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WEELDE

Vandalen doden 30.000 bijen
WEELDE
Vandalen hebben eerder deze
weekde bijenkasten aan de Bae
tenheide stukgemaakt. Ruim
30.000 bijen zijnverloren. ccWe
wiUen onze jeugd meer leren
over hetnutvan de dieren, maar
enkelejongeren vinden dit blijk
baar nutteloze materiell,jam
m ert de aangeslagen imker.

De bijenkast aan het speelbos Baet enhelde werd vernield.
Alle bijen zijn omgekomen. Foto ton wiggenraad

De gemeente Ravels heeft de a f
gelopen jaren heel watgeld geïn
vesteerd in de opmaak van het
speelbos aan de Baetenheide in
Weelde. Er werd een mooi speel
plein aangelegd met speeltuigen,
zitbanken en een bijenhal. «Dat is
een ruimte met een bijenkorf en
verschillende in formatieborden
over de bijen», verteltPatrickVan
den Borne, schepen van Openba
re Werken enjeugd. (eDe bijen ha l

ligt natuurlijk wat uit het zicht
van de buurtbewoners en hetge
beurt de laatste tijd helaas regel
matigdatjonge pubers h ier van
dalenstrekell uithalen .»
. Enkele dagen geleden sloegen de
vandalen opnieuw toe. Dit keer
vernielde n ze niet alleen de in
fo rmatieborden.maar ze trapten
ook de bijenkastom. Voor de im
kervan de gemeente gaan de pu
bers dinnaal te ver. «Door de bij
enkorf te vernielen, gaat m ijn
hele zwerm dood)), tre urt de bij
enhouder. (eln de winter kruipe n
de dieren dicht bij elkaar Olll zich
warm te houden. Als de bijen uit
elkaargestampt worden, ste rven
ze allemaal van de kou.»
De imker legde klacht neer en de
politie is gestart m et een buurt
onderzoek. VermoedeHik gaat
het om een kwajongensstreek.
«Sonmlige jongere n hebben dui
delijk geen respect voor de na

Op ni.e uwjaarsdag stelden
wone rs van de Merksplassev
inWeelde (Ravels) om 16.35 1
een inbraakpoging vast. Die\
probeerden de achte rdeur
force ren. maar dat lukte niet

Lesje leren

RETIE

Door de vanda lenstreek wil de
huidige imkerniets meer metde
bijenhal te maken hebbe n. Nu de
bijenkorven vernield zijn, gaat
hij geen nieuwe bijen1<asten
meer installeren. «Wij zullen
waarschijnlijk op zoek moeten
naar een nieuwe imker», zegt
schepen Van den Borne. «Maar
we wiUen de bijen hal absol uut
houden. Bovendien zullen we de
zaak ui tspitten e n de kwajon
gens zullen we een lesje leren.»
(DVeT)

DIEVEN GAAN AAN DE HAAL MET GOUDV·INKENVAN HONDERDEN EURO'S

kers Sleien w
RETIE
Inbrekers hebben tijdens de nacht van oud naar
nieuw acht vogels gestolen uit devolières van
Freddy Ooms in de Berkenlaan. Het gaat telkens
om goudvinken die minstens enkele honderden
euro's waard zijn. ((Ze hebben bewust de specia
le exemplaren eruit geplukb" stelt Ooms.

Inbraak mislukt

tulm), reageeJt de imker. «Bijen
zijn een bedreigde diersoort en
het is zo almoeilijk oin een grote
populatie in stand te ho uden. De
dieren maken bovendien niet al
leen lekkere honing, ze zijn ook
nu ttig voor de natuur. Ze dragen
hun steentje bij aan de groei van
bloemen, fruitbomen env>

vOile vooeis
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Achterdeur
beschadigd

In de Broekstraat in Retie pr
beerde n dieven een w oni
binne n te dringen. Bewon
ontde kten op oudejaarsavol
dat de achterdeur bewerkt
met ee n koevoet. De daders zi
het huis niet binnengeraakt. .
(]V
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MOL

Groot huisvuil
ophalen

Bewoners van Mol kunnen nl
tot begin februari hun huisVl
laten ophalen door de gemee
te.
Daarvoor moet weIeen speci
e-formul ier ingevuld w ord
op de gemeentelij ke websÎ
www.gemeentemol.be.
kostprijs voor het laten ophal
van je groot huisvuil is 0,1 5 eu
per kilogram. De eerstvolgem
ophaal beurte n gaan door t
dens de weekvan maandag 4
en met vrijdag 8 februari. (BH

OLEN
Tejaterbende Oeps! spee
'Sadverdommet
Amateurgezelschap
bende Oeos! bren

Tejat.

