog had ze al zien staan toen we er met de bus 
voorbijreden. In onze geest noteerden we de plaats waar de mooi geschilderde 
bijenkasten,  niet ver van Kemer, stonden opgesteld. Zomaar enkele tientallen 
meters van de grote baan tussen Antalya en Mira. Midden in bebost gebied en in 
een kleine vallei. Toen we enkele dagen nadien er nogmaals voorbijreden, maar 
nu met huurwagen, zijn we toch maar eens van dichtbij gaan kijken.  Onze  
reisgenoten waren niet erg opgezet met onze voornemens en bleven op veilige 
afstand ons doen en laten bekijken. Grote kasten, zeker geen Langstroth of 
Simplex, eerder Dadant. Maar toch geen uitgesproken afmetingen Dadant. 't Zal 
een Turkse kastenmaat zijn, groot genoeg voor een ruim broednest en nog meer 
plaats voor kilo's honing. Wel goed onderhouden en de bijen waren druk bezig. 
Alleen een bijenman kan genieten van het heerlijk gezoem van de aan- en 
afvliegende insecten.  Honderd kasten ordelijk in rijen van twintig opgesteld. 
Maar geen Turkse-imker te bekennen. Hoe kon dat ook anders, te midden van 
een uitgestrekt bos op de flanken van de Tahtali Dagli (2399meter hoog) ver van 
de bewoonde wereld. Te midden van het bijna onberoerde Olimpus Beydaglan 
Milli Parki (National Olympos Park) met hoge bergen, ondoordringbare diepe 
kleine valleitjes, dichte bossen met een geur van wilde thijm en bosbessen, wild 
klaterende en kabbelende bergbeekjes. Ideaal om te wandelen en te picknicken, 
wat we ook verschillende malen gedaan hebben. Om nog meer bijenstanden 
ontdekken. Hoe die imkers hier met hun materialen terecht konden komen is 
een vraag gebleven tot we later hen ontmoetten. Een prachtig massief dat zich 
uitstrekte tussen Antalya en enkele 100km verder gelegen Finike. Even terug 
naar Mira! Mira is de stad waar onze kindervriend Sint Niklaas zijn werk deed. 
Helaas, zover zijn we niet geraakt om een bezoek te brengen aan die belangrijke 
stad voor Sint-Niklazenaars, alhoewel er enkele in ons gezelschap vertoefden. 
Maar het was ook gezellig langs de grote baan met de schaduwrijke 
restaurantjes waar het heerlijk Turkisch Kaffesi Orta slurpen was (Turkse koffie 
licht gezoet). We kunnen genieten van zo'n lekker uitgewrongen koffieboon. De 
"drats" onderaan moet je er maar bijnemen en zou goed zijn voor 
maagzuivering. Nodig bij het lekker en soms zware eten. We aten hier ook fris 
gevangen forellen. Zo gebakken en lekker gekruid op de grill. Op één van onze 
speurtochten naar oude sites vonden we de weg naar een oud vissersdorpje 
Cirali dat thans erg ingesteld is op ontvangst van zomergasten 
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Maar voor we daar waren beklommen we, op aangeven van een vriendelijke 
Turk, de Yanartas. "De brandende berg" met zijn brandende stenen. Uit een 
tiental rotsspleten ontsnappen vurige tongen, aardgas. We hebben de 
duisternis niet afgewacht om dit schouwspel bij duisternis te kunnen zien. 
Sinds eeuwen vreesden de inwoners hier de vuurspuwende monsters die er 
verborgen zouden zijn. Gelukkig weten de mensen nu beter. In de Griekse 
mythologie vinden we dat hier de zoon van een Korintische koning, 
Bellerophon, van op zijn vliegende paard, Pegasus, de vuurspuwende draak 
doodde.  Vanuit Cirali zochten we naar Olympos. Via een stevige wandeling 
langs het strand ontdekten we de vallei van de  antieke stad, Olympos. 
Verborgen in een prachtige diepe vallei met een krachtige bergstroom. De 
van oorsprong Lykische stad was lange tijd een berucht piratennest en later 
een belangrijke handels-en havenstad. Maar nu overwoekeren  oleander en 
laurierstruiken de ruïnen. Een schaduwrijk weggetjes voert ons langs, wat 
eens, het Romeins theater moet geweest zijn, langs een tempel en kaden. 
Langs  een waarschijnlijk een Lykische sarcofaag. Over het ganse kijkt er een 
wat eens een machtige Genuese burg moet zijn geweest. Alles toch volgens 
ons gidsje dat we uit de Bib hadden meegebracht.  Op de terugweg naar ons 
verblijf hadden we geluk. Ter hoogte van de hierboven vermelde bijenstand 
langs de baan waren een zestal imkers aan het werk in vol ornaat en met de 
nodige tabaksrook. Van ver deden ze al teken om niet naderbij te komen. 
Want het bleken steekduiveltjes te zijn. Eén van hen kwam ons tegemoet en 
vertelde in klaar Duits wat er gebeurde. Hij woonde en werkte jarenlang in 
Duitsland maar verkoos toch met zijn Duits pensioen terug te keren naar de 
streek van zijn ouders. Waar hij als kind opgroeide. Zijn hele familie leefde 
van zijn Duits inkomen. We hadden er een hartelijke bijenhouder collegiale 
babbel mee. Varroa bestreden ze, met soms goede en dan weer minder 
goede resultaten, met tijm en ander kruiden uit de bossen. Nein, kein 
Chemie. Hun oogst bestond meerdere keren per jaar uit kilo's honing. Er 
bleef nog een vraag over: hoe bereikten zij de standen midden dat uitge-
strekte woud? Over goed verborgen sluikwegen en aan alle nieuws-gierige 
blikken (lees toeristen, want anders nog meer suv's)onttrokken en alleen met 
stevige 4X4's te bereiken. We lieten er een dubbele zelfklever achter. Die van 
de Wase Imkersbond en de ander, je weet wel: ZONDER BIJEN GAAT HET 
NIET. Domus Apis 
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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. 

10 april: ledenvergadering. Praatcafé. 
13 april: Dirk Desmadryl komt naar Hof ter Saksen en geeft ons uitleg over 
broedperking. Les start stipt om 9:30 uur. 
8 mei: Omlarven en voorbereiding koninginnenteelt. 
18 mei: lentemarkt in Sint-Niklaas. 
Zondag in 15 juni : fietstocht door het Waasland en bezoek aan bij enkele 
bestuursleden. Vertrek parking Syntra om 13u30.  Annulatie bij slecht weer. 
U zal op de hoogte gehouden worden van deze actie.   

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 
 


