
Afgiftekantoor : 9100 Sint-Niklaas 1 

 

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

MILIEUBEWUSTE   BIJENHOUDERS 

IN HET LAND VAN WAAS 
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Oproep: Indien je uw abonnement nog niet 
vernieuwd hebt, gelieve dit dan zo spoedig 
mogelijk te doen.  
Ingesloten de uitnodiging voor ons Ambro-
siusfeest op 13 december 2012 , zie woord-
je van de Voorzitter 
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Website WIB  http://www.waseimkersbond.be 
 

E-mailadres voor HWB (secretariaat) : secretariaat.wib@hotmail.com 

Deze imkerinfo “Het Waasse Bieke “ (HWB)  is het co ntact– en informatieblad 
van de Wase Imkersbond ( WIB ) Deze imkerinfo versc hijnt vier maal per jaar 
telkens op 70 exemplaren. 

  OVERNAME Publ. HWB:                                                                          

 Alle in deze imkerinfo gepubliceerde artikelen, men ingen en inzichten blijven onder de 
verantwoordelijkheid van de respectievelijke auteur . Overname van artikelen en afbeel-
dingen zijn toegelaten mits mededeling aan de redac tie 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 Bels ele                                    

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 buitenland se rekening of financiële 
instelling kan extra onkosten meebrengen. Deze onko sten worden geweigerd 
door de WIB en HWB en zijn ten laste van diegene di e de betaling doet    

Informatiecentrum Bijenteelt  Kon. V.I.B. 

Werkten mee aan dit HWB: 

Jos Beyers, Paul Van Steirteghem,  

Geert Smet, Willy Devriese 
 

 

 

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 2509/264 49 2509/264 49 2509/264 49 25                 
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 De Voorzitter zegt: 
Waarde Wase Imkersbond-leden en vrienden, 
De reden van dit bisnummerke, HWB 153bis, is zeer be-
langrijk. Namelijk hierna vinden jullie de aankondiging en 
uitnodiging voor ons jaarlijks spéciale bijeenkomst voor de 
viering van onze Patroonheilige, SInt Ambrosius. Eigenlijk 
staat hij op 7 december geboekt , volgens de kalender. 
Maar wij vieren hem op de dertiende. 
SINT-AMBROSIUSVIERING 2012 
Op donderdag 13 december heeft onze laatste « tweede 
donderdag van de maand »voor 2012 plaats.                                               
Wij ontvangen en kunnen luisteren naar een STADSIM-
KER. Hij komt ons vertellen hoe hij midden in een groot-
stad zijn bijen houdt, honingoogst, varroa bestrijd enz … . 
Kortweg hoe zijn manier van imkeren er uit ziet. Misschien 
zitten er goede voorstellen in voor diegenen onder ons die 
in stedelijke gebied wonen. Wij kunnen allen bijenhouden 
en verzorgen  maar in de stad zou het er toch anders  aan  
toegaan ! 
We knopen nu ook terug aan met een oude traditie van on-
ze bond en gaan onze Patroonheiligen op een plezierige 
manier vieren. Met een pannenkoekenslag. Onze leden 
worden getrakteerd op fijne pannenkoekjes. Er zou nog iets 
ander zijn maar het bij ter perse gaan was dat laatste nog 
niet rond. Dus afwachten maar wat het worden zal. 
Inschrijven hoeft niet want we weten dat jullie voor zulk 
een verenigingsactiviteit steeds talrijk opkomt. 
Tot die donderdag avond dan. Vergeet het niet 13 decem-
ber om 20 uur stipt. 
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CURSUS 2013 

De WASE IMKERSBOND, 
in samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap  
en de Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging v.z.w. 
                VERVOLGCURSUS BEGINNEND IMKER 2013 
DOELGROEP: VERVOLG OP CURSUS “STAGIAIR IMKER 2011 – 
2012”-imkers die hun eerder opgedane theoretische kennis willen verdiepen  
- startende imkers die de praktijk willen vervolmaken 
- niet imkers die willen kennis maken met het imkeren 
 
LOCATIE: HOF TER SAKSEN Haasdonkbaan 101  9120 BEVEREN,  
                        Hoevegebouw - Ridderzaal 
10 THEORIE- EN EEN REEKS PRAKTIJKLESSEN 
THEORIE OP ZONDAG  
Lessen van 9.30 tot 12.30 uur 
PRAKTIJK OP ZATERDAG EN/OF ZONDAG 
Informatie bij 
Willy Devriese    Geert Smet 
TEL/ 03 755 15 65   TEL/0496.591.438   
willy.devriese1@telenet.be             smetgeert@Gmail.com                                                               
                                               

Inschrijven: 
€ 30,00 te storten op rekening: Iban BE41 0680 3531 6010  van 
Wase Imkersbond c/o Paul Van Steirteghem Bookmolenstraat 19  9111 Bel-
sele met vermelding van "imkerscursus + je naam" 
Lukken in een cursustest geeft recht op een getuigschrift van het Ministerie 
van landbouw en Visserij. Als de cursist voldoet aan de voorwaarden 
(aanwezig zijn op min. 7 lessen en slagen in de eindproef) krijgt hij na aan-
sluiting bij de Wase Imkersbond en na het ondertekening van een contract 
een startersvolkje (6-ramer of Mini-Plus) of een teeltmoer. Starters worden 
ook begeleid bij het aanschaffen van het noodzakelijke materiaal. Er wordt in 
de afdeling een peter toegewezen. Deze laatste begeleid de cursist gedurende 
minstens één bijenseizoen. 
Een geschoold imker is een gerust en vakkundig imker. 
Plaatsen zijn beperkt.  Nu inschrijven. 
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Programma Cursus 2013 

PROGRAMMA .  
Datum                       Onderwerp 

Les 1 
13 januari 2013 kennismaking, administratieve regelingen, regels en opdracht 
Bijen- en seizoenswisseling - Van uit- tot inwinteren 
 Praktijkles  

Les 2 
20 januari 2013 Snel en eenvoudig imkeren – Alle aspecten van het verzorgen van bijen 
en het materiaal  
Enkele persoonlijke “trucs” en “adviezen” 
 Praktijkles materiaal voor starters. Van waswafel tot een volledige gebruiksklare kast.  

Les 3 
27 januari 2013 Snel en eenvoudig imkeren – Alle aspecten van het verzorgen van bijen 
en het materiaal. Vervolg en open les. Antwoorden op jouw vragen en oplossingen op jouw 
problemen.  

Les 4 
3 februari 2013 Oogsten en verzorgen van honing.  
Verschillende praktijklessen. Oogsten, slingeren, verzorgen en potten van honing  

Les 5 
10 februari 2013 Allergie. Wat zijn de gevolgen van een bijensteek? Wat is een 
“reactie”?  
En wat is het verschil met een allergische reactie?  

Les 6 
17 februari 2013 Varroa tot verdwijnziekte  Symptomen tot remedies. Uitdieping van 
enkele acute ziekten zoals Varroa, Nosema.. wat zijn de remedies en hoe voorkom je ze? 
Praktijkles  Varroa behandeling. Toepassing en techniek darrenbroedmethode en gebruik van 
erkende bestrijdingsmiddelen. 

Les 7 
24 februari 2013 Eenvoudige selectie en moerteelt op eigen stand - Rasverbetering op 
eigen stand. Invoeren van moeren. 
Praktijkles. Omlarven en invoeren van een jonge moer 

Les 8 
3 maart 2013 Opstarten seizoen – verenigen –versterken – opstarten reservevolkjes 
Praktijklessen Van aflegger tot vlieger tot een volwaardig volk. 

Les 9 
10 maart 2013 Zwermen:  Van noodzaak of vloek tot beheersing 

Les 10 
17 maart2013 Toets van de theoretische lessen  
De volgorde van de lessen kan om praktische redenen wijzigen. 
De data en locaties van de praktische lessen worden om organisatorische reden later meege-
deeld  
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 PETITIE TEGEN NEONICOTINEN 

Het Korfje 153bis 

Van: Marc Nicque 
Datum: 26/11/2012 22:24:46 
Onderwerp: petitie 
Imkers,   
Gelieve niet te vergeten de petitie te ondertekenen tegen het gebruik 
neonicotinen, op de website van KonVIB (Koninklijke Vlaamse Im-
kersbond). 
Je kan deze petitie vinden op www.konvib.eu  
Zie tweede onderwerp: Petitie tegen neonicotinen. De petitie is 
evenwel in het Frans opgesteld. 
Zeker tekenen.  
Imkersgroeten,  
Marc  
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Ook dit jaar geven we onze leden een unieke kans om EN Het Waasse Bie-
ke EN ’t Groene Waasland in een slag in huis te halen. Alleen trouwe le-
den kunnen van deze mogelijkheid genieten. 
’ t Groene Waasland is een tweemaandelijks natuur- en milieutijdschrift 
over de natuur in het Land van Waas. Het wordt samengesteld door niet 
minder dan NEGENTIEN verenigingen (waaronder ook jouw vertrouwde 
WIB) die begaan zijn met de natuur en milieu in onze eigen streek. 
Wat is een Combi-abonnement? 
Normaal lidgeld WIB : €30.00 
Normaal lidgeld ’t Groene Waasland: €6.00 
Dus totaal: €36.00 
Maar het combi-abonnement kost U slechts €34.50 
In deze economische slechte tijden bespaart U hiermee €1.50 
LET WEL! Er is GEEN spraak van een prijsdaling. Het losse abonnement 
voor  ’t Groene Waasland blijft €6,00 .De vermindering wordt deels gedra-
gen door de WIB en door ’t Groene Waasland. 
Met dit Combi-abonnement blijft je optimaal en goedkoop op de hoogte 
over je hobby, de prachtige natuur en de milieuproblematiek van bij ons. 
Lid voordelen zijn: Maandelijks tijdschrift van de Kon.V.I.B. 
Verzekering. Vrije toegang tot alle vergaderingen van de WIB 
Driemaandelijkse bijen-info Het Waasse Bieke  
Als bijlid betaalt u €10,00 en u ontvangt alleen HWB 
Per overschrijving aan de Wase Imkersbond  068-0353160-10 over te ma-
ken met de vermelding van uw naam en lidgeld 2013 +geboortejaar in de 
mededeling. 
Leden die over een e-mailadres beschikken en dit nog niet 
kenbaar hebben gemaakt aan de WIB vragen wij dringend 
dit te doen voor een snelle communicatie indien nodig. 
Dus zo snel mogelijk uw lidgeld voldoen, zodat onze secretaris nog voor 
het einde van het jaar  de ledenlijsten kan doorsturen naar de secretaris van 
de Vlaams Imkersbond. Zij zullen u dankbaar zijn 

HEB JE UW ABONNEMENT AL VERNIEUWD?  



 AGENDA   WIB 2012 october,november,december. 

 

                         Huize Steenstraete om 20u.stipt.                              
13 december 2012 Sint Ambrosiusviering, zie in dit HWBke 
 
Eveneens een overzicht en het programma van de imkercur-
sus 2013  
 
Nogmaals een oproep om uw abonnement voor  de Wase 
Imkersbond 2013 dringend te verlengen, zie in dit HWBke 

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. 


