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Door het corona virus is het sociale verkeer in het 
2e kwartaal grotendeels stil gevallen. Geen bijeen-
komsten, geen bijpraatochtenden, geen lezingen 
en  hooguit praten met een enkeling op anderhal-
ve meter afstand. Het doel van een vereniging om 
samen dingen te ondernemen en gedachten uit te 
wisselen lag stil. Dit jaar geen demonstraties en 
ook de basis- en vervolgcursus moesten voor een 
deel halverwege worden afgeblazen, sommigen on-
der ons werden geconfronteerd met de installatie 
van skype, zoom etc. zoals uw bestuur, om in ieder 
geval nog te kunnen communiceren en met elkaar 
te vergaderen.

Even was er de angst dat er een totale lockdown 
zou komen en hoe regel je dan dat de bijen naar het 
fruit worden gebracht, wat te doen met zwermen 
scheppen etc. Gelukkig viel het een beetje mee 
door het regeringsbesluit om te volstaan met een 
“intelligente lockdown”, zodat we nog enige bewe-
gingsvrijheid hebben om voor onze bijen en zwer-
men te zorgen. Maar tot ons verdriet hebben we ook 
moeten besluiten om geen barbecue te organiseren

Onze volken met hun tienduizenden bijen samen 
bovenop elkaar in de kast hadden hier allemaal 
geen last van. Zij vonden hun nectar en zwermden 
er lustig op los, wat te merken was aan alle berich-
ten op de zwermapp. En tot mijn vreugde zag ik dat 
het gebruik van de bijenbabbelbox enorm steeg en 
eigenlijk de functie van de bijpraatochtenden een 
beetje overnam. Binnen het bestuur rees overigens 
de vraag of het in de toekomst een idee zou zijn om 
de bijpraatochtenden een iets ander karakter te 
geven en per keer een bepaald (actueel) thema te 
bespreken. 
Wie heeft een idee omtrent relevante thema’s, mee-
gaand met de seizoensontwikkelingen?

Dank ook vooral aan Ab Broshuis die de zwermapp 
van Chantal heeft overgenomen. Het loopt ge-
smeerd. Maar deze app een beetje volgend kwamen 
er namen voor van imkers die we niet kenden maar 
die wel veel zwermen ophaalden. Navraag leerde 
het bestuur dat ook niet leden/donateurs van de 
vereniging zich op deze app hadden aangemeld. Dat 
was voor het bestuur toch aanleiding om hierover 
van gedachten te wisselen. Want de zwermapp is 

door de vereniging ingesteld voor haar leden/dona-
teurs en dus is het bestuur de beheerder van deze 
app. Met als belangrijkste doel om ervoor te zorgen 
dat de mensen zo snel mogelijk van hun zwerm ver-
lost worden op een goede en verantwoorde wijze.
Het besluit van het bestuur is dan ook dat alleen 
onze leden/donateurs kunnen deelnemen aan onze 
zwermapp en dat als kwaliteitseis geldt dat de be-
trokken imker de basiscursus moet hebben afge-
rond om te kunnen deelnemen aan deze app.
Voor degenen die nog nooit een zwerm hebben ge-
schept verdient het echt aanbeveling om eerst met 
een ervaren schepper mee te gaan om te leren hoe 
je dat doet. Zwermen kunnen nu eenmaal op de 
gekste plekken hangen en hoe weet je dat je de ko-
ningin te pakken hebt.

Zoals u weet zijn wij er nog steeds niet  in geslaagd 
een nieuwe secretaris voor het bestuur te vinden en 
heeft het bestuur de taken onderling opnieuw ver-
deeld. Maar oud secretaris Henk Hoge heeft zich 
bereid verklaard om het bestuur tijdelijk te helpen 
en een deel van de secretariaatswerkzaamheden 
over te nemen, waarvoor het bestuur hem zeer 
dankbaar is.

Het ziet ernaar uit dat we er een nieuwe stal in be-
heer bij krijgen. Eddie van der Ham heeft contact 
met Sunvest, een bedrijf, dat in het zuiden van Arn-
hem bezig is met de voorbereidingen om een groot 
terrein met zonnenpanelen in te richten. Het ziet 
ernaar uit dat het ook bereid is een (bescheiden) 
bijenstal te bouwen voor ons die wij dan in beheer 
krijgen met daarnaast een bijenhotel voor de wilde 
bij. Laten we hopen dat het allemaal lukt.

Het ziet ernaar uit dat de 1,5 meter afstand in het 
kader van Corona voorlopig nog wel blijft.
Dat is lastig voor ons samen als vereniging maar in 
ieder geval kunnen we goed voor onze bijen zorgen.

Paula Swenker

“ I.v.m. Corona zijn er voorlopig
geen activiteiten te melden
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Bijpraatochtend nieuwe normaal?...door Erwin Prins
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“Het was maandagmiddag 17 mei jl. dat ik een Me-
dedeling van Beschikking onder de ruitenwisser 
van mijn auto aantrof bij de bijenstal op Heuven.”

Met deze woorden begon mijn brief aan de Gebieds-
manager Veluwezoom, Jeroen de Koe.
Ik had samen met Coen Klein Douwel die middag 
hard gewerkt om de bijenvolken te inspecteren en 
had vooraf de nodige materialen uitgeladen. Om 
geen tijd te verliezen voor deze keer de auto maar 
laten staan, dacht ik. En dat bleek niet slim te zijn, 
want zie de eerste zin van mijn brief. De Beschik-
king zou worden doorgestuurd naar het CJI, waar 
dan de sanctie zou worden bepaald.
Vergeefs was ik eerst nog naar het kantoor van 
Natuurmonumenten gegaan, maar ja, Corona, dan 
werkt men thuis, zoals bleek.
Dan maar mijn gedachten op papier en in de brie-
venbus, die na een paar dagen geleegd bleek.
Een paar dagen later toen ik er weer wat te doen 
had, haalde ik mijn auto na afloop van de parkeer-
plaats om nog wat in te laden, en laat nu toch de 
boswachter/ handhaver van Natuurmonumenten, 
ja dezelfde, net toen ik binnen was, verschijnen. 
Dat leidde tot enige discussie en eindigde ermee 
dat de Beschikking niet werd doorgestuurd, maar 
dat het Management  het parkeren bij de stal om 
diverse redenen niet toestaat.
Dit ter inleiding op de reactie op mijn brief door de 
heer de Koe, die hierna volgt. 

Marcel Simon

Bij Simonveste



deBijenstal deBijenstalImkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |    Juni 2020    |    jaargang 45  

76

Over bijenhouden en imkeren
In deze bijdrage wil ik het graag eens hebben over 
de begrippen:“bijenhouden” en “imkeren”. 
Hoezo hoor ik menigeen onder de lezers denken, 
is daar dan verschil tussen? Ja dat vind ik toevallig 
wel. En dat zal ik proberen voor u uit de doeken te 
doen, geachte lezers en collega’s.

Ik ga even terug in de tijd: begin 1974. Toen wij als 
jong gezin nog maar kort in Velp woonden, ont-
moette ik op een maandagmorgen een collega van 
Akzo Engineering met een dikke rode hand.
Navraag leerde dat hij als een beginnend bijenhou-
der ongewenst bezoek had gehad van een “hand-
vol” minder vriendelijke werksters. Doordat hij te 
zeer gespannen was, ongeduldig en met een mini-
mum aan respect voor de bijen bezig was, kreeg hij 
de rekening “opgespeld”.
Door dit voorval was ik zo geboeid, dat ik mij aan-
meldde bij de toenmalige “Imkersvereniging Velp 
e.o.”. De voorzitter, mw. Gonk Veen, kwam bij mij 
langs: zij wilde wel eerst weten hoe serieus mijn 
voornemen was om te gaan bijenhouden. Geluk-
kig kon ik haar overtuigen en nog meedoen met 
de eerste theorielessen van wat toen de beginner-
scursus werd genoemd. Docent was de heer Siep 
Fontein uit Rheden. Hij gaf ook de praktijklessen in 
de toenmalige eenvoudige verenigingsstal naast de 
Schaapskooi op landgoed “Heuven”. Maar er waren 
ook bijeenkomsten in de achtertuin van hun leuke 
huis aan de Schietbergseweg. Daar was mw. Fon-
tein de warme vriendelijke gastvrouw. Hun onvoor-
waardelijke liefde en diep respect voor de natuur 
was leidend.
Siep Fontein was een vakkundige, maar zeer stren-
ge imkerleraar. Dat kwam vooral tot uiting in de 10 
praktijklessen. Vanaf dag 1 dat we met de bijen, dus 
in de kasten, gingen werken, hield Siep ons voor: 
alleen door zelfbeheersing kan je succesvol wor-
den in je ontwikkeling van bijenhouden naar voluit 
imkeren.Hij ging daarin erg ver. In de contacten met 
de bijen was het ons verboden om met handschoe-
nen aan te werken: een eenvoudige bijenkap was 
nog net toegestaan. Zijn leidend principe als do-
cent: “Het gaat goed met de bijen ondanks, niet 
dankzij de imker!”  We zijn dan in 1974 en 1975. 

Intussen zijn we 45 jaar verder. 
De afgelopen jaren heeft onze vereniging jaarlijks 
ca. 16 bijenhouders voor de “basiscursus” opgeleid 
volgens de criteria van de NBV. Aan het einde van 
het jaar krijgen deze beginnende bijenhouders door 
de wethouder van Rheden een fraai diploma uitge-
reikt. Dat is altijd een feestelijk gebeuren. 
De stamppotten maaltijd houdt de stemming er in. 
Ik heb veel bijenhouders zien komen en helaas ook 
gaan. Een ruime minderheid bleef enthousiast bij-
enhouden en ontwikkelde zich tot een toegewijd, 
succesvol imker. De laatste jaren heb ik bewust en 
verbaasd gekeken hoe verschillend er door onze le-
den wordt gewerkt. Daarbij neem ik mij zelf NIET 
als maatstaf, maar probeer ik op enige afstand te 
beoordelen wat en vooral hoe de collega’s het doen. 
Dat is niet zo moeilijk, omdat we jaren terug begon-
nen zijn als vereniging met de bekende BIJ-praat-
ochtenden op de laatste zaterdagmorgen van de 
maand vanaf maart t/m september in de stal “Si-
monveste” op Heuven. 

De deelnemers delen daar letterlijk hun ervaringen 
met elkaar. Zowel hun positieve als negatieve bele-
venissen. Dat is NIET bedreigend, want we nemen 
het als collega’s bij elkaar waar. In de 12 jaar dat 
ik voorzitter mocht zijn van onze imkersvereniging 
Arnhem-Velp e.o. heb ik ook vele indrukken kunnen 
opdoen van het wel en wee van de collega’s.

Uit die waarnemingen en tal van gesprekken heb 
ik een, waarschijnlijk onvolledig, lijstje gecompo-
neerd:

Kenmerken van een succesvol imker:
•  Is (bijna) nooit gehaast
•  Werkt ordelijk en netjes
•  Draagt zorg voor kwalitatief goed gereed-
 schap
•  Houdt een overzicht bij van de ontwikkelin- 

 gen en resultaten van de volken
•  Werkt planmatig en met gerichte, zorgvul- 
 dig voorbereidde activiteiten
•  Heeft geduld, werkt met respect voor de bij    

 en en alle andere natuur
•  Is vasthoudend om, na soms lang turen,  

 uiteindelijk de moer te vinden, en kan deze 
 moer voorzichtig vangen en merken

•  Is een behulpzame “coach”  voor beginnen 
 de collega-bijenhouders/imkers

•  Blijft leergierig en gericht op nieuwe kansen 
 en verbeteringen in de bedrijfsvoering
•  Is in staat met minimale overlast voor de 
 woonomgeving bijen te houden
•  Is voortdurend en kritisch op zoek naar 
 goede standplaatsen en drachten
•  Doet actief aan effectieve zwermverhinde-
 ring en helpt zo overlast te verminderen
•  Staat open voor opbouwende kritiek van 
•  Oogst als “beloning” waardering en respect 
 van collega’s

•  Krijgt als resultaat van het imkeren royaal 
 honing van topkwaliteit 

•  Beleeft veel plezier aan de bijzondere 
 hobby: “Vreugdevol imkeren”
•  Gedraagt zich als een ambassadeur voor 
 imkers en de honingbijen

Alles overziende durf ik de volgende stelling te po-
neren: “De cursisten die jaarlijks de basiscursus 
bijenhouden hebben gevolgd, ontvangen terecht 
hun diploma als erkenning dat zij alle noodzakelijke 
handelingen voldoende kunnen verrichten. 
Maar hun diploma is niet meer dan een bewijs van 
goed gedrag en begrip in de omgang met de honing-
bijen. Het zegt nog niet zo veel over de “bij-vaardig-
heid” van de imker! Vergelijk het met het behalen 
van het rijbewijs: dat zegt niets over de rijvaardig-
heid.

Bij het bijenhouden gaat het er uiteindelijk om dat 
je zelfstandig en met zelfvertrouwen kan omgaan 
met onze unieke honingbijen; ook in geheel onver-
wachtse omstandigheden. En dat je geen of zeer 
weinig overlast veroorzaakt voor de leefomgeving. 
Het doel is dat je vreugdevol kan imkeren, het liefst 
samen met collega’s.

Als je commentaar of vragen hebt, stuur die dan in 
een mailtje naar de redactie.

Arthur Ohm. 
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Bijen in de kunst
Terwijl ik dit schrijf op 1 juni gaan de musea weer 
open en zou ik op zoek kunnen gaan naar weer 
een voorbeeld van het gebruik van bijen in een of 
andere kunstvorm. Want meestal loop ik er dan 
tegenaan. 

Maar de tijd voor dit juninummer was daarvoor nog 
te kort. Daarom nu een kunstwerk dat velen mis-
schien wel kennen uit publicaties of er zelf een 
voorbeeld van hebben. Zo zijn wij dit sieraad tegen-
gekomen bij een reis naar Griekenland in 1979. Ik 
was daar voor mijn werk naar een congres en heel 
toevallig was er in Athene aansluitend het Apimon-
dia congres. En ja, als je daar dan toch bent….  in-
teressant om eens mee te maken. Ik was toen pas 
5 jaar imker, en blijkbaar toch al zodanig toege-
wijd aan de imkerij dat we los van dat congres in 
een winkeltje in Athene deze hanger kochten. Mis-

schien was het wel een souvenirwinkel want je kunt 
van dit sieraad tal van reproducties van zilver, goud 
of geëmailleerd vinden. Het oorspronkelijke kunst-
werk komt echter uit Kreta. Het werd daar bij Malia 
in 1930 in een graf gevonden en stamt uit de Minoï-
sche tijd rond 1800 v.Chr. Het bevindt zich in de col-
lectie van het Archeologisch museum in Heraklion 
op Kreta. Het stelt twee tegenover elkaar staande 
bijenkoninginnen voor die samen een honingraat 
omklemmen. Zij dragen ook samen een kroon. Dat 
aangenomen wordt dat het koninginnen van ho-
ningbijen zijn wordt ondersteund door het feit dat 
dit sieraad in een graf werd gevonden.  Bijen speel-
den in de cultus van Kretenzers de rol in verbinding 
te staan met de goden en de ziel van de overledene 
te begeleiden.     

Marcel Simon

CBPV ofwel Chronisch Bijen Paralyse Virus
Het lijkt erop dat een nieuw virus onze bijenvol-
ken bedreigt. We kennen inmiddels natuurlijk het 
Deformed Wing Virus (DWV), overgebracht door 
de Varroamijt. Bij het aantreffen van meerdere 
aangetaste bijen in een volk, heeft de mijt stevig 
toegeslagen en staat het volk er slecht voor. 

Maar nu hoor je steeds vaker dat het CBPV wordt 
aangetroffen. En niet alleen in ons land. Tijdens 
bijeenkomsten en via de landelijke Bijen diagno-
se-app wordt binnen de regionale werkgroepen di-
agnose en bijengezondheid ook melding gemaakt 
van een besmetting. En in een oproep wordt ge-
vraagd om symptomen van dit virus in je volken te 
melden om een idee te krijgen van het optreden er-
van in ons land. In voorbereiding op dit artikel heeft 
ondergetekende een aantal artikelen doorgespit 
om u hierover te kunnen informeren. Volgens het 
Deutsches Bienen-Journal van 6/2020 staat ver-
meld dat er inmiddels over de 70 virussen bekend 
zijn! Volgens een deelnemer van de landelijke app 
staat in hetzelfde journaal beschreven dat gezonde 
bijen de zieke bijen zullen mijden. (‘social-distan-
cing’)Een sterke virusvermeerdering en ziekte-uit-
braak kan door verschillende factoren veroorzaakt 
worden; daartoe behoren naast een verhoogde 

Varroabesmetting, belasting door pesticide, hon-
ger of ondervoeding, koude of vochtigheid of an-
dere ziekteverwekkers zoals Nosema. Zo kan ook 
een melizotose-rijke(=Trisacharide: honingdauw) 
dracht het ontstaan van CBPV bevorderen. Chro-
nisch bijen paralyse virus kan zich bijzonder snel 
uitbreiden in voorjaar of zomer wanneer de bijen 
door weersomstandigheden langere tijd niet kun-
nen uitvliegen. (Deutsches Bienen-Journal van 
6/2020 Sebastian Spiewok). Volgens Dr Giles Budge 
( Newcastle University)zijn de symptomen abnor-
maal trillende bijen, niet instaat zijn tot vliegen 
van de bijen en glanzende haarloze achterlijven. 
Het is mogelijk dat een volk kan instorten en niet 
meer instaat is tot het halen van stuifmeel en/of 
nectar. In Engeland zou het meer voorkomen bij de 
commerciële (lees: meer grootschalige) manier van 
bijen houden dan bij de hobbyist. Werd CBPV daar 
in 2011 nog in minder dan 1% van de volken aan-
getroffen, in 2015 al in 16%. Ook in andere landen 
wordt een toename in het aantal besmettingen en 
meldingen gerapporteerd. In het verleden zijn er 
waarschijnlijk eerder grote uitbraken van CBPV ge-
weest. Bram Cornelissen(BijenWUR) beschrijft in 
zijn artikel: “Is het Chronisch Bijen Paralyse Virus 
een (toekomstig) probleem voor de Nederlandse 

Foto uit artikel Giles Budge.
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bijenhouders?“ ( 3 juni 2020 www.wur.nl) De vraag 
is dan ook, hoe zit het eigenlijk in Nederland? De 
afgelopen jaren hebben we met de werkgroepen 
diagnose en bijengezondheid een aantal casussen 
van CBPV behandeld. De indruk is dus dat het ook 
in Nederland meer voorkomt dan een paar jaar ge-
leden. Onder leiding van Marcel Sevenstern wordt 
binnen de werkgroepen momenteel gewerkt aan 
een protocol voor de herkenning en aanpak van 
CBPV. Hier volgt alvast een voorproefje en een op-
roep aan bijenhouders om een korte (vijf vragen) 
enquête in te vullen.(red: via de website op https://
www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoek-
sinstituten/plant-research/show-wpr/Is-het-Chro-
nisch-Bijen-Paralyse-Virus-een-toekomstig-pro-
bleem-voor-de-Nederlandse-bijenhouders.htm)

Kenmerken van CBPV
CBPV kan latent - laag aantal virusdeeltjes, zonder 
symptomen - voorkomen in bijenvolken. Hoe het 
komt dat het virus virulent – veel virusdeeltjes en 
symptomen - wordt is niet geheel duidelijk. Het lijkt 
erop dat een hoge dichtheid van bijen in een kast 
de verspreiding en infectiedruk van het virus be-
vordert. Dit kan bijvoorbeeld door het optreden van 
een koude en of natte periode in het voorjaar. Bijen 
clusteren dan samen rond het broednest waardoor 
het contact tussen bijen toeneemt. Er is nu eenmaal 
geen anderhalve meter maatregel in een bijenvolk 
en dus vergroot dit de kans op virusoverdracht. 
Daarnaast is er een correlatie beschreven tussen 
het plaatsen van grote aantallen bijenvolken bij gro-
te monoculturen en het vóórkomen van symptomen 
van CBPV (Genersch en Aubert, 2010).

Overigens kan het virus het hele jaar door symp-
tomatisch optreden, maar in de meeste gevallen 
gebeurt dit in het voorjaar of de zomer. Wat ook 
een rol speelt is de manier waarop het virus wordt 
overgedragen. Haren op het lijf van bijen breken af 
waardoor ze een besmetting kunnen oplopen, maar 
ook overdragen. Daarnaast zijn uitwerpselen van 
besmette bijen een belangrijke infectiebron. Verder 
speelt varroa mogelijk ook een rol bij de overdracht 
van het virus, net als voedseluitwisseling tussen 
bijen.

Symptomen van CBPV
Er zijn twee typen symptomen omschreven van 
CBPV. 
Type 1 wordt gekenmerkt door bijen met de volgen-
de eigenschappen: 
•        vleugels ‘uit de kom’, niet in staat te vliegen 
•        opgeblazen achterlijven 
•        kruipend voor de kast 
•        dysenterie 
•        voor de kast liggen vaak (veel) dode bijen

Type 2 wordt gekenmerkt door zwarte haarloze bij-
en. Deze bijen worden vaak door andere bijen opge-
jaagd en maken een opvallend trillende beweging.

Geïnfecteerde bijen gaan vaak na een paar dagen 
dood en zwaar geïnfecteerde bijenvolken kunnen 
doodgaan. Zelfs sterke volken kunnen er aan on-
derdoor gaan. CBPV komt echter vaak voor als een 
langdurend chronische besmetting, waarbij een bij-
envolk lange tijd kwakkelt. Dit kan komen doordat 
de symptomen niet herkend worden, of omdat de 
ernst ervan niet goed ingeschat wordt.

Behandeling
Vaak verdwijnen symptomen van CBPV met de loop 
van de tijd vanzelf weer. In sommige gevallen is het 
echter wenselijk om in te grijpen en een volk te 
behandelen. Dit kan rigoureus door een volk af te 
zwavelen, maar er zijn ook andere opties.

Zoals met alle ziekten, begint het met preventieve 
maatregelen. Je kunt hierbij denken aan ruimte-
management in de kast, tijdig en adequaat varroa 
bestrijden en niet te veel bijenvolken bij elkaar te 
plaatsen.

Zoals eerder vermeld is CBPV vorig jaar onder de 
aandacht gekomen van de werkgroepen diagnose 
en bijengezondheid. Er werden twee gevallen be-
sproken waarbij CBPV werd geconstateerd en be-
streden door middel van imker-technisch handelen 
(zie methode Lemmens / de Groot, hieronder). Hoe-
wel in eerste instantie gedacht werd dat de bestrij-
ding niet succesvol was, krabbelden de bijenvolken 
uiteindelijk toch op en werden ze aan het einde van 
het seizoen ingewinterd. Van één geval is bekend 
dat het volk in het voorjaar goed de winter uit kwam. 

Methode Lemmens / de Groot:
•        Plaats het besmette volk op circa 20m van de   
          bijenstand
•        Haal de koningin uit de kast en stop deze in 
          een kluisje in je broekzak
•        Plaats een schone nieuwe kast op de plaats 
          waar het besmette volk stond
•        Sla alle bijen van de raten, bijvoorbeeld op een 
          wit laken (zie foto hieronder)
•       Hang ramen met mooi regelmatig werkster      
         broed samen met de koningin in de nieuwe 
         kast en voer het volk
•       De verzwakte zieke bijen (~1/3) blijven achter 
         op het laken. De gezonde bijen keren terug 
         naar de nieuwe kast op de oorspronkelijke 
         standplaats
Opgemerkt dient te worden dat de diverse artike-
len meer de symptomen en mogelijke oorzaken be-
schrijven dan de behandelingen van de door CBPV 
aangetaste volken. Daarnaast constateert onderge-
tekende ook dat er soms sprake is van tegenstijdige 
berichtgeving. 

Tot slot
Voorkomen blijft beter dan genezen, zoals Bram 
Cornelissen al vermeldt. Voorkom teveel kasten bij 
elkaar, wat vervliegen van bijen kan voorkomen. 
Wees voorzichtig met het overhangen van ramen 
in andere volken of met volken verenigen. Houd de 
Varroa-druk laag of werk met VSH+ volken (volken 
met verhoogde hygiëne tegen Varroa). 

Twijfelt u of u een besmetting met CBPV heeft? 
Neem dan contact op met de werkgroepen diagno-
se en bijengezondheid in de buurt, of vraag het een 
Bijengezondheidscoördinator. 

Geraadpleegde literatuur: 
Bram Cornelissen https://www.wur.nl/nl/Onder-
zoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-re-
search/show-wpr/Is-het-Chronisch-Bijen-Paraly-
se-Virus-een-toekomstig-probleem-voor-de-Ne-
derlandse-bijenhouders.htm
Honeybee Veterinary Medicine: Apis mellifera L.Ni-
colas Vidal-Naquet, pag.71-75
Bienen gesund erhalten. Krankheiten vorbeugen, 
erkennen und behandeln. Die imker-praxis, pag. 
156-158 
Deutsches Bienen-Journal van 6/2020 Sebastian 
Spiewok). 
Dr Giles Budge of Newcastle University (Nature 
www.doi.org/10.1038/s41467-020-15919-0)

Erwin Prins
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Schoonmaak slingerruimte
Zaterdag 9 mei was het dan zover. De stalcommis-
sie ging er met volle kracht en met anderhalve 
meter afstand tegenaan.
 
En dat was ook wel nodig. Hoe men het voor elkaar 
krijgt om zelfs op plafond en wanden spetters was 
achter te laten?! De hoge drukspuit was er goed voor. 
Maar het gaf na afloop wel voldoening, zoals dat 
ook thuis het geval is na de grote schoonmaak. 
Wel werd na evaluatie overwogen om ter verbe-
tering van de hygiëne bij de verwerking van het 
voedingsmiddel dat honing tenslotte is, de ge-
bruikers van de ruimte te vragen om niet alleen 
bij het schoonmaken na gedane arbeid aandacht 
te hebben voor slinger, ontzegelbak en aan-
recht, maar ook voor de vloer. Er staat nu een 
klein formaat sneeuwschuiver en een trekker 
om achtergelaten resten was e.d. te verwijderen. 
En toevallig lees ik nu in het laatste nummer van 
Bijenhouden een verhandeling over hoe met het 
verwerken van honing om te gaan. Het Bijkersgil-
de, waar dit artikel vandaan komt, is blijkbaar niet 
zo zeker van de manier waarop wij imkers dit doen. 
Via een vragenlijst werd de imkers gevraagd wat zij 
doen om de kwaliteit van hun honing te waarborgen. 
Praktisch iedereen maakte voor het slinge-
ren alle materialen grondig schoon. Maar als 
het op de hygiëne van de slingerruimte aan-
komt vond 57% de ruimte wel hygiënisch, en 41% 
vond het niet echt hygiënisch, maar goed ge-
noeg. En 2% vond dat het eigenlijk zo niet kon. 
Ook droeg 67% zelfs hygiënische kleding voor 
het slingeren. En dat is toch wel een stapje ver-
der dan wij dat doen in onze slingerruimte. 
De grotere producenten van voedingsmiddelen 
moeten voldoen aan het HACCP principe (Ha-
zard Analysis Critical Control Points), waarbij 
moet worden gecontroleerd of het hele proces 
van begin tot eind voldoet aan de veiligheid van 
in ons geval de honing. Controle door de NVVA. 
Wij imkers die ons product direct aan de consument 
verkopen ( of cadeau geven) zijn dat niet verplicht. 
Maar laten wij er tenminste voor zorgen dat onze 
eigen honing, maar zeker ook die van de volken 
van onze vereniging binnen onze slingerruim-

te de toets der kritiek kan doorstaan. Bij de bouw 
en inrichting ervan was dat het uitgangspunt. 
Wij imkers trachten het slingeren zo goed moge-
lijk te doen en we gaan ervan uit dat het honing-
depot er vervolgens voor zorgt dat de verwer-
king van de honing volgens de regels gebeurt. 
De stalcommissie heeft, zoals gezegd, weer haar 
best gedaan om de basis van het verwerkings-
proces, de slingerruimte op orde te brengen. 

Marcel Simon
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Maar de reden waarom ik tot deze bijdrage ben ge-
komen is eigenlijk de opgeknapte tuin erbij. Tussen 
alle (bijen)planten staan tal van vrolijk beschilderde 
bijenbehuizingen in allerlei uitvoering.
Een apart korvenstalletje, een soort top bar hive, 

een groot bijenhotel en een enorme stal met veel 
gesponsorde bijenvolken. 

deBijenstal

Bij het noemen van de naam Bijenhuis, gebouwd in 
1971, denk ik in eerste instantie nog aan de plaats 
waar het bestuur en de administratie van de NBV 
zetelden. En met daarbij de afdeling Handel, de 
winkel waardoor de imkerwereld voorzien kon 
worden van imkersbenodigdheden, literatuur en 
allerlei andere zaken die bij het imkeren van be-
lang waren. 

Maar zoals bekend is daar intussen heel wat veran-
derd. Eerst vond in 2016 nog een grote verbouwing 
plaats, waarbij een mooie zaal voor vergaderingen 
en lezingen beschikbaar kwam en meer ruimte 
voor het secretariaat ontstond. Een goed jaar later 
besloot de NBV echter het hele pand te verkopen 
en huurde het secretariaats verblijf en wanneer no-
dig het auditorium. De winkel werd door de heer en 
mevrouw Gensen overgenomen en werd sinds kort 
uitgebreid met een landwinkel.
En tenslotte is de NBV sinds december 2019 uit het 
pand vertrokken en verhuisd naar Ede.
In de grote zaal is nu een imkerij expositie inge-
richt, min of meer zoals dat voor de verbouwing ook 
het geval was.
Grappig is nog dat op de voorgevel het grote logo 
van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in 
Nederland (VBBN), de voorloper van de NBV, is blij-
ven hangen.

Het Bijenhuis En voor het gebouw staat nog een Wessenseifener 
hangkorf.

Met enkele foto’s wil ik aandacht geven aan deze 
tuin. De moeite waard om er eens een kijkje te ne-
men.

Marcel Simon
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Door te beschrijven wat een lid naast 
bijenhouden D’r Bij doet leren we onze
leden beter kennen

              “D’r Bij”

Met bemoederde bijen de winter door!

Naam: Babbel Saeijs
Leeftijd: 44 jaar
Woont:  in Huissen, op ’t Zand
Samen met man en 3 (boemerang)kinderen
Heeft 3 mopshondjes
Werkt als leerkracht op een Montessori 
basisschool

Op de stamppot avond in december kwam ik Babbel 
tegen, ik hoorde dat ze de website van de vereniging 
zou gaan beheren, een leuke aanleiding voor een 
interview! Maar Babbel wilde even wachten, ze was 
net van Arnhem-Noord naar Huissen verhuisd en 
haar bijen stonden nog op de stal in Angerenstein.  
Sinds een jaar woont ze in een monumentaal pand 
in Huissen, een tabaksboerderij uit 1730. Er werd 
tabak gedroogd en gerold. Naast het huis staat een 
zgn. Knechtenhuis, bij verkoop werden de knechten 
overgenomen volgens het koopcontract. Het huis 
was in vervallen toestand, tot Theo en Marian Hu-
bers het onder handen namen. Nu is het een prach-
tige woonboerderij met veel grond er omheen. Bab-
bel vertelt dat zij graag buitenaf wilde wonen, maar 
haar man juist in een dorp, deze plek bleek een pri-
ma compromis. Er is vooral buiten veel werk verzet, 
Babbel vertelt dat ze vele kruiwagens grond heeft 
afgevoerd. De tuin oogt prachtig groen met veel 
ruimte voor de verhoogde moestuin en een prach-
tige kas met o.a. tomaten en druiven. Er staan 30 
fruitbomen in de boomgaard, de bedoeling is dat 
daar straks kippen onder gaan scharrelen.  Voor de 
bijenstand is de parkeerplaats ontruimd, er is een 
flinke vijver aangelegd en er is een mengsel bij-
enzaad gezaaid. Babbel heeft 1500 krokussen ge-
poot rondom de kasten, maar ook achter het huis 
nog weer zo’n 1000 stuks. Er staan veel eenjarige 
drachtplanten, over de vaste planten wordt nu na-
gedacht. Als iemand nog stekken of planten over 
heeft, houdt ze zich aanbevolen. Ieder vrij moment 
is Babbel in de tuin te vinden, ze geniet van alles 
wat groeit en bloeit. Zo vertelt ze over haar verwon-

dering bij de leavecuttersbee. Op de Nederlandse 
naam kan ze niet komen, het blijkt de tuinbladsnij-
der of  behangersbij ( familie Megachilidae) te zijn, 
het beestje graaft een gaatje in de grond en drukt er 
(als behang) een opgerold blaadje in. 
Haar eigen volkje met bastaard bijen heeft ze vo-
rig jaar, tijdens de les gekregen via Herman. Het 
was een klein volkje, ze was bang dat het de winter 
niet goed door zou komen. Ze bekleedde de kast 
met piepschuim, volgens Herman bemoederde ze 
de bijen. Maar, het kleine volkje kwam de winter 
door en is zelfs dit voorjaar gaan zwermen. Ze deed 
via de bijenzwermapp een oproep voor hulp bij het 
scheppen van deze zwerm. Samen met buurvrouw 
Ellen, ook imker en doorgewinterde imker Harm 
lukte het haar de zwerm te scheppen. En zo heeft 
ze opeens twee kleine volkjes. Ze heeft nog geen 
honing geoogst, wil het voer liever eerst bij de bij-
en houden. Ze vertelt dat de bijen haar fascineren, 
de bijendans, de communicatie, ongelofelijk. Voor 
haar tuin zijn de bijen belangrijk voor de bestuiving, 
voor de buurt wil ze vooral aardige bijen. Zelf blijkt 
ze wel een aardige buurvrouw, toen de zwerm ge-
schept was, kregen de buren een flesje wijn voor de 
schrik.  
Mocht ze zelf een nieuw volkje aanschaffen, dan 
gaat haar voorkeur uit naar de zwarte bij. Familie 
in Frankrijk heeft in de Alpen wel 300 kasten staan. 
Maar voorlopig hoopt ze eerst wat te kunnen oefe-
nen met haar huidige volkjes. 
Vorig jaar deed ze met plezier mee in het demon-
stratierooster van het NOM en de Simonveste. Ze 
vindt de maaltijden van vereniging een leuke aan-
leiding om wat bij te praten, voor de maandelijkse 
bijpraatochtend heeft ze op dit moment geen tijd. 
Haar groene vingers hebben thuis nog teveel werk 
te doen!

Edith Peters
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 Ongewenst, onverwacht en fataal
bezoek
Toen Bart en ik begin juni in onze bijenvolken aan 
het werk waren, deden we een bijzondere en on-
verwachte ontdekking: Midden op de broedkamer,  
ingebed tussen de honingkamer troffen we een 
groot insect. Voorzichtig haalden we het beest uit 
haar benarde positie, vooral om het dier zo gaaf 
mogelijk te kunnen bekijken.

Het bleek een Europese Hoornaar te zijn: netjes 
“opgebaard” midden in het broednest van ons 
honingbijenvolk. En ook goed geconserveerd met 
alles er op en er aan.

Deze ontdekking leverde voor ons het bewijs dat de 
Hoornaar vaker in de buurt van onze stal op jacht 
gaat. Wij hebben de laatste jaren vaker waarnemin-
gen bij onze bijenvolken gedaan die hier op wijzen.
Als we rustig aan het werk waren, zagen we soms 
een groot insect voor onze kasten heen en weer 
vliegen. Duidelijk op onze bijen jagend. Wat je dan 
ziet is adembenemend, maar dan in de negatieve 
betekenis. Het grote insect, voor het betere begrip 
Hoornaar genoemd, vliegt vele keren vlak over de 
vliegende bijen en plotseling, pats is het raak. Weer 
een slachtoffer, en een honingbij minder.
Zodra de Hoornaar de bij te pakken heeft, schiet die 
met de onthoofde, gedode bij in haar klauwen ra-
zendsnel en bijna verticaal omhoog.
Dat alles gaat zo snel, dat je van verbazing even van 
slag bent. Maar een Hoornaar als indringer in het 
bijenvolk, dat hebben we nog niet eerder waarge-
nomen. Kennelijk hebben in dit geval de bijen kans 
gezien om de indringer te “overmeesteren” en uit te 
schakelen voordat er echte schade aan het broed-
nest was gemaakt.

We vroegen ons af: waar heeft die Hoornaar haar 
nest? Kennelijk hoog in een boom en goed verstopt, 
zodat ze bijna niet te ontdekken zijn. Wij hebben in 
elk geval nooit een echt nest van dit roofdier kun-
nen ontdekken. 
Wat ook onduidelijk is: waarom slaat zo’n Hoornaar 
in haar eentje toe? Waarom gaan ze niet als groep 
op jacht?
Dat zou de kleinere Aziatische Hoornaar juist wel 
doen. Daardoor is hun komst naar West-Europa de 
laatste jaren zo zorgelijk. Daarvan is juist bekend 
dat die als groep zeer gevaarlijk kunnen zijn voor 
een honingbijenvolk. Haar nest bouwen ze zo hoog 
in hoge bomen dat het voor bestrijders niet eenvou-
dig is om veilig deze nesten op te ruimen. 
Met drones gaat dat tegenwoordig natuurlijk ge-
makkelijker en daarvan zijn de beelden bekend.

1918

Wat betekent deze vondst voor ons imkers?
Niet veel bijzonders, behalve als er onder onze col-
lega imkers vergelijkbare waarnemingen en of er-
varingen zijn te melden.
Wij zijn benieuwd naar jullie belevenissen en in-
zichten.
Stuur een e-mail naar de redactie van De Bijenstal.

Arthur Ohm en Bart Riggeling



deBijenstal Imkersvereniging Arnhem-Velp en omstreken  |    Juni 2020    |    jaargang 45 
deBijenstal

2120

Drachtplanten

21

Kunnen planten horen ? 

In coronacrisistijd klinkt alles anders dan voor-
heen, kijk je anders naar dingen dan voorheen 
praat je anders dan voorheen en leef je vooral an-
ders dan voorheen. Thuis isolatie of in quarantaine 
moeten gaan doet wat met mensen. Conclusie is 
per definitie dat men meer tijd besteed aan andere 
zaken, dan voorheen. 

De files bij de bouwmarkten tonen in ieder geval 
dat veel mensen hun thuis omgeving met wat meer 
aandacht hebben bekeken en het blijkbaar tijd was 
voor verandering. Enorme drukte ook bij tuincentra 
waar karretjes vol tuin- en kamerplanten een nieu-
we bestemming krijgen. 

In mijn omgeving zijn een paar mensen die uit-
zonderlijk groene vingers schijnen te hebben. Een 
daarvan is Janna die de planten op haar venster-
banken elk jaar weer tot uitbundige blauwe bloe-
sempracht weet te krijgen. Toen ik een stekje van 
Janna’s planten kreeg zei ze “je moet er wel tegen 
praten hoor”. 

Heel nuchter bekeken zit het per definitie in het 
overlevingsmechanisme van planten besloten dat 
planten het goed doen als ze voorzien worden van 
alle factoren die nodig zijn om te groeien c.q. voort 
te planten. Daarentegen overtuigt de uitbundige 
bloesem op Janna’s vensterbank behoorlijk dat 
haar aanpak een aanzienlijk verschil uitmaakt.

In het kader van “planten kunnen horen” (c.q. beter 
doen als je ertegen praat) kreeg ik van een collega 
een link naar een (Engelstalig) manuscript. 
Een verslag van zeventien studenten uit verschil-
lende studierichtingen aan de Universiteit Tel-
Aviv die zich hebben bezig gehouden met de vraag 
of planten kunnen horen. De titel van het manu-
script: Flowers respond to pollinator sound with-
in minutes by increasing nectar sugar concentra-
tions ! Vrije vertaling: Bloemen reageren op het 
geluid van bestuivers door binnen enkele minuten 
de suikerconcentratie  in nectar te verhogen ! 

Bij het lezen van dit manuscript is de eerste indruk 
van mij als leek vooral, dat geluid een nogal inge-
wikkelde materie is van natuurkundige eigenschap-
pen, waarvoor je een indrukwekkende hoeveelheid 
(kostbare) apparatuur nodig hebt om metingen te 
verrichten. 
Dit in ieder geval even als aanvulling op de dis-
cussie in de BijenBabbelBox, waarbij de vraag op-
kwam of de geluidfrequentie van ‘gelukkige’ bijen 
gemeten zou kunnen worden en wat je niet alle-
maal zou kunnen voorspellen als je de frequentie 
waarden zou kunnen vastleggen. Hierbij ontstond  
ook het enthousiasme om een geluidsstudio in te 
richten voor dit doel. Een van de deelnemers in 
deze discussie voorspelde daarbij nogal hoge kos-
ten voor het inrichten van de daarvoor benodigde 
geluidsapparatuur. Dat laatste is door het lezen van 
het manuscript wel duidelijk. Jammer, de gedach-
te om geluidsmetingen te kunnen doen die wellicht 
veel aanvullende informatie kunnen geven en dus 
mogelijk als toegevoegde waarde kunnen dienen, 
zijn kostentechnisch alleen al een absolute no-go. 

Het manuscript bevat de onderzoekgegevens van 
“kunnen planten horen” waarbij dit onderzoek is 
uitgevoerd op strandteunisbloemen (Oenothera 
drummondii). De Strandteunisbloem groeit o.a. op 
stranden van Israël. De onderzoekers wilden aan-
tonen dat planten mogelijk op geluidstrillingen rea-
geren. Door een hele serie proeven konden zij laten 
zien dat de teunisbloem reageert op geluid. 
Daarbij is het geluid van de vleugelslagen (range 
200-500Hz) die bijen produceren bij het overvliegen 
van planten, opgenomen en vervolgens afgespeeld 
bij de teunisbloemen plant. De plant reageerde op 
deze geluidsgolven door binnen enkele minuten 
nectar te produceren met een hoger suikergehal-
te (+4%). Als controle werden daarnaast de effec-
ten gemeten van hoge geluidsfrequenties (range 
158-160kHz) en geen geluid, ‘stilte’ dus, waarbij de 
reactie (extra zoete nectar) uitbleef c.q. niet werd 
waargenomen. 
Het produceren van extra zoete nectar behoort 
natuurlijk tot het overlevingsmechanisme van de 
strandteunisbloem waardoor meer bestuivers ge-
lokt worden en de kans op voortplanting dus groter 
wordt. 

De voor het onderzoek dienende strandteunisbloem 
(Oenothera drummondii) is één van de uit 125 soor-
ten bestaande planten (een-, twee of meerjarig) 
die behoort tot het geslacht teunisbloem. Waarbij 
wellicht ten overvloede de vermelding dat de uit-
komsten van het onderzoek uitsluitend voor dit ene 
soort kenmerkend is. 
De drie voorkomende soorten in Nederland zijn de 
kleine- (oen.parviflora) de middelste- (oen.biennis) 
en de grote (oen.erythrosepala) teunisbloem. Bloei-
periode van juni tot september. De kleine en de gro-
te soort met de waarde N1/P1 en de middelste met 
de waarde, N3/P3. 
Opmerkelijk is wel dat veel soorten teunisbloemen 
nachtbloeiers zijn die de gewoonte hebben hun 
bloemen ‘s avonds in de schemering te openen. De 

bloemen worden ‘s nachts bezocht door insecten 
als de nachtuiltjes en pijlstaarten die zich tegoed 
doen aan nectar en/of stuifmeel. Pas op de volgende 
dag in de middag worden teunisbloemen ook door 
dag-insecten bezocht en verwelken vervolgens de 
bloemen in de loop van de namiddag.
Al met al is voor nu de conclusie voor het fenomeen 
‘of planten kunnen horen’ dat dit in ieder geval voor 
één soort wetenschappelijk is aangetoond. 

Lotty van den Bosch   
 
Foto: © Lilach Hadany
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bezaaid met boze bijen! Dan wil je snel alles weer 
in elkaar zetten maar snelheid is ook niet bepaald 
bevorderlijk voor rustige bijen dus ze werden alleen 
maar bozer. Binnensmonds vloekte ik (een beetje 
hoor, ik ben niet zo van het vloeken) 

wat een…. bijen, leuk hoor dat imkeren…Waarom 
doe ik dit eigenlijk? 

Kast weer dicht, deksel erop en wegwezen. Nou dat 
ging wel maar dan met talloze bijen om me heen…
Zo verscheen ik “bijen van me afslaand” buiten voor 
het raam waar Robert zat te vergaderen en maakte 
ik zwaaiarmbewegingen, help mij Robert, ze val-
len massaal aan! Maar wat kan hij nu doen? Dus 
ik sloeg zoveel mogelijk bijen van me af en ging 
met pak en al naar binnen. Daar stond ik dan, volop 
in de ZOOM meeting, al Roberts collega’s konden 
meegenieten hoe Robert de laatste bijen van me 
afsloeg. Ja, dat heb je weleens als je vrouw imker 
is. Tientallen aanvallers heeft Robert er nog afge-
slagen en de hele avond vond ik nog bijen…Pfff….
en dikke benen s ’avonds van de steken…

Corona of niet, ik ga weer gewoon samen met Eddie 
imkeren. Veel fijner voor dit soort situaties, je kunt 
het dan even van elkaar overnemen. Samen over-
leggen over van alles en het is leuker bovendien. 
Ondertussen zijn we alweer een paar keer samen 
aan de slag gegaan en weet ik weer hoe leuk het 
eigenlijk is. Het betreffende volk heeft gezwermd, ik 
zag ze gaan. En ik vond het niet eens erg…Omdat 
ik alle moerdoppen in dat volk had verwijderd heb 
ik er een raam met eitjes van een vriendelijk volk 
ingehangen. En nu maar hopen dat het goed gaat.

Van de andere twee volken die bij mij thuis staan 
heb ik ( ook vanwege Corona) Ransom kasten 
gemaakt. Dat wil zeggen: broedkamer-koningin-
nenrooster-broedkamer-koninginnenrooster-ho-
ningkamer(s). Je sluit de koningin als het ware op. 
Deze volken zijn niet gaan zwermen en hebben al 
veel honing gegeven.  Bovendien hoef je dan niet 
steeds twee broedkamers te controleren op moer-
doppen maar één broedkamer. Nu kwam het ook 
uit vanwege Corona en hoef ik niet steeds naar de 

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
Park Klarenbeek 
Corona, corona, corona…..Net een film die wer-
kelijkheid wordt…De Corona deken valt over ons 
heen en verstoort ons normale leven…En dat we-
reldwijd!

Hoe is dat voor de bijen? En voor ons imkers? 
En voor onze imkerclub, onze bijenvereniging?

Tja, de bijen trekken zich niets van de Corona 
aan…ze zwermen als nooit tevoren, de zwermapp 
staat roodgloeiend en onze onderlinge communi-
catie verloopt via apps. Geen leuke bijen-bij-praat-
ochtenden meer, geen cursussen, geen barbecue 
of stamppottenavonden….Alles op afstand, saai 
hoor…Maar het imkeren gaat gewoon door…

De eerste keer dat ik aan het imkeren was, was 
het nog een beetje fris buiten. Misschien daarom 
niet echt verstandig om de kasten open te maken 
maar Robert was binnen aan het vergaderen via 
ZOOM en dan moet het stil zijn dus ook wel weer 
een mooie gelegenheid om eens te kijken hoe de 
bijen ervoor staan.. De eerste twee kasten die ik 
openmaakte gingen goed, bodems schoonge-
maakt, eventjes gekeken. Koningin aan de leg en 
mooie broedontwikkeling.…Maar de derde kast…
geen idee waarom maar bij de controle werd ik 
massaal aangevallen. Flink gestoken dwars door 
mijn pak heen! Net toen ik die laatste kast met twee 
broedkamers uit elkaar had staan. En dan moet je 
door. Geen Eddie die mij kan helpen. Mijn pak was 

buren om zwermen te scheppen. Het enige wat ik 
hierbij lastig vind is dat het zo tegennatuurlijk is. Nu 
zag ik in de blog van Ben Som de Cerff van 23-
05-2020 een filmpje waarin hij ook imkert op één 
broedkamer met elf ramen, het zogenaamd Darwi-
niaans imkeren. Om meer ruimte te geven gebruikt 
hij meerdere honingkamers. Door het broednest 
compact te houden krijg je een betere warmtehuis-
houding en een beperking van varroa-populaties. 
Klinkt geweldig toch?
Hoe dan ook, een interessant blog van Ben Som de 
Cerff, al kennen jullie deze vast wel. Juist in deze 
Coronatijd een uitkomst om je te verdiepen in het 
imkeren en toch nog een beetje het gevoel te heb-
ben dat je niet alleen bent als imker.
Al is de wijze waarop hij imkert, met blote handen, 
nauwelijks gestoken, JALOERSMAKEND! Bah!

Juul Hogeling
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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.
Verhuur van fietsen, (ook elektrische) mountainbikes, 
tandems, ebikes, steppen, elektrische VeluweScooters. 
Bedrijfsuitjes * Familiedagen * Kinderfeestjes * School-
sportdagen * Vrijgezellendagen * Diverse tochten & 
activiteiten.

Verkooppunten
Achter de Coulissen 1
Beethovenlaan 53
Broerenstraat 23

Natuurlijk koopt ook u uw brood en banket
bij Arnhems oudste bedrijf!

Al sinds 1767 leveren wij brood en banket aan de Arnhemse 
bevolking. Wilt u een beter bewijs van kwaliteit en ambachtelijk 
vakmanschap? Wekelijks hebben wij speciale aanbiedingen.
Komt u regelmatig langs om te zien wat wij voor u in de 
aanbieding hebben!

Arnhem - Duiven - Huissen - Velp - Rheden - www.hilvers.nl - bakker@hilvers.nl - 026-364 41 41

Elderveldplein 17
Fortunastraat 9
Geitenkamp 15
Hanzestraat 137

J. Israelslaan 92a
Middelgraaflaan 10a
Oostburgwal 40

Thuvinestraat 37, Duiven
Brink 12, Huissen
Groenestraat 73, Rheden
Pres. Kennedylaan 301b, Velp


