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VOOR  en  DOOR 

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 
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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 
afbeeldingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redactie van HWB en bij publicatie 

is bronvermelding noodzakelijk. 

UITGEZONDERD:De tekeningen met tekst ‘’t korfje’. Hiervoor is de  toelating van de 

tekenaar vereist.(adres Redactie) 

Redactieadres HWB                                                                                      

Paul Van Steirteghem, Bookmolenstraat 19, 9111 Belsele                                    
E-mail:  admin@waseimkersbond.be  tel .03.772 37 16                                   

     vu HWB:                                                                                                         

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

Secretariaat WIB :                                                                                          

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

Rekeningnummer WIB : 068-0353160-10 

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

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Fons Wuytack, Paul Van Steirteghem,  

Chris De Jongh, Willy Devriese, Coolen Gilles 
 

 
 

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

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

09/264 49 25 
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 De Voorzitter zegt: 
De bijenuitlaten zijn vorige avond geplaatst. Je weet wel die”enkele 

richtingsverkeerstraten” voor bijen. De slinger is in stelling gebracht 

in de keuken. De rijper is nog maar eens flink uitgekuist en staat 

eveneens klaar. Hetzelfde geldt voor de honingzeven en ander groot 

en klein materieel. Noodzakelijke  voorbereidende werkzaamheden 

om het oogsten van de honing “zomer 2009” te vergemakkelijken. 

 Met één zin: “als mijn “zegje” is gezegd en geschreven voor dit 

nummerke 140 (éénhonderveertig) van Het Waasse Bieke” gaat de 

operatie honingslingeren van start” .  

Met mijn tegenslagen van de laatste jaren inzake bijenhouden zal het 

een plezier zijn om nog eens eigen geoogste honing te proeven. Met 

nu al dank aan mijn biekes. Want het belooft een mooie opbrengst te 

worden. 

Jullie begrijpen, beste vrienden, dat ik niet te lang gaan trekken en 

eerder een kort briefje aan jullie wil neerpennen.  

Zoals de meesten van ons zal het voorbije bijenseizoen goed geweest 

zijn. Dat hopen we tenminste. Ook op verenigingsleven deden we het 

goed. Leest daarvoor het Woordje van de Vice-President, onze Fons. 

Hij geeft in zijn Woordje een goed verslag weer van wat in de WIB 

leeft. En waarom zou ik het dan hier herhalen? 

Het zal nu wel stilaan wat rustiger worden rond de bijenhal in de 

komende maanden. Maar het is nu dat we de grondvesten moeten 

leggen voor een goed bijenjaar 2010. Nosema onderdrukt en varroa 

controlleerbaar houden.  Maar wij, imkers van de WIB, houden ons 

alleen aan de voorgeschreven en toegelaten bestrijdingsmiddelen. 

Prutserij, daar houden we onze handen af. 

Wij wensen iedereen nog een prettig en deugddoend verlof toe. We 

zien elkaar terug op de tweede donderdag van september op een 

leerzame bijeenkomst: Zelf zalfjes maken, onder leiding van een 

expert.  

Tot dan, de Jos  
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 DE VICE-VOORZITTER ZEGT 

                       De lente… is voorbij en nu…. 

    De lente bracht ons een zonnige tijd, met vooral een prima april 

die de ontwikkeling van de bijen goed deed. Tijdens deze maand 

kwamen alle nectar en stuifmeel gevende planten tot bloeien, en die 

voor alle gelukkigen( die nog bijen hebben) heel wat potjes honing 

opbrachten, en daarmee de wachtende honing genieters gelukkig 

zullen maken nu ze terug aan een snoepje kunnen geraken. En nu…

De zomer is vooral gericht op de mogelijkheid tot uitbreiding met 

nieuwe volken vooral na de schade van de verloren volken. 

Sommigen houden het bij zwermen vangen en dat blijft altijd nog 

het eenvoudigste. Anderen doen het met afleggers maken en 

koninginnen te kweken door omlarvingen. Het lijkt allemaal zo 

eenvoudig, maar u mag het wel vergeten om daarvan nog honing te 

slingeren. In boekjes vertellen ze u 10tallen manieren hoe je dit en 

dat moet doen, met veelvuldige storingen van het volk dat zeker niet 

goed is voor het volk zelf. Ook die 10talle manieren verdwijnen nog 

al snel en zijn vooral bedoeld voor super speciallisten. De zomer…

kan ook nog meevallen en kan ons nog een aardige hoeveelheid 

honing opbrengen, de bloemen staan wel al gereed (witte klaver) 

maar er moet nog voldoende zon en hoge temperatuur komen, ook 

moet nog goed bevolkte kassen hebben, en een wakkere imker en 

dat kan leiden tot een gelukkige familie. 

  Ik denk nog alleens aan de bedeling van zaden ons door de 

provincie geschonken, wat zou daar van gekomen zijn? Bij mij staan 

die  planten in volle bloei en worden dan ook veelvuldig bevlogen 

door de bijen en andere  insekten;Dit zijn zaken waarvan je niet veel 

hoort spreken hoe het op een ander is vergaan. Het altijd de moeite 

om het van een ander ook eens te horen. 

                   Hoe was het bij u?            Fons  
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 WOORDJE VAN DE SECRETARIS 

Dat bijen sociaal waren, dat weten we allemaal. Dat ze nu net 

op de dag van de 1e mei, hun vrijheid verkiezen door hun 

vaste stek te verlaten. Om ergens in een tuintje van amper 5 

op 5  in een boompje te gaan hangen!!! Ik word bij mijn 

ouders telefonisch verwittigt door mijn wederhelft die toen 

net op dat moment thuis was. “Een zwerm” wordt er gemeld 

door de eigenaar van dat tuintje van 5 op 5. Ik haast me naar 

het adres, met de moto, ik was daar toch mee op de baan, het 

zullen wel hommeltjes zijn dacht ik bij mezelf, zo vroeg op ‟t 

jaar een zwerm, het kan, maar toch? Daar aangekomen zie ik 

een pracht van een zwerm, die op 2 meter boven de grond 

hangt, in het enige boompje dat dit tuintje van 5 op 5 siert. 

Terug naar huis om mijn materiaal te halen.. Een korf? Neen, 

ik neem onmiddellijk een 6 ramer met voorlopig 2 waswafels 

erin. Mijn kapruin en handschoenen, die ik dit jaar nog niet 

heb moeten gebruiken, ik had op dat moment nog steeds geen 

bijen. Terug in de tuin gekomen en met behulp van een 

trapladder de zwem in bak geschud, één steek hou ik er aan 

over, maar ja je moet er iets voor over hebben, een gegeven 

zwerm (paard) kijk je niet in de bek. 

Op 1 mei valt er voor mij een geschenk uit de lucht. Een nest 

sociale bijen waarvan ik de koningin een week later een rood 

nummertje geef. Als dit mijn stemgedrag voor komende 

verkiezing maar niet bepaald, wie weet. 

In ieder geval, we zijn terug vertrokken met het houden van 

bijen. 

Een blije secretaris groet jullie 

Gico 
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VOLKVERHUIS 

Enkele dagen geleden ging ik op verzoek van onze 

voorzitter kijken naar bijen in een composthoop. Mijn 

reactie was een van “het zullen zeker hommeltjes zijn”. 

Bij aankomst op het opgegeven adres bracht de 

“gastvrouw” van de nog niet geïdentificeerde zoemers, 

mijn zekerheid aan het wankelen toen ze beweerde wel 

degelijk het verschil te kennen tussen bijen, hommels en 

wespen. Maar ja, dat beweren wel meer oproepers van 

“bijennesten”. Mijn scepticisme was onmiddellijk weg 

toen ik in een van de 4 openingen van de “korfvormige” 

compostvat een met stuifmeel beladen bij zag landen. Een 

eerste voorzichtige inspectie toonde een volledig 

uitgebouwd nest met zeker 4 grote raten waarvan er 2 al 

waren losgekomen van het deksel waaraan ze gebouwd 

waren. Na een half uurtje kinesitherapie keerde ik met het 

nodige materiaal terug naar deze niet alledaagse 

bijenwoonst. Met een scherpe sikkel sneed ik de raten 

voorzichtig los en hing ze door middel van enkele stokjes 

in een korf. Eén voor één werden zo de met bijen dicht 

bezette raten – die reeds uitlopend broed vertoonden – 

voorzichtig naar de korf overgehangen. Overtuigd dat de 

moer zeker op een van de raten zou gezeten hebben, sloot 

ik de korf voor 90% met het sluitzeiltje af en zette ze 

vervolgens op het open compostvast zodat de rest van de 

bijen de kans kreeg om in de korf te kruipen. ‟s 

Anderendaags bleek dit echter niet het geval te zijn. Het 

gros van deze zeer rustige bijen zat wel degelijk in de korf 

maar een deel bleek de voorkeur te hebben gegeven aan 

Vervolg op blz.7  
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 VOLKVERHUIS(VERVOLG)  

de vorige woonst. Met behulp van een vuilblik en een 

kattenbakschepje werden de in tros hangende bijen in de 

korf geschept  

Bij de laatste schep zag ik de moer en was dus zeker dat 

deze operatie zou lukken. Om ervoor te zorgen dat ik zo 

veel mogelijk zoemers mee zou hebben plaatste ik voor 

een laatste nacht en dag de korf bovenop het gesloten vat. 

De daarop volgende avond bracht ik de korf naar Hof ter 

Saksen waar ze nog een nacht en een dag te rusten werd 

gezet. Vrijdagavond gaf ik het volkje een nieuw 

onderkomen. De nieuwe kast werd voorzien van een raam 

voedsel en stuifmeel aangevuld met een uitgebouwd raam 

en waswafels. Voor alle veiligheid legde ik een rooster 

tussen de bodem en de kast. Ik ka jullie melden dat na een 

operatie van ruim 4 dagen dit volkje zich thuis voelt in zijn 

houten bewoning.  

De ganse fotoreportage van deze volk(s)verhuis kan je 

bekijkeken op onze website 

Tot slot van het verhaal wil ik volgende spreuk lanceren: 

“zeg niet te rap; het zijn zeker hommels in een 

compostbak”. 

WiDe 

In het maandblad „Gezond op stap’ van Aktivia, ed.juni 2009 

nr.121 blz.44 heeft Mia Dekeersmaeker een interessant artikel 

geschreven over „De bij en de bloem‟ Eveneens heeft ze het over de 

impact van de achteruitgang van de bijenvolkeren in de woestijnstaat 

Oman (www.omanet.com) waar aan bijen houden gedaan wordt 

volgens traditie: in uitgeholde stammen van de dadelboom. Ook 

meer moderne technieken van bijen kweken worden er toegepast. De 

site www.eihabtravels.travel over duurzaam toerisme moet je ook bezien.  
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ACTUEEL 

47STE Aardbeifeesten in Melsele tijden 

het Rerom Novarum Weekeinde 2009. 
Van in 1980 - met een kleine onderbreking begin van de 

jaren negentig - werd de WIB uitgenodigd om deel te 

nemen met een infostand op dit druk bezocht evenement 

in het Soete Land van Waas .  

Elk jaar wordt er rond een thema gewerkt. Dit jaar koos 

men voor “Beeldende Vakken”,in analogie met “Beeldend 

Hof ter Saksen. 

De vakken bestonden uit fruitboxen of paloxen.  

Dat het opzet dit jaar, zoals vorige edities, heel wat 

inspiratie en werk vergde, spreekt voor zich. Samen met 

enkele mensen uit ons bestuur  werden er toch twee door 

de bezoekers gesmaakte “beeldige infovakken” 

uitgewerkt worden. Bekijk de  foto‟s maar eens rustig op 

onze website.  

Een andere vereniging gebruikte voor de versiering van 

één van hun vakken, in combinatie met aubergines, twee 

oude bijenkorven. Deze kunstig gebruikte korven trokken 

zeker de aandacht van de bezoekers. Spijtig genoeg 

ontbrak de boodschap “zonder bijen geen aubergines”.  

Hebben wij jouw mail adres? 

Als je dit boekje ontvangen hebt en je hebt geen  mail ontvangen 

van de Wase Imkersbond dan hebben wij je mailadres nog niet. 

Gelieve dit dringend door te geven aan de 

admin@waseimkersbond.be en secretariaat.wib.@hotmail.com  

Dank bij voorbaat.  
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 BIJENPRAAT 

A.M. Heb je ook  gelezen in de krant dat pesticiden niet giftig zouden zijn 

voor ons? 

A.F. Door de lage toxiteit zou het onschadelijk zijn voor mens en dier , 

zegt die professor maar daar geloof ik niets van. 

A.M.Voor sommige van die producten mag je zeker niet in de buurt van 

waterpartijen komen, of alle leven in dat water komt in gevaar, is dit dan 

niet gevaarlijk? 

A.F.De verpakking belooft nuttige insecten te sparen, maar past je dit 

product toe in een labo dan sterven wij ook. Hij zei ook nog “dat bijen in 

de natuur dit niet snel gaan opeten. Ze kiezen voor nectar”.      

A.M. Dit is de feite de feiten een beetje verdraaien. Als er partikels op het 

stuifmeel zitten, dragen we dat toch mee naar de kast en wie verorbert het 

dan nadien? Juist ja, ons nageslacht of wij als we in grote nood zitten 

wegens serieus slecht weer in het drachtseizoen. 

A.F. Heb dat laatst ook gelezen dat de geur van de bloemen niet ver meer 

draagt en de oorzaak zou de polutie zijn. Vroeger kwam die ons al 

tegemoet als we 2 km. van die bloem verwijderd waren en nu zou dat 

hooguit nog 200 meter zijn. 

A.M. Dat verklaart misschien waarom er in het late najaar er een gebrek 

ontstaat aan goed stuifmeel. Wij vinden het niet meer. Wij worden 

afgeleid door allerlei partikels in de lucht, die er normaal niet zouden 

mogen zijn. 

A.F.Zouden er nog van die abnormale dingen zijn die ons afleiden? 

A.M. Zeker en vast zoals gsmmasten , radiobakens, radarbakens etc. 

A.F. Stel je voor dat er in hier geen bijen meer zouden zijn, die de 

geurstoffen  die de appelbloemen uitzenden opgevangen, dan zou er een 

enorme catastrofe ontstaan daar de bevruchting volledig afhangt van 

insecten en wij de bijen zijn voor  90% verantwoordelijk voor die 

bevruchting. En ga zo maar verder. 

A.M.Weet je dat Australië er alles aan doet om toch geen bijenziektes 

binnen te krijgen. Zij zijn nog de enige die Varroa vrij zijn. Hun enorme 

export van bijen voor de bestuiving van de gewassen, en dit naar alle 

landen van de wereld zou desgeval in het gedrang komen. 

BeeLover  
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 ACTUEEL-VERGADERING VAN 7 MEI 2009 

Willy heet iedereen welkom op deze vergadering, ook de leden van 

onze zusterbonden, die vandaag talrijk zijn opgekomen. Hij nodigt 

iedereen uit om op zondag 17 mei deel te nemen aan de fietstocht. 

Op 6 juni gaan we op reis. Ook hiervoor staat alle informatie in Het 

Waasse Bieke. 

Spreker van vanavond is Dries Laget. Dries is werkzaam bij het 

Informatiecentrum en houdt zich bezig met onder andere de varroa 

en de bestrijding ervan. Vanavond spreekt hij over de 

"verdwijnziekte". 

Verdwijnziekte is een snelle verzwakking van een bijenvolk door 

het verdwijnen van de bijen uit de kast. We zien een door bijen 

verlaten kast, zonder dode bijen in de kast, met nog voldoende 

voorraad. Het probleem stelt zich vooral na de winter, in 2006 trad 

de ziekte enorm sterk op in de VS, op sommige plaatsen tot 38 % 

van de volkeren. In Europa variëren de cijfers van land tot land. Tot 

10 % sterfte wordt als normaal beschouwd. Het grootste probleem 

is dat er weinig echte cijfers beschikbaar zijn, enkel Zweden houdt 

systematisch cijfers bij sinds 1920. 

Oorzaken kunnen zijn : varroa, monoculturen, uitlaatgassen, 

virussen, bijenkever, GSM-straling, andere elektromagnetische 

straling, enz. Van geen enkele kan bewezen worden dat het de 

enige oorzaak is. 

Vergiftiging door pesticiden : er zijn zowat 450 actieve stoffen, die 

al dan niet giftig zijn. Bij vergiftiging vinden we meestal veel dode 

bijen in de kast, dus geen verdwijnziekte. Wel schade op termijn, de 

pesticiden blijven aanwezig en komen later in planten die door de 

bijen bevlogen worden. Ook afbraakproducten kunnen schadelijk 

zijn, daar wordt minder onderzoek naar gedaan. 

Een andere mogelijke oorzaak is stuifmeeltekort. 

De bijen oriënteren zich met aardmagnetische stralen. Daarom is 

het mogelijk dat GSM of draadloze telefoons de bijen verstoren. 

Ook hierover is nog onvoldoende onderzoek gepleegd. 

De varroa is ook een mogelijke boosdoener. De populatie moet . 
Vervolg blz.15 
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 HET ZOEKBIEKE 

Imker zoekt voor aanplanting aan de bijen hal van de WIB op Hof 

Ter Saksen 

1 of meerdere "azijn- of fluweel " bomen. De wetenschappelijke 

naam voor deze interessante bijen boom is "Rhus typhina". 

Interessant in die zin dat de bloemen worden bevlogen voor de 

nectar en de gedroogde fluweel rode  "kaarsen" ideaal zijn voor te 

gebruiken in de beroker. 

Contact persoon: Willy Devriese   03/755.15.65   

mail  willy.devriese1@telenet.be 

Te koop: 

Diverse Buxus sempervirens planten te koop aan €0,50 

stuk, in kleine containers. Jarenlang goed verzorgd. 

Tel 03.772.37.16  

Inlichtingen per e-mail: admin@waseimkersbond.be 

Vervolg van blz.14 

vooral in juli onder controle gebracht worden, zodat de bijen sterk  

de winter kunnen ingaan 

Er zijn ook 19 virussen geïdentificeerd, die verdwijnziekte zouden 

kunnen in de hand werken. Ze verergeren in combinatie met de 

varroa, die er dikwijls waard voor zijn. 

Nosema cerana wordt ook met de vinger gewezen, maar daar is nog 

geen enkel bewijs voor. 

Na de pauze geeft de spreker nog enige toelichting over de lopende 

onderzoeken aan de Universiteit Gent in verband met de bijen  

mailto:willy.devriese1@telenet.be
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IN MEMORIAM 

IN MEMORIAM LOUIS PODEVIJN 
Einde mei vernamen we het plotse overlijden van een 

markant figuur in de Oost-Vlaamse bijenhouderij. Hij 

werd op Tweede Sinksendag begraven te Zottegem. 

Louis was een bedreven, voorbeeldig en toegewijd imker. 

Zijn bijenstand en de wijze waarop hij omging met zijn 

bijen strekte ons tot voorbeeld. 

Velen van ons zullen hem blijvend herinneren als DE 

lesgevende bijenman. Geen winterse dag weerhield hem 

om op tijd aanwezig te zijn op de lessen, hoe slecht het 

weer en de wegentoestand ook was. 

Zijn leerlingen-imkers, die hij met raad en daad bijstond, 

lagen hem nauw aan het hart . Wij leerden veel van hem 

en waren fier tot zijn leerlingen-kandidaat-bijenmannen te 

mogen behoord te hebben. 

Wij herinneren hem ook uit het Bestuur van de Konink-

lijke Oost-Vlaamse Imkerbond. Waarvan hij vele jaren 

deel uit van maakte en op kwam voor de bijen en hun -

houders. Hij stond achter de zachtaardige haalgrage en 

zwermtrage bij. 

Ons blijft alleen maar onze diepe gevoelens van 

medeleven met zijn familie uit te spreken en Louis 

blijvend te herinneren. 

Gehoord op TV. France 2 in Envoyé spécial:  9/10den van de 

koninginnenbrij die verkocht wordt in Frankrijk op de openbare 

markten is van Chinese oorsprong, en wordt er verkocht als een 

Frans product. Zou dat in België ook zo zijn? Valt koninginnenbrij 

niet onder de wetgeving zoals de honing? En is of was honing van 

Chineese oorsprong niet verboden in Europa wegens reststoffen van 

antibiotica en andere hormonale producten? 
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DAGBOEK CXL 

Ik reisde naar “Finis Terrae”, de mensen daar noemden het toen  “Fim 

do Mundo”. En heel veel vroeger in de Oudheid heette die plaats 

“Promontorium Sacrum”, de Heilige Kaap, het einde van de wereld. 

Alleszins zo bekend bij de mensen van en  voor de 15e eeuw.Een 

Portugese dichter bracht een mooi klinkende vers uit: “Onde a Terra 

se acaba e o Mar começa”, “ daar waar het land eindigt en de zee 

begint”.  

Tot Vasco da Gamma het grote avontuur aanging en het onbekende 

tegemoet zeilde. En om als eerste rond de wereld te zeilen. 

Maar wij weten het nu beter. Soms toch. 

Dit mooie stukje natuur, dat tot in de 14e eeuw Al Gharb werd 

genoemd, had ik nog niet gezien. Zeker de Cabo de Sao Vincente met 

zijn vuurtoren oefende een groot aantrekkingspunt op me. 

Die had ik al wel gezien in 1995. Maar dan van ver uit de zee. Toen ik 

rond deze kaap zeilde met een goede vriend in een 9.5m lange 

zeilboot op weg van Turkije naar Belgenland. 

Ik ben nog eens naar mijn bijen gaan kijken. Stelde vast dat die het 

wel enkele weken zonder mij konden doen, de weer- vooruitzichten 

waren goed. Ik had wel de nodige maatregelen getroffen om het 

zwermen te voorkomen. En ben dan maar vertrokken naar de Algarve. 

Eigenlijk wilde ik de prachtige bloei van de amandelboompjes gaan 

bewonderen. Helaas, voor dat deel van de reis kwam ik enkele 

maanden te laat. Wel zag ik op 1 mei een machtig grote linde in bloei 

toen ik me op een terrasje met een bico (klein sterk, licht gezoet 

koffietje, zeg maar een uitgewrongen koffieboon) installeerde. In de 

Cidade Velha, het oude stadsgedeelte van Faro, zijn er vele gezellige 

pleintjes met nog meer uitnodigende terrasjes.Wel, stelde ik vast, dat 

geen enkele bijtje zich te goed deed aan de rijke nectar van de 

lindenbloesems. 

Bij de vele wandelingen over de rode kust van de Praia da Falesia, 

niet ver van Olho do Agua, over de 30m hoge roodbruine rotswand, 

tussen Albufeira en Villamoura, ontdekte ik een wereld van fleurige 

kruiden. Maar weer geen enkel bijtje te zien. Zelfs geen solitair bijtje.Wel af 

en toe een vliegend insect en een wegschietende kleurige hagedis  vervolg 

blz.18 
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Ook wanneer ik het binnenland introk, op zoek naar geschiedenis en verborgen 

bijenstanden, kon ik geen enkel bijtje ontdekken. Maar wel overvloedige stukjes 

geschiedenis. Van de Moren, over Hendrik de Zeevaarder (die, in tegenstelling 

met zijn bijnaam slechts één enkele zeereis gemaakt heeft, naar Noord-Afrika 

notabene) tot en ver na de Reconquista, de herovering van dit deel Europa op de 

Almohaden door Alfonso III (1249). 

Hoe ik ook zocht naar biekes, ik zag er één enkel. Zou de verdwijnziekte hier ook 

toegeslagen hebben? Of zijn hier geen bijtjes om de amandelbloesems te 

bezoeken. Om de appelsienbloemekens te bevuchten? Toen ik dan uiteindelijk 

ergens toch op een marktje een honigverkoper ontmoette heb ik hem een van onze 

zelfklevers gegeven: 

ZONDER BIJEN GAAT HET NIET. 

Gelukkig deden mijn bijenvolken het zeer goed toen ik terugkeerde vanuit 

Portugal. En kon ik me opmaken om honing te oogsten. 

Domus Apis 
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JULI           GEEN ledenvergadering 

AUG 10 maandag 
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SEP     10 donder.   Zalfjes maken op basis van honing,   
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                         Huize Steenstraete om 20u.stipt.                              
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