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In je stad of gemeente tover 
je in geen tijd een grijze 
straat om in een groene 
strook. Veel verhardingen 
worden nooit belopen. 
Weg met die verharding en 
welkom plantvakken met 
veel bijengroen! Je eigen 
terras of het pleintje om 
de hoek ziet er plots veel 
mooier uit.

Maak een tegel- of geveltuin!
Hoe maak je een tegeltuin? • Kies plaatsen waar minder gelopen 

wordt.
• Neem niet alleen de tegel weg, maar 

ook het onderliggend beton.
• Maak een put tot aan 

oorspronkelijke grond.
• Vul het gat met grond uit de buurt 

tot een paar centimeter onder het 
niveau.

• Kies voor inzaaien, inplanten met 
blijvers of wacht op spontane 
plantengroei.

• Heel wat kruiden doen het goed 
in de tegeltuin. Denk maar aan 
rozemarijn, tijm, munt. Ze zijn ook 
goed voor bijen.

Hoe maak je een geveltuin? • Neem een tegel weg en ga na hoe 
ver de funderingen van de muren 
komt.

• Controleer de oversteek van een 
eventueel dak. Kan het hemelwater 
tot bij het geveltuintje komen?

• Haal een rij tegels met alle 
betonresten weg tot aan de natte 
grond.

• Vul het gat met een mengsel van 
lemige grond.

• Voorzie in de muur een aantal 
haakjes of een constructie om je 
planten aan op te binden. Er zijn 
heel wat mogelijkheden met lei- en 
klimplanten die goed zijn voor bijen.

Een tegeltuin is een plaats waar je 
tegels wegneemt om groen te plaatsen. 
Vaak is dat aan de straatkant (en dan 
is het ook een geveltuin), maar dat kan 
ook op andere plaatsen.   
 
Het hoeft niet tegen een muur. Het kan 
ook midden op een plein of terras. Eén 
tegel is een begin, vele tegels uitbreken, 
zo maak je een échte tuin.

Een geveltuin kleurt je huis. Vele vlinders 
en bijen bezoeken de bloemen, zodat er 
altijd wel iets te ontdekken is.  

Met een kiwibes of een druivelaar geef 
je de bijtjes zelfs een snoepgevel!  

Informeer in je stad of gemeente of het 
mag en of er een subsidie bestaat voor 
je initiatief.

Een mooi groen gazonnetje, wie 
droomt er niet van? Bloemen in 
alle kleuren maken het helemaal 
af.  
Maar een natuurlijk grasveld – 
voor de durvers: een hooilandje 
– dat is pas een rustpunt in elke 
tuin. Zowel in de lente, in de zo-
mer als in de herfst bruist deze 
plek van het leven. Bij regenval 
is het de perfecte buffer om het 
overtollige water op te vangen. 
Geen kunstgras voor mij. Ik wil le-
ven in mijn tuin! 

Een écht bijengazon Een natuurlijke afsluiting

Bouw geen betonnen of stenen 
kooi rond je mooie tuin. Vijftig 
tinten groen, bloemen en hout 
brengen rust en leven in je eigen 
paradijsje.  Een natuurlijke afslui-
ting zoals een bloeiende haag of 
een takkenwal is veel aangenamer 
en ook veel mooier. Bovendien is 
het ook een nest- en schuilplaats 
voor dieren. Elk seizoen ontdek 
je er iets nieuws. Ga op ontdek-
kingstocht in je eigen tuin! 

Waarom zou je een volledig ver-
hard tuinpad aanleggen als een 
paar stapstenen volstaan? Het is 
duurder en bovendien vergt het 
veel onderhoud. Een paar stap- 
stenen volstaan om bij nat weer 
door de tuin te gaan. Leg ze niet 
hoger dan het grasveld, en rijd je er 
met de maaier gewoon overheen.   
Tip: Leg tussen de stapstenen 
een aparte strook met bloeiende  
bodembedekkers of vetplanten 
aan. 

Stap op de stapstenen Rijstroken, geen oprit

Een vaalgrijze steenvlakte voor je 
mooie huis, gewoon om tot bij de 
garage te rijden? Nee toch? Dan 
iever meer groen en natuur!
Voorzie maximum twee verharde 
rijstroken en laat de rest aan je 
verbeelding over. Werk bijvoor-
beeld met lage bodembedekkers. 
Of laat de natuur haar gang 
gaan. Grijp in waar nodig tot je 
een mooie oprit hebt. 

Wat kan je nog meer doen?
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Voordelen van ontharden
• Minder wateroverlast doordat hemelwater in de grond kan dringen.  

• Leefbare temperaturen bij hitte en een aangenamere leefomgeving. 

• Betere bodemkwaliteit en biodiversiteit. 

• Meer welzijn voor mens en bij met 50 tinten groen.

LIEVER 50 TINTEN GROEN DAN GRIJS
ONTHARDEN =  
MEER BIODIVERSITEIT
Na enkele droge zomers is de vraag naar verharding 
en kunstgras gestegen. Hagen worden vervangen door 
steenkorven en opritten geplaveid met stenen voor 
meerdere wagens. Daardoor kan het water moeilijker in 
de bodem sijpelen en warmt de directe omgeving bij hitte 
nog meer op. Ook voor bijen wordt zo het menu van hun 
restaurant beperkter. Voor zandbijen is er minder plaats vrij 
voor hun verblijfplaats in de bodem. 
 

Hoe meer verharde  
oppervlakten er zijn,  
hoe meer dakloze bijen. 

Ontharden 
is het fysisch wegnemen van verharding op 
het terrein: het afbreken van een gebouw of 
het verwijderen van asfalt, tegels en dergelijke  
zodat de bodem weer doorlaatbaar wordt en 
verschillende andere natuurlijke functies weer 
toelaat.



Bijenvriendelijkste 
gemeente 2021

eerste week juniAlle info op www.weekvandebij.be en www.vvog.info
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Naar aanleiding van deze 
titel trokken we naar 
Brugge voor een interview 
met Rebecca Devlaeminck. 
Ze is al 2 jaar stadsbioloog 
van Brugge binnen de 
cluster Openbaar Domein 
en diende het dossier 
in voor de wedstrijd 
Openbaar groen-awards: 
bijenvriendelijke gemeente.

Rebecca, wat doet Brugge  
voor bijen? 
Onze groenbeheerders zetten al jaren in 
op een pesticidevrij onderhoud van de 
stad. Onze begraafplaatsen bijvoorbeeld 
zijn in de laatste 15 jaar geëvolueerd 
van doodse sites tot groene, bloeiende 
plekken voor bijen. Gelaagdheid (boom-, 
struik-, kruidlaag) in de vele plantvakken 
vinden we mooi, en is belangrijk voor het 
natuurlijk evenwicht. Het onkruid in de 
gazons bieden een stabiel nectaraanbod 
voor onze wilde bijen.  In een aantal par-
ken passen we waar mogelijk extensief 
maaibeheer toe om de biodiversiteit te 
bevorderen.

We streven naar de ontwikkeling en het 
behoud van hoogwaardige natuur, door 
de aankoop en het beheer van natuur-
gebieden. Het beheer steunt op beheers-

Wat zijn jullie actiepunten?
Brugge wil een bloeiende stad zijn.  Ont-
hardingsprojecten en vergroening van de 
stad staan op het programma. In Brugge 
gaat daarnaast bijzondere aandacht uit 
naar het bomenpatrimonium, waarbij 
we streven naar het behoud van oude 
bomen en, waar mogelijk en landschap-
pelijk gepast, de aanplant van nieuwe 
bomen. We willen meer  aandacht voor 
muurvegetaties en onderbegroeiing van 
boomspiegels. We bestelden ook een 
aantal studies, waaronder het wilde  
bijenplan. Advies van natuurexperten 
komt onze werking ten goede. 

Zijn er projecten met  
de inwoners van de stad?
Ja, absoluut. Het vergroenen van het pri-
vate domein is belangrijk. Mijn collega’s 
werkten een aantal leuke campagnes uit.  

Zo is er de campagne “Ik wil een boom”, 
waarbij de Bruggeling een suggestie kan 
doen voor bijkomende bomen of een 

Heb je tips voor andere steden 
en gemeenten om actie te 
ondernemen voor bijen?
Ik denk dat het belangrijk is om drem-
pels weg te nemen. Veel mensen zijn 
bereid om hun steentje bij te dragen, 
maar ze weten niet hoe.  

Daarom kan het helpen om iets kant-
en-klaar aan te bieden. Een voorbeeld is 
de campagne over gevelgroen. Daarbij 
vraagt de burger zijn vergunning aan, en 
de stad ondersteunt nadien met advies 
en staat in voor de aanleg van het plant-
vak. Zo maken we het eenvoudiger, en 
dat blijkt te werken.

Heb je nog plannen of dromen  
voor de toekomst?
Zelf hoop ik dat er meer draagvlak komt 
voor de natuur. De coronacrisis laat 
ons op verschillende manieren zien hoe  
belangrijk een goede zorg voor onze  
natuur is. We zetten al heel wat stapjes 
in de goede richting. Laat ons hopen op 
een nog betere leefwereld voor de mens 
en de bijen.

Tot slot wil ik namens Mercedes Van  
Volcem, schepen van Openbaar domein, 
alle collega’s van de verschillende dien-
sten bedanken voor hun dagdagelijkse 
inzet voor onze bijenvriendelijke stad!
Brugge bijenvriendelijkste gemeente is 
een pluim op de hoed van hen allemaal!

    De coronacrisis laat 
ons op verschillende  
manieren zien hoe  

belangrijk een goede zorg 
voor onze natuur is.

“ 

plannen en de input van onderzoekers 
en vrijwillige natuurkenners. De stad 
Brugge mag trots zijn op haar mooie 
natuurgebieden!
We hebben ook nog een educatieve poot, 
waarbij mijn collega’s van de Brugse 
natuureducatie samen met scholen en 
burgers aan de slag gaan voor natuurbe-
houd en het bijenverhaal.

aanvraag kan doen voor een boom in 
zijn voortuin. Er is ook de mogelijkheid 
om het peter- of meterschap over een 
plantvak te krijgen. Daarnaast is er de 
geveltuincampagne waarbij we burgers 
helpen met technisch advies.

Wordt jouw gemeente ook bijenvriendelijk?
‘Week van de Bij’ en de Vereniging voor Openbaar Groen organiseren al voor de 7de keer een wedstrijd  om steden  
en gemeenten te stimuleren om decorgroen om te toveren naar nectar- en stuifmeeloases voor bijen en vlinderen.
Doet jouw gemeente al mee? Vraag het aan de burgemeester of milieudienst.

BIJENVRIENDELIJKSTE GEMEENTE 2020
BRUGGE

Een paar soorten

knautiabij

grijze zandbij

asbij

vosje

KEN JIJ DE ZANDBIJ?
Heel wat soorten wilde bijen maken hun nestje in de grond.  
We noemen ze zandbijen. In België zijn er meer dan 70 soorten.

Zandbijen worden geboren tijdens de 
eerste warme lentedagen. Ze komen dan 
massaal uit de grond, zodat het lijkt alsof 
het een hele zwerm is. Toch leven ze alleen. 
Alleen hun nestjes liggen dicht bij elkaar.  

Om hun nestje te graven zoeken ze losse, 
niet te vochtige grond op. Na het paren 
graaft het vrouwtje een tunnel in de 
bodem. In enkele zijgangetjes bouwt ze 

een klein kamertje. Daar verzamelt ze een 
bolletje stuifmeel, vermengd met wat nectar 
en legt er een eitje bij.  
 
Uit het eitje komt een larve die het 
stuifmeelbolletje als voedsel heeft. Zodra de 
larve volgroeid is, verpopt ze en wacht tot 
de volgende lente om als nieuwe zandbij 
het hele verhaal opnieuw te beginnen. 

Wist je dat … 
• er zandbijen leven in de zandbak van de kinderen? 
• hun angel moeilijk door onze huid prikt? 
• hun nestgang wel een halve meter diep kan zijn? 
• sommige soorten maar van één soort plant stuifmeel verzamelen? 
• ze ook tussen de zanderige voegen van je terras leven? 
• hun wetenschappelijke naam begint met Andrena? 
• er door de klimaatverandering bijen op het verkeerde tijdstip geboren worden? 
• veel soorten bedreigd zijn? 

Help de zandbijen 
• Koop inheemse goede bijenplanten uit het lijstje van pagina 6 en  

plant ze in je tuin.
• Gebruik geen pesticiden rond het huis en in de tuin. 
• Verstoor de nestgangen niet door vertrappeling of veel maaien. 
• Leg je tuin aan met niveauverschillen.

Wat is het verschil  
tussen een bij,  
een wesp en  
een hommel?
Bijen en hommels hebben beharing om 
stuifmeel te verzamelen. Het zijn vegetariërs 
want ze leven van nectar en stuifmeel. Het 
verschil tussen bijen en hommels is vooral het 
uitzicht. Hommels zijn veel hariger en meestal 
wat groter. 

Wespen daarentegen zijn vleeseters.  
Ze vangen insecten en rupsen die ze aan hun 
eigen larven voeren. Ze zijn ook minder behaard 
en hebben een opvallende gele kleur.
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Hiernaast een greep uit de goede 
bijenplanten. Hou rekening met de 
bloeitijd. Zorg dat je bloemen hebt 
van het voorjaar tot de late zomer. 
De laagste planten zet je vooraan, de 
grotere exemplaren achteraan. Zo zie 
je altijd de bloemetjes én de bijtjes.

Tip: Kies je planten op een zonnige 
dag. De bijen tonen zelf wat ze lekker 
vinden.
Tip: In de volgende winter stop je 
bollen van voorjaarsbloeiers tussen 
de planten. Vroege bijtjes en hom-
mels hebben in de volgende vroege 
lente ook al iets te eten.

Vaste planten zijn 
ideaal voor een border 
of hoekje in de tuin. 
Door hun wortelkluit 
overleven ze de winter 
en heb je er jarenlang 
plezier van. In de 
tuincentra vind je een 
mooi assortiment in 
vele geuren en kleuren. 
Plant ze best in groepjes 
van 3 of 5 voor een snel 
resultaat. 

1. Ijzerkruid 
Veronica crinita ‘Mammuth’

2. Kardoen 
Cynara cardunculus

3. Koninginnekruid 
Eupatorium maculatum

4. Beemdkroon 
Knautia macedonia

5. Dropplant 
Agastacha ‘Blue fortune’

6. Duizendknoop 
Persicaria amplexicaulis

7. Herfstanemoon 
Anemone hupehensis

8. Kogeldistel 
Echinops ritro

9. Wilde Peen 
Daucus carota

10. Zonnehoed 
Echinaceae purpura

11. Zonnekruid 
Helenium ‘Moerheim beauty’

12. Bergsteentijm 
Calamintha nepata

13. Herfstaster 
Aster frikartii ‘Monch’

14. Zomeraster 
Kalimers incisa Madiva

15. Bieslook 
Allium senescens

16. Marjolein 
Origanum ‘Rosenkuppel’

17. Ooievaarsbek 
Geranium rosanne

18. Loodkruit 
Ceratostigma plumbaginoides

19. Vetkruid 
Sedum matrona

20. Kruiptijm 
Thymus praecox minor
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KIES VASTE BIJENVRIENDELIJKE PLANTEN

max. 
hoogte
in cm

Ze krijgen bezoek van hommels en honingbijen, maar je 
helpt er zeker ook een aantal wilde bijen mee die het 
moeilijk hebben.

WAARDEVOLLE  
INHEEMSE PLANTEN  
VOOR WILDE BIJEN
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Ezelsoren 
Stachys byzantium
grote wolbij, verzamelt ook de 
haren voor haar nest

Slangenkruid 
Echium vulgare
• slangenkruidbij
• zwaluwbij

Prachtklokje 
Campanula persicifolia
• gewone klokjeszandbij
• klokjesmetselbij
• klokjesgroefbij

Veldsalie 
Salvia pratensis
• grote wolbij
• vlinders

• breedbandgroefbij
• kauwende metselbij
• pluimvoetbij
• zwartbronzen houtmetselbij

Knoopkruid 
Centaurea jacea

WIN EEN STRIP

Neem zelf een foto van een 
goede bijentuin en stuur die naar 
weekvandebij@vlaanderen.be.  
 
De eerste 50 deelnemers krijgen een 
mini-stripverhaal van Suske & Wiske en 
een bijenvriendelijke verrassing.

Welke tuinen zijn 
goed voor bijen?

Ga naar www.weekvandebij.be voor een compleet overzicht van goede bijenplanten.

Nee, daarvoor hoef je geen bijenkast aan te schaffen. Honingbijen houden 
is niet zo simpel en we redden de bijen niet met extra bijenkasten. 
Honingbijen vliegen tot 3 km ver en bezoeken  zeker ook jouw tuin.  
 
Plant dus extra bloemen voor extra honing en stuifmeel. 

Er woont zeker ook in jouw wijk of gemeente een bezielde imker. Hij of zij 
stopt veel energie en tijd om een lokaal topproduct te produceren. Geniet 
er van!

HONING UIT 
EIGEN TUIN

Het blije bijenteam

INSPIRATIEFICHES 
‘PLAN BIJ’

Tussen de 28 inspiratiefiches vind je  
vast iets dat bij jou past.  
Zowel voor de allerkleinsten, gezinnen, 
jongeren ... is er een aanbod.  
Kies je eigen activiteit en laat het zoemen!

Download gratis  
het hele pakket via  
www.weekvandebij.be

Leer spelenderwijs meer over 
de bij en een bijenvriendelijke 
omgeving.
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LANDBOUW EN BIJEN
Het verhaal van Boer Olivier
Olivier; boer, jong (kersvers vader), 
ambitieus en met een hart voor de natuur. 
Wat is jouw drijfveer? 
Alhoewel ik geen klassieke landbouwopleiding gevolgd 
heb, zit het boeren me in het bloed. Ik heb niet alleen 
veel van mijn vader geleerd, maar ben ook zelf op zoek 
gegaan naar hoe ik op een verantwoorde, duurzame 
manier kan boeren. We verliezen steeds meer contact 
met de natuur en ik wil er net terug naar toe. Ik wil dat 
de band tussen de consument en boer weer nauwer 
wordt.

Hoe wil jij voedsel produceren?
Ik streef naar het produceren op een zelfvoorzienende 
manier. Dus werken aan gesloten kringlopen: 
mest van de runderen en kippen gebruiken voor 
de akkerbouwtak en zoveel mogelijk eigen voeder 
voorzien voor de dieren. 
 
Ik gebruik ook oude technieken, maar met een 
moderne toets. Ik laat de runderen bijvoorbeeld 
roterend grazen. Zo heeft het gras de tijd om terug te 
groeien en de bodem heeft de tijd om even te rusten. 
Daarbij kunnen de kippen ook toegevoegd worden 
aan het systeem. 
 
Ik hecht veel belang aan de bodem, want het is die 
bodem die ons de vruchten geeft. Dus moet je als 
boer je best doen om deze in balans te houden en te 
onderhouden. 

Hoe zie jij de combinatie landbouw en 
natuur?
Landbouw is natuur en natuur is ook landbouw. 
Daarbij willen we op een regeneratieve manier te 
werk gaan door goed te zorgen voor onze bodem. 
De bodem is voor mij essentieel in dit verhaal. Daar 
begint alles. Eigen mest wordt verwerkt en daarnaast 
wordt de bodem ook verrijkt met ander organisch 
materiaal. Ik vermijd ook om met zware machines 
te werken op de velden. Ik merk bijvoorbeeld dat ik 
in de winter minder last heb van wateroverlast op 
de velden. Tijdens regenperiodes neemt de bodem 
veel water op en houdt het vast tot de zomer. 
Tijdens lange droogteperiodes in de zomer hebben 
mijn vruchten veel minder last van de droogte. 

We hebben ook veel aandacht voor de biodiversiteit 
op het bedrijf en onze velden. We hebben bijvoorbeeld 
overeenkomsten met de VLM door in te zetten op 
akkerrandenbeheer. Ik werk ook met agroforestry. 
Midden in het veld plantte ik verschillende bomen en 
struiken waar vogels en veel andere wilde dieren mee 
van profiteren. Een gezonde, biodiverse omgeving is 
een gezonde landbouw met goede producten.

Wat doe jij voor bijen op je bedrijf?
We voorzien heel veel nectar- en stuifmeelrijke 
planten op de boerderij. Naast de overeenkomst met 
de VLM voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden, 
hebben we heel veel aandacht voor bijenvriendelijke 
erfbeplanting. Mijn broer is landschapsarchitect en 
ontwierp daarvoor een grote moes- en kruidentuin 
met bloemenweide. Ik werk ook samen met een 
imker die zijn bijenkasten op het pompoenveld komt 
zetten. Vooraf en nadien staan deze kasten op mijn 
eigen bloemenweide. Zo hebben ze het hele jaar door 
voldoende eten.
 
De bomen die we aanplantten op de velden zijn bijna 
allemaal bijenbomen! Fruitbomen, kastanjebomen, 
bessenstruiken … 

Door onszelf altijd opnieuw in vraag te durven stellen, 
zetten we elk jaar een stapje verder in de goede 
richting naar een gezond bedrijf waar landbouw, 
bijen en natuur hand in hand een duurzame toekomst 
tegemoet gaan.

Meer info www.boerolivier.be

AgroforestryRandbeheer
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1. Er groeien vaste planten die heerlijk bloeien in mijn tuin. 

2. Bijen kunnen drinken in de tuin.

3. Struiken worden pas gesnoeid na de bloei.

4. Er hangt een bijenhotelletje op een zonnige plaats.

5. Er is plaats voor een verwilderd hoekje waar dieren zich kunnen 
verstoppen.

6. Er is een snoephaag van bessenstruiken in mijn tuin, dat is 
voedsel voor bijen en mensen.

7. Hommels voelen zich thuis in mijn tuin.
 
8. Er groeien bomen, struiken en kruidachtigen in mijn tuin.

9. Er staan eilandjes klaver en paardenbloemen in het gazon.

10. Ik heb een aantal lavendelplanten in mijn tuin.

11. Ik kocht het laatste jaar goede bijenplanten met veel nectar en 
stuifmeel.

12. Er bloeien bloemen in de vroege lente in mijn tuin.

13. Ik gebruik geen gifstoffen in en rond het huis.

14. Ik heb kruiden in potten of bakken die elk jaar mogen bloeien.

15. In mijn tuin ligt er dood hout in een takkenril of houtstapel.

Scoor je 12/15 of meer?  
 
Dan verdien je een bijenbordje!  
 
Download het via www.weekvandebij.be en hang het aan je raam of 
zet het in de tuin. 

Welkom 
in mijn 
bijentuin!

Welkom 

WEEK
VAN 
DE BIJ
1STE WEEK 
VAN JUNI 

DEPARTEMENT 
OMGEVING



Dominique Persoone en Britt van Marsenille zijn 
de ambassadeurs, en ze doen er alles aan om het 
verhaal van meer bloemen voor bijen onder de 
aandacht te brengen.

Dominique Persoone
Meester- chocolatier, Njam-kok en man met een groot hart voor mens 
en natuur. Dominique is niet alleen fan van bijen maar ook van zuivere 
honing.  
Hij gebruikt die in zijn pralines en in verschillende gerechtjes. Al 7 jaar 
lang is hij peter van de campagne “Week van de Bij”. 

Britt van Marsenille
Radio- en televisiepresentatrice, imker en gepassioneerd door bijen.  
Zij helpt al 4 jaar de boodschap uitdragen dat we meer zorg moeten 
dragen voor onze bijen en het bijenlandschap. Britt werkt aan haar 
eerste bijenboek voor kinderen. 

STARTDAG WEEK VAN DE BIJ 

Elk jaar is Week van de Bij te gast in een andere provincie. In 2021 is Limburg ‘the place to bee’. Op 30 mei zet het 
Openluchtmuseum Bokrijk zijn deuren open voor het startschot van de campagne. In de voormiddag is er een digitaal 
bijensymposium. In de namiddag kan je kiezen tussen een bijenfietstocht in en rond Genk of een bijenroute in het 
openluchtmuseum. Meer informatie: www.weekvandebij.be en www.bokrijk.be

Deze startdag wordt georganiseerd door het Departement Omgeving in samenwerking met het Provinciaal Natuurcentrum, 
de dienst Landbouw van de provincie Limburg en het openluchtmuseum Bokrijk.

zondag 30 mei 2021
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Week van de Bij is een campagne van  
Vlaamse Overheid, Departement Omgeving.

SUSKE & WISKE  
BIJEN-ZOMERFIETSTOCHT
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen 
worden deze zomer bijenfietstochten 
en bijenwandeltochten georganiseerd.
 
In Limburg kan je met Bokrijk als 
vertrekpunt langs 2 fietslussen heel wat 
bijenplezier beleven. Met de wedstrijd 
kan je ook leuke prijzen winnen.  Elk 
deelnemend gezin krijgt gratis het 
splinternieuwe stripverhaal  
‘Het blije bijenteam’ van Suske en Wiske.
 
De fietsroute en het deelnameformulier 
zijn verkrijgbaar bij Toerisme Genk 
en Toerisme Hasselt en op www.
weekvandebij.be.
 
Het blije bijenteam.

WEEK VAN DE BIJ
EERSTE WEEK JUNI

Volg  
ons op  
Facebook




