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Maya De Bij Leert Vliegen 
Maya is een kleine, vrolijke en eigenwijze bij die heel 
erg nieuwsgierig is. Ze 
beleeft vele avonturen 
en dat begint al 
meteen bij haar 
geboorte.

Maya de bij wordt als 
laatste bijtje geboren 
in een grote bijenkorf 
bij een verlaten ruïne in het bos. Ze heeft veel 
broertjes en zusjes. Juffrouw Cassandra is een slimme 
bijenvrouw die helpt bij de geboorte van de vele nieuwe 
bijtjes. Het blijkt meteen al dat Maya een 
verschrikkelijk nieuwsgierig bijtje is. Het eerste wat ze 
vraagt bij haar geboorte aan juffrouw Cassandra is: 
“Waarom hebben jullie mij Maya genoemd?”, waarop 
Cassandra antwoordt: “Zonder reden, iedereen moet nu 
eenmaal een naam hebben.”

Op de dag dat Maya geboren wordt, is het de bedoeling 
dat de helft van de bijen in de bijenkorf uitzwermen, 
 anders is er niet genoeg ruimte voor alle bijen. Maya 
leert de eerste dag van haar leven al veel van juffrouw 
Cassandra. Ze maakt kennis met Willie, een bijtje die 
heel lief, maar niet zo slim is. Hij doet de klas voor de 
tweede keer.




“Wij bijen zijn harde werkers,” vertelt juffrouw 
Cassandra. “We verzamelen elke dag honing en daarom 

is het goed te weten welke 
bloemen daarvoor het 
meeste geschikt zijn. Ik zal 
het je allemaal leren en het 
is belangrijk dat je weet 
wie je vijanden zijn. Neem 
nu de horzel bijvoorbeeld, 
dat is onze grootste vijand.”

Als Maya de volgende dag 

wakker wordt, breekt er paniek uit in de korf. Er zijn 
teveel bijen in de korf gebleven en de drukte zorgt 
ervoor dat de korf te warm wordt en de honing smelt. 
Dit is natuurlijk een grote ramp voor de nieuwe eitjes 
die door de koningin bij zijn gelegd. De warmte uit de 
korf kan alleen worden gekoeld met het op en neer 
bewegen van de vleugels van alle bijen. Ook Maya doet 
flink haar best en merkt op dat ze door het heen en 
weer bewegen van haar vleugels steeds hoger in de 
lucht gaat. Het lijkt wel op vliegen! Maar haar eerste 
vliegles krijgt ze pas die middag.

Heel opgewonden vertelt ze de hele bijenkorf dat ze 
gaat leren vliegen en juffrouw Cassandra gaat het haar 
leren.

Dan wordt het tijd dat Maya zelf leert vliegen en ze 
vindt het fantastisch. Ze verzamelt honing en ontmoet 
Flip de Sprinkhaan. Flip kan niet stilstaan en moet de 
hele tijd rondspringen. “Dat is nu eenmaal wat 
sprinkhanen doen!” legt hij uit aan Maya. Hij belooft 
haar te helpen als ze in de problemen raakt. “En dat 



gaat zeker gebeuren, want je bent zo eigenwijs!” zeg 
hij erbij.

Terwijl Maya zo rondvliegt van klaproos naar tulp 
bedenkt ze dat het veel leuker is om buiten te zijn en 
besluit ze dat ze niet terug 
naar de korf zal gaan.

“Waarom zou ik teruggaan?” 
vraagt ze zich af. “Ik vind het 
helemaal niet gezellig daar en 
dat harde werken vind ik 
nergens voor nodig. Ik zal hier 
buiten blijven en plezier maken.”

Het wordt laat en donker.

“Daar is een mooie bloem waar 
ik vannacht ga slapen.”

Het rondvliegen heeft haar zo 
moe gemaakt dat ze meteen in 
slaap valt en slaapt als een roos.  


