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Bestuur

Stal Simonveste

Paula Swenker (voorzitter)
0317-314260
voorzitter@debijenstal.nl

Marcel Simon (voorzitter) 026-4425514
Klaas Poppinga 026-4952164
Erwin Prins 026-3612698
Rieks Holtjer 026-3615500
Rik Nieuwhof 026-8480570

Michael Luteijn (secretaris)
secretaris@debijenstal.nl
John van Huit (penningmeester)
026-3830513
penningmeester@debijenstal.nl
Banknummer IBAN NL71INGB0003120687
t.n.v. Imkersvereniging Arnhem - Velp e.o.
te Arnhem
Lotty van den Bosch (pr en voorlichting)
06-15823804 communicatie@debijenstal.nl

Stal Openluchtmuseum
John van Huit (voorzitter) 06-22470181
Ben Hasselbach 06-28822380 / 026-4421560
Kristof de Ridder 06-38543453

Stal Van Gastelhof
Mart Coemans (voorzitter) 026-4451195
Erik Dubelaar 026-3645025
Ineke Wesseling 026-4437471

Buitenstallen

Herman Radstake (opleidingen)
06-36196269 opleiding@debijenstal.nl

Leen van ‘t Leven 026-4462588

Arthur Ohm (adviseur)
026-3635697 a.ohm@debijenstal.nl

Vacature

Margreet van Gastel (adviseur)
026-4454966 c.vangastel@debijenstal.nl

Oranjeweg 131 6991 WL Rheden

Mart Coemans (adviseur)
026-4451195 mcoemans@debijenstal.nl

Redactie
Marcel Simon 026-4425514
redactie@debijenstal.nl
Lotty van den Bosch 06-15823804
redactie@debijenstal.nl
Edith Peters 06-22462909
redactie@debijenstal.nl

Contactpersoon bijenziekten
Marcel Simon 026-4425514
Erwin Prins 026-3612698
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Omslag: Drie blije cursisten na hun
praktijkexamen.
v.l.n.r. Dorothé Vriezen, Irene Rauscher
en Trude Obbink.

Van de bestuurstafel
Inmiddels is de rust ingetreden ook bij onze vlijtige
dames.
Alle honing is alweer enige tijd geleden geslingerd,
de potjes gevuld en de honing ook weer goeddeels
op de markt gebracht.
Onze stallen en materialen zijn weer opgeruimd en
schoongemaakt.
Er rest ons nog één taak: de behandeling met
oxaalzuur. Voor degenen die willen heeft Marcel
Simon de dosis kant-en-klaar gemaakt. Via een
email aan de leden is aangegeven hoe men zich
heeft kunnen melden om mee te doen.

De cursus voor 2018 is alweer
volgeboekt en er is een wachtlijst voor
2019.Reden voor Herman Radstake om
een eerste voorlichtingsbijeenkomst te
houden op 11 december voor de komende
cursisten om hen een indruk te geven hoe de
cursus in elkaar zit zodat iedereen weet wat er
verwacht kan worden. Gebleken is namelijk dat
enkele cursisten in het afgelopen jaar afgehaakt
zijn en dat is jammer, niet alleen voor de cursisten
maar hun plek had ook door iemand anders, die op
de wachtlijst stond, ingenomen kunnen worden.

In Simonveste zijn enkele aanpassingen gedaan.
Ons aller Pim had al eerder te kennen gegeven
aan het eind van het jaar te willen stoppen met zijn
werkzaamheden voor het honingdepot en ondanks
herhaalde oproep zijn er geen vrijwilligers gevonden die deze taak over willen nemen.
Daarop heeft het bestuur besloten in ieder geval
alle materialen, honing, potjes etc. op te slaan in
de slingerruimte van Simonveste in twee kasten,
Simonveste zal dan ook zeker voorlopig fungeren
als standplaats voor het honingdepot.
Wie wil de uitgifte van potten honing en de daarbij
behorende administratie beheren?. Hij / zij melde
zich bij het bestuur!

Ook heeft het bestuur de enquête er nog eens
bijgehaald. Met name omdat het leden bestand
voor de helft (van de geënquêteerden) uit imkers
bestaat die minder dan 7 jaar imkeren. De andere
helft bestaat uit imkers die al meer dan 25 jaar
imkeren. Daartussen zit een gat. Ofwel de toekomst van de vereniging zal meer en meer afhankelijk gaan worden van imkers die nog niet zolang
geleden de cursus hebben gevolgd en die minder
ervaring hebben, maar hopelijk toch hun bijdrage
aan de vereniging willen leveren. Maar hoe binden
we deze leden ook aan onze vereniging.
Enerzijds door voor degenen die net hun diploma
hebben gekregen, in het daarop volgend jaar bijvoorbeeld thema avonden te organiseren waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en ook een
stukje bijscholing kan worden gegeven.
Anderzijds om cursisten meer bij de verenigingsactiviteiten te betrekken door één of twee bijpraat
ochtenden in de cursus te integreren en hen een
keer mee te nemen naar de demonstratiedagen
bij het NOM en de stal op Heuven. Overigens het
wordt nu ook tijd voor degenen onder de leden /
donateurs die zich willen opgeven voor deze demonstraties. De lijsten worden nu opgesteld.
Als je mee wil doen: nu melden bij Michael Luteijn.

Einde van het jaar zal een programma worden
toegevoegd aan de reserveringslijst voor gieten,
slingeren etc. op de website, waardoor ook direct
het bedrag voor het gebruik van de apparatuur kan
worden betaald.
Op 9 november was er weer, zoals ieder jaar, een
feestelijke bijeenkomst waarbij de diploma’s aan
de 17 cursisten van de beginnerscursus werden
uitgereikt door de wethouder van Rheden, Ronald
Haverkamp. Bovendien kregen nog 2 cursisten van
de vervolgcursus hun diploma, Michael Luteijn en
Youssef El Massoudi.
Tegelijkertijd was er de jaarlijkse honingkeuring
en alle negen inzendingen scoorden zeer hoog,
veelal uitmuntend. Zie ook het verslag.

Nu is het ook weer tijd om een beetje bij te scholen, de nieuwe ontwikkelingen te volgen dan wel
kennis te nemen van interessante onderwerpen.
Het bestuur zorgt ervoor dat er iedere maand in de
winter een activiteit is. Te vinden op onze website
in de activiteitenkalender.
3
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Op 16 november was er een interessante lezing
over wilde bijen door Jan Smit en een prachtige en
boeiende (Duitse) film over wilde bijen. Het beleid
van het bestuur is er ook op gericht om andere organisaties, die zich bezighouden met biodiversiteit,
groenvoorziening etc. uit te nodigen als het onderwerpen zijn die ook hen aangaan. Maar ook onze
zusterverenigingen die deel uitmaken van onze
afgevaardigden groep in de Ledenraad van de NBV.
Met de afdeling Liemers stemmen we de lezingen
al op elkaar af.
Met De Korenbloem in Renkum staan de lezingen
op elkaars website vermeld.
Inmiddels heeft de eerste vergadering van de
Ledenraad van de NBV op 11 november plaatsgevonden. Onze groep (Veluwe Zuid), die uit 11 afdelingen bestaat, heeft volgens de statuten recht op
drie afgevaardigden, (gelet op het aantal leden) van
in totaal 40 afgevaardigden
Gekozen zijn: Tineke Braskamp (Wageningen)
Ronald de Bruin (Wageningen) en ik zelf (Arnhem-Velp.) Er zijn drie plaatsvervangers: Ab Tromp
(Apeldoorn) en Tiny Smeets (Wageningen) en er is
nog één vacature.
De eerste vergadering was vooral een kennismaking, maar er lag ook een beleidsplan van het
NBV bestuur op tafel met vele goede voornemens.
Bovendien was er nog commentaar op de concept
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statuten en besloten is er nog eens op te studeren
in commissieverband voordat deze door de notaris
worden verleden. Tiny Smeets zit in deze commissie. Tineke Braskamp heeft plaatsgenomen in de
agendacommissie die de vergaderingen van de
Ledenraad voorbereidt. Kortom een nieuwe start
en laten we hopen dat deze nieuwe constructie
erin zal slagen een basis te leggen zodat het vertrouwen in de NBV weer terugkeert bij de leden.

Januari

Dinsdag 23 januari, aanvang 20:00 uur.
Lezing Arie Kreike ‘Nederlandse invloed op de
EU- regelgeving voor bijenhouders in de lidstaten’
Locatie: Aula Nieuw Schoonoord te Velp
Dinsdag 30 januari, aanvang 20:00 uur.
Lezing Albert Muller ‘De rol van darren in en tussen de
volken. Wat dragen zij bij aan het leven van de bijenvolken
naast de bekende taak van het “bestuiven van de koningin”
Locatie: Paasbergflat, Overzicht 90, 6862 CT Oosterbeek

Februari
En tot slot heel belangrijk: op 18 december is er
onze stamppotten maaltijd wederom in de kantine
aan de IJsselsingel in Rheden.
Bijdrage € 8,00 Inschrijven bij de secretaris!
Paula Swenker

ALV donderdag 22 februari, aanvang 20:00-22:00uur.
Nieuw Schoonoord te Velp

Maart

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart NL doet dagen.
Doet u mee ? Graag aanmelden bij Lotty van den Bosch
Woensdag 21 maart, aanvang 20:00 uur.
Lezing Peter Linnartz: Hij laat zien dat bijenvolken op geheel natuurlijke
wijze te manipuleren zijn en dat het streven van een imker veel honing te
oogsten niet in strijd hoeft te zijn met het belang van het bijenvolk zelf.
Hierbij gaat Peter Linnartz uit van zijn 40-jarige ervaring en laat hij zich inspireren door de nieuwste inzichten op het gebied van verantwoord duurzaam imkeren.
Locatie: Nieuw Schoonoord te Velp
Zondag 25 maart, aanvang 10:00-16:00 uur.
Lammetjes dag, Schaapskooi te Rheden. Stand bemanning aanmelden bij
Klaas Poppinga.

Bestuur en redactie wensen U prettige kerstdagen
en een voorspoedig imkerjaar 2018
4

Zaterdag 31 maart, aanvang10:00 uur.
Eerste bijpraatochtend op stal Simonveste
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Plafond
Als het over het glazen plafond ging, kon ik deze
beeldspraak tot voor kort niet exact duiden, al wist
ik wel dat het te maken had met vrouwen - veelal
hooggetalenteerde vrouwen - die desondanks verstoken bleven van topfuncties binnen bedrijven en
overheidsdiensten. Ik dacht dan: zo hoog getalenteerd zullen die dames dan ook wel niet geweest
zijn. En daarmee bekende ik mij precies tot het
versluierd vooroordeel waarvan mannen boven dat
plafond zich bedienen om vrouwen aan de onderkant van het glas te houden.
Komt dit plafond ook in de imkerij voor? In de imkerdagen van mijn vader niet. Op zijn gemengd
bedrijf in het Limburgse bouwde hij natuurlijk ook
een bijenstal. Die was vanuit de keuken van het
boerderijtje zichtbaar voor de boerin, zijn vrouw,
onze moeder, die zo de zwermerij in de gaten
hield. Alles was gemengd op het gemengd bedrijf.
Na de dagen van de overgang van korf naar kast
was dat plafond er in zekere zin wel. Nu men het
zwermen min of meer in de hand had, werden huid
en haar van moeder de vrouw gespaard, om ook zo

ruimte te maken voor het roeren en potten van de
honing. In onze dagen tref je op de beginnerscursussen min of meer plotseling net zoveel vrouwen
als mannen aan. Geen glazen plafond dus. Eerder
een flink gat in dat plafond, veroorzaakt door al dat
overigens terecht geweeklaag over de bijensterfte
in de afgelopen tien jaar. Geen wonder dat vrouwen
dan in het geweer komen. Vrouwen hebben niks
met sterven. Ze zijn van het leven en geven dat
juist door.
Komt het glazen plafond ook in het bijenvolk
voor? Nee … of ja, als het niet vrouwen maar juist
mannen betreft. De werksters hebben hun aantal
gedurende hun evolutie al beperkt tot een kleine minderheid. Ik zie het ervan komen dat ze zo
door-evoluerend straks helemaal geen darren
meer nodig hebben!
Zou ons, mannen, dat lot ook boven het hoofd kunnen hangen? Houd je bijen in de smiezen!
Rik Oldeven.

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden
T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl
Er tussen uit, voor een dagje Posbank met z’n tweeën of als groep

Dringende oproep aan leden:
‘Geef standplaatsgegevens door’
In de september uitgave van De Bijenstal
hebben wij al beschreven dat het nuttig
zou zijn om over de standplaatsgegevens
van bijenvolken te beschikken.
‘Nuttig’ vooral om gerichte, plaatselijke
acties met betrekking tot extra aanplant
mogelijk te maken als er zicht is op tekorten aan voedsel in de directe omgeving.
Sommige locaties zijn nu eenmaal voedsel-gunstiger dan andere.
Niet alleen de imkersvereniging, ook andere natuur organisaties, LTO, regio overheden en landschapsbeheerders, zien de
noodzaak van vergroten van voedselaanbod voor insecten. Voor zowel wilde- als
honingbijen ofwel voor alle insecten die
afhankelijk zijn van stuifmeel en nectar is
het voedselaanbod door drachtplanten van
levensbelang.
Naast de wens om omgevingsgerichte aanplant of inzaaiacties te kunnen ondernemen zijn de standplaatsgegevens mogelijk
van nóg groter belang bij een uitbraak van
AVB (Amerikaans Vuilbroed).
Bijengezondheidscoördinatoren (kort BGC)
zijn verplicht direct in actie te komen binnen een getroffen gebied, om verdere verspreiding van AVB te voorkomen. Duidelijk
daarbij is dat ook de locaties van bijenvolken van imkers die geen lid zijn van een
vereniging ‘in beeld’ worden gebracht.

De risicobeperking van besmetting door
AVB weegt inmiddels zo zwaar “dat er op
EU-niveau gesproken wordt over het verplicht stellen van registratie van de standplaatsen”, aldus NBV voorzitter (a.i.),
Bert Willigenburg.
Totdat er landelijke of op EU-niveau vastgestelde richtlijnen zijn m.b.t. tot registratie
van standplaatsgegevens zullen de door
de vereniging verzamelde gegevens alleen
intern* worden gebruikt; ofwel niet toegankelijk voor derden. Stuur uw standplaatsgegevens* aan de Werkgroep Drachtplanten
via: lgc.vandenbosch@gmail.com
Lotty van den Bosch
*Intern wil hierbij zeggen: de Werkgroep
Drachtplanten en de lokale BGC.
*Standplaatsgegevens: postcode, straatnaam en huisnummer of een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de plek
waar uw kasten staan.

Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, tandems,
ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters enz.
Bedrijfsuitjes - Familiedagen - Kinderfeestjes - Schoolsportdagen
Vrijgezellendagen - Diverse tochten & activiteiten
6
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Uitkomsten enquête onder de leden
van imkersvereniging Arnhem e.o.
in 2017
Toelichting en werkwijze
Afgelopen zomer is er vanuit de bijeenkomst met
actieve leden een initiatief genomen om een onderzoek uit te zetten onder alle leden van de vereniging. Deze samenvatting hebben we ook toegelicht met een presentatie op 4 oktober jl. voor het
coördinatorenoverleg actieve leden. Het onderzoek
betrof een inventarisatie van de ervaringen- en
de wensen van de leden. Van de 120 leden hebben
er 45 gereageerd (driekwart van de respondenten
betrof actieve leden), dit betekent een respons van
38% hetgeen goed en voldoende representatief
genoemd mag worden.
Resultaten
Binding
Opvallend: er is duidelijk behoefte aan onderlinge binding onder het merendeel van de leden. De
middelen hiervoor zijn nu nog de bijpraatochtenden en ons verenigingsblad “De Bijenstal”, deze
krijgen dan ook een hoge waardering van de leden.
We zullen met onze vereniging moeten blijven werken aan de verdere versterking van de onderlinge
binding tussen onze leden. En in samenspel daarmee ook het stimuleren om actief te blijven als
imker. En ook accepteren dat de imker die meer
dan 65 jaar actief bijen houdt, steeds zeldzamer
wordt. Een andere traditie van onze vereniging is
van wezenlijk belang: iedere nieuwe imker kan
rekenen op een “coach” in de persoon van een ervaren imker. Dat voorkomt teleurstellingen als het
imkeren even eens tegen zit.
Ervaring
Dit laatste betekent wel een verschraling van
ervaringskennis op termijn. We zullen ook scherper moeten zijn op de uitstroom van leden: waarom ze stoppen en wat wij als vereniging kunnen
doen om dit zoveel mogelijk te beperken. Het is
niet alleen een regionaal verschijnsel, ook landelijk. Wellicht zullen de statuten van de vereniging
aangepast moeten worden om ook leden te kunnen
behouden zonder dat zij ook lid moeten zijn van de
8
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NBV.
Het bestuur is daar echter geen voorstander van
omdat daarmee niet wordt bijgedragen aan de
overkoepelende taak van de NBV voor alle imkers.

Zelfreflectie met een knipoog ....... door Erwin Prins

Lidmaatschap
De ‘weekend-imker’ heeft reeds zijn intrede
gedaan, deze combineert het vreugdevol bijen
houden met een veeleisende baan en een druk
gezinsleven. Het is goed mogelijk dat de ‘moderne
imker’ bijen houdt voor een bepaalde periode in
zijn/haar leven, dus niet (meer) levenslang. Met
mogelijk een groter verloop door in- en uitstroom
van leden. Dit heeft dus ook consequenties voor
het aantal actieve leden. Ook kunnen de uitstromende imkers besluiten om hun lidmaatschap om
te zetten in een donateurschap voor aanzienlijk
minder geld. Dan slaan zij twee darren in één klap:
en ondersteunen de vereniging en blijven op de
hoogte van de prachtige hobby bijenhouden en het
wel-en-wee van de ex-collega imkers.
Kansen: voor vereniging nieuwe stijl
Hoe kunnen we voorkomen dat nieuwe leden geen
taken voor de vereniging op zich willen nemen?
Immers in combinatie met werk/gezinsleven kan
de belasting soms tijdelijk te groot worden. Dus
moeten de taken wellicht opgesplitst worden naar
kleinere (deel)taken. Zodat er een meer acceptabele tijdsinspanning kan worden geleverd.
Dit betekent goede communicatie en afstemming
onderling en ook meer samenwerken met aangrenzende verenigingen. -Deze uitgangspunten
zullen we aan de deelnemers van de Basiscursussen vooraf moeten toelichten. En wel op een wijze
die een duidelijk “commitment” voor hen inhoudt.
Immers elke vereniging leeft dank zij de belangeloze en toegewijde inzet van zo veel mogelijk
leden. Zo gaat het ook toe in een gezond bijenvolk:
elk individu heeft haar/zijn eigen (unieke) taak en
levert zo een kleine maar onmisbare bijdrage. Het
geheel is meer dan de optelsom der delen.
Arthur Ohm en Erwin Prins, november 2017.
9
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Bijen in de kunst

Diploma uitreiking

Al een aantal jaren zoek ik voor deze rubriek naar
voorbeelden van beelden, schilderijen of andere
vormen van kunst, waarbij bijen of bijenkorven
gebruikt worden.
Meestal ter illustratie van nuttige eigenschappen,
zoals vlijt, reinheid, onsterfelijkheid en wederopstanding, spaarzaamheid en organisatie. Kortom,
deugden die dan als symbool dienen voor families
(in de heraldiek), bedrijven (hoe nuttig zijn wij),
de landbouw (nijverheid) en ook wel de spaarbank(spaarzaamheid). En wij mogen met onze
mooie hobby al deze deugden bevorderen! Soms
word ik bij die zoektocht geholpen door mijn dochter, die daar intussen ook oog voor heeft.
Zo was zij onlangs in Rome en zag daar in de St.
Pieter een mooi voorbeeld. De familie Barberini
voerde in hun wapen drie bijen. En toen in 1623 de
kardinalen in conclaaf waren om een nieuwe paus
te kiezen – zo gaat het verhaal - vloog een bijenzwerm het Vaticaans paleis binnen en nam plaats
op de muur van de kamer van kardinaal Barberini.
Een vingerwijzing Gods dacht men. En weinig later
zou Barberini als Urbanus VIII tot paus worden uitverkoren. Hij was paus tot 1644. Die bijen kwamen
dus ook in zijn pauselijk wapen.

Bijenstal

Donderdagavond 9 November 2017 heeft de
Imkersvereniging Arnhem-Velp e.o. de geslaagde cursisten van de basiscursus imkeren weer in
het zonnetje gezet en hebben zij het felbegeerde
diploma in een feestelijke bijeenkomst in ontvangst genomen.

en ook heel mooi als glas in lood venster in de
Santa Maria Aracoeli kerk.

Ook liet Urbanus VIII door Bernini de Fontana delle
Api --fontein van de bijen—ontwerpen op de hoek
met de Via Veneto. De bijen zijn te zien onder de
schelp.

Van de 21 beginnende cursisten zijn er uiteindelijk
17 geslaagd; opvallend was dat zich bij 3 cursisten een allergische reactie voordeed.
Een korte toespraak en gelukwens door beide
docenten aan de twee cursusgroepen, ging vooraf
aan de uitreiking van de diploma’s, bijna traditioneel, door wethouder Ronald Haverkamp van
de gemeente Rheden. In kringen op het stadhuis
noemt men hem zelfs “de bijenkoning” nu hij de
diploma-uitreiking nu al voor de 4de keer doet,
waarvoor de vereniging hem zeer erkentelijk is.
Vanuit de vereniging biedt Herman Radstake de
gediplomeerden de jaaractiviteiten kalender aan
en roept hen op om als imker actief te blijven.
Door lid te blijven van onze vereniging kunnen zij
hulp krijgen van mentoren en gebruik maken van
terugkom/bijscholings avonden. De belangstelling
vanuit de samenleving voor imkercursussen blijft
erg groot; voor het volgend cursusjaar is onze
cursus nu al vol en er is al een wachtlijst voor
2019. Men blijft blijkbaar zeer geïnteresseerd in
het wel en wee van de honingbij.
Tegelijk met de cursisten van de basiscursus kregen twee cursisten van de vervolgcursus –Michael
Luteijn en Youssef El Messaoudi --hun diploma.
Van de 9 (van de 12) geslaagden hadden er al 7
hun diploma eerder in ontvangst genomen.
Herman Radstake
Foto: Theo Jansen

Het zal wel niet de bedoeling zijn, maar de mijter
lijkt verdacht veel op een bijenkorf.
Ook nu nog zijn de drie bijen van de Barberini’s
her en der in Rome te zien, zoals op Bernini’s
baldakijn in de Sint Pieter.

10
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GEDIPLOMEERDE IMKERS CURSUSJAAR 2017
12
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Honingkeuring 2017
Op 9 november organiseerde de Imkersvereniging Arnhem-Velp de jaarlijkse honingkeuring
voor haar leden en die van de Imkersvereniging
De Liemers.
Al om 18.00 uur zat Lotty van den Bosch klaar in
de foyer van Nieuw Schoonoord in Velp om de te
keuren potjes met honing in ontvangst te nemen
en deze te registreren. Even later kwamen haar
mede-keurmeesters Eric Blankert, Harm van der
Pas en Henk Hoge aan.

gesmikkeld). Géén
etiket en wél luchtbelletjes.
Dus ik mailde: “Het wordt volgend
jaar dat ik mee kan doen want.......”
Geruststellend antwoord van Lotty van
den Bosch. Ik mocht ook meedoen met
250 grams potjes, en luchtbelletjes horen
in de heidehoning. Ik had het weekend nog
om een etiket te maken en al de vette
vingers, van bewonderaars, van de honingpotjes te
verwijderen.

een verkeerde houdbaarheidsdatum op het etiket
van de heidehoning had vermeld. Hierdoor moesten de betrokken 2 keurmeesters erkennen dat
dit niet opgemerkt was en hierdoor werd de score
veranderd van 10,0 in 9,7. Het bleek dat het merendeel van de aftrekpunten gegeven moest worden voor onvolkomenheden in het etiket.
Zo bleven er 3 imkers over met uitmuntende
honing: Dorothé Vriezen ( deelneemster aan de
basiscursus van 2017!!) met heidehoning, Edith
Peters met gekristalliseerde honing en Klaas Poppinga met heidehoning.
Henk Hoge
En toen kwam heel verrassend een zo juist gediplomeerde cursist, Dorothé Vriezen, haar honing
ter keuring brengen. Zij vertelt hieronder hoe zij via
de cursus tot haar eerste honing gekomen is.

Na het installeren van technische hulpmiddelen
als laptop, printer, belichtingslamp kon de keuring
beginnen met het ijken van de refractometers.
Deze zijn nodig om in de niet gekristalliseerde honing het totale gehalte aan suikers te meten. Deze
bepalen de fysische kwaliteit van de honing en
daardoor de houdbaarheidstermijn.Slechts 6 imkers hebben meegedaan aan de keuring. In totaal
zijn 9 partijen aangeleverd, verdeeld in 5 klassen:
vloeibare, kristalliserende, gekristalliseerde, heide en heidemelange honing. Ter vergelijking: in
2016 boden 8 imkers in totaal 18 partijen aan. De 4
keurmeesters hadden nu dus geen drukke avond
en waren om 20.30 uur klaar met de keuring.
De kwaliteit van de honing was weer prima: gemiddelde score was 9,70 ( in 2016 was dit 9,74).
4 partijen kregen de maximale score van 10,0
en kregen daarom een certificaat met daarop de
kwalificatie “uitmuntend”. Na afloop van de bijeenkomst merkte een van de aanwezigen (ook zeer
ervaren in het keuren van honing) dat een imker
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De dag van de diploma uitreiking en ......... honingkeuring. Ik had al jaren genoten van een kast in
mijn tuin en het werd tijd dat ik zelf de cursus ging
doen en een eigen volk kreeg. Dus ben ik in 2017
vol goede moed gestart. Eerst de theorie. Gelukkig
hadden we Frans Koops als docent, met jarenlange ervaring, die de theorie levendig kon vertellen.
Daarna de praktijklessen. Inmiddels had ik een
kast kunnen overnemen inclusief pak, kastbeitel,
beroker en allerlei flessen met grote waarschuwingen Vergif! Nou dat zou ik niet gebruiken als
varroa bestrijding. In mei kreeg ik mijn eerste
eigen volk. Het volk groeide goed en al snel had
ik 2 broedkamers vol bijen. Begin augustus kon ik
al een paar ramen zomerhoning slingeren. Heerlijk, van de linde die in de straat staat, was goed
te proeven. Nu heb ik de gewoonte om de varroalade altijd in de kast te hebben omdat ik het zo
interessant vind wat daar zoal op te vinden is en
de heerlijke pollen te nuttigen. En ja daar vond ik
ook de eerste varroamijt. Ik kreeg van een collega
cursist de tip: bladeren van de manlijke varen op
de ramen in de kast leggen. En inderdaad elke dag
vielen er wel 30 mijten. Maar daarbij bleef het niet.
Met mierenzuur en Thymovar heb ik na de zomeroogst de bestrijding voortgezet met honderden
mijten op de lade als gevolg.

Maar nu de honing.
Eind augustus zat mijn honingkamer vol met verzegelde honing en zelfs de bovenste broedkamer
had dikke honingranden. Om zeker te weten dat
de bijen heidehoning bij me thuis gebracht hadden, zette ik eerst de raten in de slinger zonder te
kolben. Geen spatje honing kwam eruit. Ik aan de
gang met een Kolbapparaat samen met een vriendin die de föhn erbij hield. Jeetje wat moeilijk om
de honing eruit te krijgen. Uiteindelijk had ik toch
een mooie grote pan vol honing. En lekker!!! Ik had
al 100 potjes van 250 gram in huis en dacht: mooie
weggeefpotjes en er kan altijd nog jam in.
Weggeefpotjes wérden het. Geen 100 maar wel
met échte heidehoning. Ik had me spontaan opgegeven voor de honingkeuring, trots als ik was.
Maar toen kwam de korte samenvatting van de
keuringseisen. 3 potjes van 450 gram zonder vette
vingervlekken, waarvan 1 met etiket, schone dekseltjes en honing zonder luchtbelletjes.
Ik weer........ alleen 250 grams potjes, ik kon er nog
net 5 vinden. (te veel
weggegeven en op

Het etiket.
Een foto als basis van de raat van de honing die ik
ging laten keuren. Nu aan de gang met de tekst,
duidelijke richtlijnen voor de x-hoogte etc. dus dat
moest lukken. En het lukte. Ik kwam binnen met
mijn potjes, goed voorbereid, schone dekseltjes
mee (hoewel de heidehoning echt niet van plan
was om van plaats te veranderen), potjes met een
keuken papiertje eromheen. Ik was nr.5. Gelukkig
zag ik nog andere kleine potjes ter keuring staan.
De keurmeesters in mooie witte pakken en met
witte handschoenen. Een tafel vol met benodigdheden om te keuren. Er kwamen nog meer potjes
binnen; ik zag iemand zo zijn potjes uit de tas
halen met de vingers op het glas en dacht ohhhh
pas op, vette vingervlekken. De diploma uitreiking
volgde met veel mooie woorden van wethouder
Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden en de
docenten Marcel Simon en Herman Radstake.
We werden ook nog verwend met de imkerkalender en een mooie roos. En toen de uitslag van de
keuring… Nr.1 was er niet maar had een 10 . nr. 2,
3 en 4 waren er ook niet maar hadden goede cijfers. Nr. 6 (ojee hij slaat me over, afgekeurd om de
zwarte puntjes), maar nee: nummer 5. “ Uitmuntend! Niets op aan te merken!” Jeetje, een hand
en een oorkonde. Dat was het dan.Trots op mezelf,
niet voor niets zo gepoetst en een mooi etiket gemaakt.
Ik kan iedereen aanraden om een keer mee te
doen aan een keuring want pas dán ga je kritisch
kijken naar ogenschijnlijk onbelangrijke punten
als etiket recht plakken, gewicht in het midden
plaatsen en schone potjes. Want dat álles doet dat
vloeibaar goud, wat honing heet, eer aan.
Dorothé Vriezen
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Drachtplanten
Zevenzonenboom
(Heptacodium miconioides)
De naam van deze boom spreekt tot de verbeelding waarbij je zou verwachten dat die van oorsprong een epische achtergrond heeft…

In de Werkgroep Drachtplanten werd deze boom
onder de aandacht gebracht door Leen van’t Leven
die deze boom in het Arboretum in Wageningen
heeft gezien. Dit exemplaar werd in 1986 aangeplant en was toen een van de eerste locaties waar
deze boom te bewonderen was. Door de jaren heen
hebben ook de botanische tuinen in Utrecht, Assen
en Twente deze bomen als bezienswaardigheid
opgenomen. De zevenzonenboom, van origine afkomstig uit China, is dus nog vrij zeldzaam in Nederland.
De landschapsarchitect, Henk Schuitemaker bepleit de aanplant van deze, als ecologisch zeer
nuttig beschreven boom. Ecologisch nuttig, vanwege zijn aantrekkingskracht en drachtwaarde voor
insecten. Inmiddels liet Schuitemaker maar liefst
vier exemplaren voor de ingang van het gemeentehuis Leidschendam/Voorburg planten (voorjaar
2017).
De naam van de Zevenzonenboom, is afgeleid van
het Latijnse Hepta, wat -zeven- betekent en slaat
op de bloeiwijze, waarbij de bloesem, in groepen
van zeven bloemen, verschijnt. Hij bloeit in de periode september tot oktober, waarin voor insecten
over het algemeen weinig voedsel te vinden valt.
De bloesem geurt jasmijnachtig (familie van de
kamperfoelie). De Zevenzonenboom houdt van een
zonnige standplaats. Noemenswaard is de geleidelijke verkleuring van de bloesem, waardoor de
boom een grote sierwaarde heeft. De bloei begint
16

met het verschijnen van witte bloemen
waarbij de kelkjes na de bloei niet
afvallen maar roze- tot steenrood verkleuren.
De intensiteit van de kleur wordt mede bepaald
door een zonnige plek. In de half- schaduw zal de
kleuring minder intens zijn.
De zevenzonenboom valt onder de plantgroep
sierheesters en wordt 250-300cm hoog. Snoeien is
niet noodzakelijk maar door snoeitechnieken kan
hij wel uitgroeien tot een flink exemplaar, solitaire
boom van 500cm. De wortelgroei is horizontaal
waardoor de boom niet geschikt is voor kleine
(achter-) tuinen en meer tot zijn recht komt in
plantsoenen of parken.
Op zoek naar foto’s van de Zevenzonenboom kwam
ik terecht bij Boomkwekerij Van den Berk in Sint
Oedenrode, die welwillend de foto’s ter beschikking heeft gesteld voor de publicatie bij dit artikel.
Uit de Werkgroep Drachtplanten:
-Door Arthur Ohm wordt een boekje onder de aan
dacht gebracht met de titel ‘Guerrilla tuinieren
met zaadbommen’ waarin Josie Jeffery beschrijft
hoe je met zelfgemaakte (!) zaadbommen je om
geving op kunt fleuren.
-Aan de President Kennedylaan in Velp zijn de
Groenbeheerders van de Gemeente Rheden in
november van start gegaan met ‘goed werk’ in
het kader van drachtverbetering. Er is een groen
strook ingezaaid die daarnaast ook beplant is met
honderden (langbloeiende) bloembollen. Waarbij
de Groenbeheerders melden dat er veel waarde
ring is voor de bloeiende groenstroken.
-Voor de NL doet dagen 2018 zijn inmiddels zeven
locatievoorstellen gedaan: Arnhem(1), Velp (4)
en Rheden (2). Inzaai acties zullen hierbij zoveel
mogelijk met deelname van basisscholen, vmbo
leerlingen, buurtbewoners en een wijkvereniging
worden verricht. In Velp en Rheden worden de
acties tevens ondersteund met medewerking van
de Groenbeheerders.
Voor het (mede-) begeleiden van deze projecten,
rondom 9 en 10 maart a.s. worden vrijwilligers gezocht. Graag aanmelden bij de werkgroep drachtplanten via : lgc.vandenbosch@gmail.com
Lotty van den Bosch.
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Vrijwillig is niet vrijblijvend
De stal op het Nederlands Openluchtmuseum,
interview met stalvoorzitter John van Huit.
Vandaag heb ik met John van Huit, voorzitter van
de stalcommissie van het NOM afgesproken op
locatie. Hij is door het park gewandeld, ik heb het
trammetje genomen. De conducteur roept: Halte
Tuinen en in het rijtje van bezienswaardigheden
komt ook de Bijenstal voor.

Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan
van verhuizen. Het plekje voor de stal is prachtig,
de modderpaadjes en bouwhekken zijn verdwenen.
De bewegwijzering is in de maak. Het gaat allemaal wat traag, maar er is duidelijk vooruitgang
geboekt.
John vormt samen met Kristof de Ridder en Ben
Hasselbach de stalcommissie. John is de contactpersoon vanuit onze imkersvereniging. Hij vertelt
dat de bijenstal nu onder de afdeling Presenteren
en Educatie valt. Binnen het NOM heerst een duidelijke hiërarchie, maar de communicatie gaat
over veel schijven. Er zijn ambitieuze plannen, bijv.
18

de Bijenstal betrekken bij activiteiten en feestdagen, denk aan (binnen) honing slingeren tijdens
het oogstfeest. Wij zijn al present op de Landleven
dagen en doen daar goede zaken.
De intentie van het NOM is de zaken wat professioneler aan te pakken. Voor onze verenging is dat
wat lastiger. Er zijn ruim 40 vrijwilligers actief;
wisselend beschikbaar en matig gemotiveerd om
zich aan de nieuwe maatstaven van het NOM te
houden. Zo worden er cursussen presenteren aangeboden. Daar wordt door onze vrijwilligers weinig
gebruik van gemaakt. Jammer, het is een hele
kunst om aan te sluiten bij de belangstelling van
de bezoeker, zonder een heel gedetailleerd verhaal te houden. We zijn zeker bevlogen vrijwilligers
en de karaktereigenschap “eigenwijs” is ons als
imker niet vreemd.
Het NOM wil herkenbaarheid en éénduidigheid
onder de vrijwilligers. Ondertussen hebben de vrijwilligers een fris blauw NOM poloshirt ontvangen
en is de kledingdiscussie daarmee beslecht.
Sinds ruim twintig jaar verzorgt onze verenging
demonstaties in het Openluchtmuseum. Er staat
een stal, met daarin 6 bijenkasten en 1 korf.
Tot 4 jaar geleden fungeerde deze stal als cursusplek, de praktijklessen worden nu op stal van
Gastelhof gegeven. Han Geltink en Mart Coemans
hebben jarenlang geïmkerd op het NOM, langzaam
trekken zij zich terug met hun volken.
John vertelt dat hij sinds 3 jaar voorzitter is van de
stalcommissie. Er is in die tijd het nodige veranderd. Hij coördineert het rooster. Vorig jaar sprong
hij zelf bij, als er gaten in het rooster vielen. Maar
liefst 18 keer gebeurde dit. Afgelopen jaar deed hij
dit niet, met als gevolg dat er op verschillende dagen geen demonstaties werden gegeven.
Hij benadrukt nogmaals dat vrijwillig niet betekent
vrijblijvend. Op aftekenlijsten is te zien wie aanwezig was en wie niet. Met de mensen die verstek
hebben laten gaan, zal contact worden opgenomen
om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.
Elke vrijwilliger dient te beschikken over een persoonlijke pas. Zo’n pasje geeft onder andere vrije
toegang tot het park en tot Burgers Zoo, een leuke
bijkomstigheid, waar de vrijwilligers graag gebruik
van maken.
De volken op het park worden regelmatig gecon-

troleerd, Kristof werkt op het park en ook medewerker Rob Plomp, zelf imker in Bennekom, houdt
een oogje in het zeil.
Vorig jaar werd in Oosterbeek een bijenvolk aangetroffen in een boom. Met kunst en vliegwerk is
dit volk, met de takken als inwendig skelet, uitgezaagd en kwam terecht in de demonstratiekast
van het NOM. Deze hele operatie voerde John uit,
samen met Lub van de Weerd het was een spectaculair gezicht, een publiekstrekker.
De stalcommissie draagt zorg voor het schoonhouden van de stal. Een opgeruimde stal is een
visitekaartje, gebruikte bekers en dode bijen kunnen direct, door iedereen, in de prullenbak gegooid
worden!
Als vrijwilligers vragen hebben over de inventaris
of voorwaarde scheppende zaken, dan dient dit
gemeld te worden aan John via de mail. Het systeem van briefjes en lijstjes vertraagt alleen maar,
via de mail kan het snel opgepakt worden. John
benadrukt dat het belangrijk is de communicatieregels goed op te volgen, één aanspreekpunt is
belangrijk.
Komend jaar zal de 6-kantige tentoonstellingsruimte weer opnieuw ingericht gaan worden.

Dit jaar bleef deze gesloten,
de verlichting was niet aangesloten en
de vitrinekasten waren leeg. Ook zal er
een prikstok met naamsvermelding
“de Bijenstal” komen, die buiten gezet
kan worden, om bezoekers te attenderen
op de aanwezigheid van de demonstrateurs.
Er komen weer kleurplaatjes, dit keer op
NOM papier. Verder zal er een lijst met benamingen in diverse talen komen, zodat we iets minder
met handen en voeten hoeven uit te leggen. Als
laatste heeft het NOM 6 nieuwe bijenkasten aangeschaft.John vertelt trots te zijn op de nieuwe
stal, mooi verzorgd en opgeruimd. De loop van de
bezoekers moet er nog wel een beetje in komen,
voor 11 uur zijn er op dit gedeelte van het park
nog maar weinig mensen. Hij vertelt enthousiast
over de vele nationaliteiten en de verhalen en vragen van bezoekers. Heb je dienst in het NOM, dan
vliegt de tijd om. Dat is tijdens dit interview ook het
geval, John moet gaan, als ondernemer start hij
net een garagebedrijf, daar heeft hij zijn aandacht
en tijd nu voor nodig.
Edith Peters

19

de

Bijenstal
Door te beschrijven wat een lid naast
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen
Blijf actief, dan blijf je fit!
Naam: Ben Hasselbach
Leeftijd: 80 jaar
Woont met zijn vrouw Ank op de Hoogkamp
Beroep: gepensioneerd militair
Op de leeftijd dat de gemiddelde imker na gaat
denken over afbouw van de volken, besloot Ben op
cursus te gaan. Hij was 72 jaar en volgde de lessen
op de stal in het Openluchtmuseum.
Ik kwam er achter, dat het niet goed ging met de
bijen, vertelt hij. Het voelt als een verplichting aan
de natuur. Hij is hier gedreven in, als het even kan
vertelt hij over het nut en de noodzaak van de bij.
Hij heeft zelf 2 kasten in de tuin, voor het kippenhok. Op deze eerste droge, zachte dag, eind november zien we vanuit de kamer de bijen voorbij
schieten. Prachtig!
Verder heeft hij op Schaarsbergen 2 kasten staan.
Op de Kemperbergerweg, bij twee dames met een
moestuin. Eén van de dames vond het leuk wat te
helpen en heeft ondertussen zelf ook de cursus
afgerond. Ze timmerde zelfs een eigen bijenkast,
met puntdak. Ben weet mensen te enthousiasmeren. Ook in het Openluchtmuseum heeft hij nog
een volk staan. Hij is daar lid van de stalcommissie, samen met John van Huit en Kristof de Ridder.
Ben is een zeer actief mens, zijn motto is: Blijf de
dingen doen die je leuk vindt, blijf in beweging, dan
blijf je fit. Samen met Ank, zijn vrouw die hij al vanaf de HBS kent, loopt hij dagelijks zeker een uur
met hond Bobbes. Daarnaast gaan ze op een vaste
dag in de week naar Naarden en Bussum, waar
hun dochters met hun gezin wonen. Er zijn 5 kleinkinderen in de leeftijd van 16 tot 7 jaar. Als opa en
oma zijn Ben en Ank erg betrokken bij hun leven.
Ben brengt ze de liefde voor de natuur over, ze
mogen graag helpen met de bijen. Hij wil ze vooral laten zien dat het vriendelijke beestjes zijn. De
jongste kleinzoon vindt het prachtig om te helpen
met het afvullen van de potjes honing bij opa in de
kelder. Op verzoek worden er etiketten getekend,
die opa met veel plezier op zijn potjes plakt.
In de grote kelder, onder het huis, heeft Ben zijn
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bijenwerkplaats, daar zet hij de raampjes in elkaar, vult de potjes af en slaat er materialen op.
Ben heeft bij defensie als officier van de landmacht
gewerkt. Zijn laatste functies bevatten de inzet van
helikopters en straaljagers, achtereenvolgens in
Schaarsbergen en Twente; hij werkte nauw samen
met de luchtmacht. Hij vertelt een man van de
grote lijnen te zijn, niet van de details, dat laat hij
liever aan anderen over.
Hij is actief lid van de tennisvereniging De Hoogkamp, had er bestuursfuncties, maar staat nu wekelijks een balletje te slaan op de baan. Het is een
gezonde, maar ook gezellige bezigheid. Na afloop
altijd een borreltje en een bitterbal, ook daar vertelt hij graag over het fascinerende bestaan van de
bij. Hij geniet van de vragen en de belangstelling
voor de bij. Zo werd hij gevraagd een presentatie
te geven over de bij, in een kerkelijk centrum in
de buurt. Hij vond dat hij daarvoor onvoldoende
specifieke kennis had en vroeg Arthur Ohm mee,
als zeer ervaren imker. Het werd een geslaagde
avond. De grote lijnen en de details, daar zijn ze
weer.
Ben laat graag zijn stem horen. Hij is lid van het
oratoriumkoor Toonkunst in Arnhem. Het koor telt
ruim 90 leden, allen amateur, maar iedere 2 jaar
doen zij opnieuw auditie. Jaarlijks zingt hij de Mattheus Passion. Op zondag, 26 november j.l. trad
het koor op met het Gelders Orkest, voor het eerst
Mozart. Ben oefent thuis zeer regelmatig met CD.
Hij vertelt dat zijn moeder ook graag zong, en wel
voor radio Surabaya. Ben zelf zong op de HBS al
liedjes van bijv. Johny Ray. Het zegt mij niets, maar
hij zingt met zijn warme tenorstem graag even de
eerste regels van ‘I believe’ voor mij!
Als we even de tuin inlopen, om naar de bijen te
kijken, blijkt dat er nog een andere liefde in de
schuur staat. Een prachtige Volvo164, uit 1970. In
de zomer wordt deze auto veel gebruikt voor de
ritjes naar Bussum. Met sneeuw en pekel blijft
ie in de garage en neemt Ben de tijd om ‘m te
verzorgen. Zoals hij vroeger zijn houten zeiljacht
onderhield, want Ben en Ank zijn van jongs af aan
fervente zeilers.
Zijn motto is op zijn lijf geschreven: blijf actief, dan
blijf je fit!
Edith Peters
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Bijen bij Juul in park Klarenbeek

Hoe waardevol honing kan zijn

“Mam, waarom verkoop je geen honing aan De
Steenen Tafel? Dat is een van de beste restaurants van Arnhem en jouw bijen staan zo ongeveer in hun achtertuin”!

We weten wel dat het houden van bijen in de
oorlog werd gebruikt om aan tabak te komen. Een
kilo tabak werd per imker beschikbaar gesteld.
En tabak was goud waard.

Zo ging mijn dochter Suus op pad met twee potjes
honing en een klein geschreven verhaaltje over het
belang van bijen en de geweldige smaak en kwaliteit van koud geslingerde honing naar De Steenen
Tafel. De chef-koks waren enorm enthousiast want
hoe leuk is het om bij het serveren iets te vertellen over dit prachtige product . En dan hebben we
het nog niet eens over de heerlijke smaak….Niet
lang daarna werd ik gebeld en gemaild of ik alsjeblieft meer honing wilde leveren. “Hoeveel emmers heeft u op voorraad”? Maar als kleinschalige
hobbyimker heb ik geen grote emmers maar potjes…”Dan graag potjes, hoeveel kunt u leveren”?

De honing zou gedeeltelijk ingeleverd moeten worden. Maar dat deden de meeste imkers niet. Nu de
honing tijdelijk weer een belangrijke rol speelde
als zoetmiddel, hadden de imkers veel tevreden
klanten dicht bij huis.
En dikwijls werd honing gebruikt als ruilmiddel om
aan voedsel te komen.
Zo kreeg Arthur Ohm onlangs een foto toegestuurd
door een goede kennis van wie de schoonfamilie
(opa was de imker) met een handkar met voor
honing ingeruild voedsel, verborgen onder takken,
op weg was naar huis.

Ondertussen ben ik leverancier van honing aan De
Steenen Tafel, stilletjes toch wel erg leuk en een
hele eer! De Steenen Tafel is gebouwd in 1928 in
de Amsterdamse School stijl door architect Johannes van Biesen in opdracht van de Arnhemsche
Waterleiding Maatschappij. Bedoeld als watertoren
en uitspanning met een prachtig uitzicht over het
Klarenbeekse bos. Sinds 1967 is het restaurant
“De Steenen Tafel”. Beslist de moeite waard voor
een bezoekje, je kunt er heerlijk eten alhoewel je
wel flink in de buidel moet tasten maar dan heb je
ook wat…in ieder geval heerlijke honing!
Maar ja, nu de bijen zijn ingewinterd is er niet veel
te beleven voor ons imkers. Daarom verheugde
ik me al op een nieuw seizoen vlechten in Dieren.
Vorig jaar heb ik daar een zwermmand gevlochten
en ben ik vervolgens gestart met het vlechten van
een bijenkorf. Natuurlijk had ik het voornemen
om daar thuis mee verder te gaan maar daar is
niks van gekomen…Ik verheugde me alweer op het
leuke gezelschap van Klaas, Bart, Carla en al die
andere leuke imkers, zo gezellig in het keetje bij de
kachel…En maar praten over alle belevenissen met
onze volkjes. Maar ja, ik ben overgehaald om mee
te doen aan de cursus “Praktisch imkeren” een
vervolgcursus na de beginnerscursus. Deze cursus
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is natuurlijk heel erg interessant en leerzaam.
Bovendien gaat mijn imkermaatje Eddie deze cursus ook doen en het is wel zo leuk om dit dan samen te doen. Deze cursus start 30 januari en daar
zal ik tezijnertijd meer over schrijven.
En eerlijk gezegd, ook daar verheug ik me nu alweer op want alles wat met bijen te maken heeft
Interesseert me gewoon, je kunt er nooit genoeg
van weten.
Vandaag was het zo’n 13 graden en zag ik voorzichtig enkele bijtjes vliegen, gelukkig ze leven
nog, de echte kou moet nog komen, gauw naar
binnen jullie, er valt toch niet veel te halen nu.
Wat duurt het toch lang zo’n winter….
Juul Hogeling
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Bijenstal
“BIJ”ZONDERE
HEERLIJKHEDEN BIJ
BILDERBERG RÉSIDENCE
GROOT HEIDEBORGH
Wist u dat Bilderberg Résidence Groot Heideborgh sinds dit jaar over een
echt bijenhotel beschikt! Onze chef-kok Jacco Rozenberg heeft zijn passie
uitgebreid en zich toegelegd op het imker vak. De bijenkorven staan in de
weide van het hotel en worden met veel aandacht verzorgd. De honing
gebruiken we niet alleen in gerechten maar ook voor honing bon bons,
cake en zelfs bij gezichtsbehandelingen in onze beauty salon.

Onze specialiteit: klassieke woningen

Ook is het mogelijk om tijdens uw zakelijke bijeenkomst een kookworkshop
te volgen waar in de gasten zelf cupcakes of andere gerechten kunnen
maken met het ingrediënt “honing”. Dit alles onder de begeleiding van
Chef Jacco Rozenberg.
Uiteraard kunnen gasten de honing ook in het hotel bij de receptie kopen!
Elk seizoen hebben we weer een andere honing, dus kom gerust proeven!

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Hogesteeg 50 - 3886 MA Garderen
T: 0577-462700 - E: heideborgh.reception@bilderberg.nl

brood met smaak...

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
Hoofdstraat 94
• 6994 AK De Steeg • T 026 - 495 23 06
Gr. Lodewijkstraat 2 • 6821 ED Arnhem • T 026 - 351 27 80
Steenstraat 81
• 6828 CG Arnhem • T 026 - 303 23 57
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www.bellmakelaardij.nl
Hertogstraat 31

Op zoek naar een woning?

6881 ML Velp

Uw woning verkopen?

Telefoon 026 4450818

Een taxatie nodig?

info@bellmakelaardij.nl

Ervaar wat wij voor u kunnen betekenen.

