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Zwarte bijen uit België zijindelijk!Ω
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Van de bestuurstafel
De mijten zijn geteld en de bijen zitten al lang weer 
op de suiker. Langzaam  maar zeker verminderen 
de activiteiten.
Wellicht nog de honing van de heide die moet wor-
den verwerkt maar de dracht van de heide gaf wel 
een wisselend beeld te zien en ook aanleiding tot 
een misverstand. Eerder had de gemeente Rheden 
aan ons (en niet de andere verenigingen) doorge-
geven dat dit jaar geen toestemming werd gegeven 
om kasten te plaatsen. Tot onze verbazing stonden 
er wel kasten van anderen en desgevraagd werd 
door de gemeente Rheden half augustus aan ons 
verteld dat er een fout was gemaakt met de be-
richtgeving. Reden voor de gemeente om volgend 
jaar meer precies de informatie te verstrekken aan 
allen, lijkt mij!

Maar de Barbecue in juni was weer een uiterst ple-
zierige bijeenkomst in een ontspannen ambiance. 
Piet Nibbelink had zoals verwacht wederom voor 
goed weer met een aangename temperatuur ge-
zorgd en het was goed elkaar weer eens te spre-
ken over van alles en nog wat. Dank aan allen die 
voor de drank en eten hebben gezorgd en in het 
bijzonder aan Piet.

Overleg met de gemeente Arnhem
In een –inmiddels- ver verleden (2010) heeft de 
vereniging een convenant met de Gemeente Arn-
hem gesloten over de bevordering van dracht in de 
gemeente. Wij hebben een drachtplantencommis-
sie die onderzoek doet en een inventarisatie maakt 
van de drachtplanten in ons gebied. Maar de gege-
vens van de gemeente over dracht die onze com-
missie gebruikt zijn gedateerd en inmiddels heeft 
er een wisseling van wethouders plaatsgevonden. 
Reden om contact te zoeken, zeker nu de gemeen-
te een bij- vriendelijke gemeente is geworden en 
er overal zo’n wisselend beleid dreigt te ontstaan 
over de bescherming van de wilde bij. 
Op 14 augustus jl. heeft overleg plaatsgevonden 
van een delegatie van het bestuur met de wet-
houder dierenwelzijn van de gemeente Arnhem, 
Cathelijne Bouwkamp. In het contract met de ge-
meente staat onder meer dat onze vereniging en 
de gemeente samenwerken als het gaat om biodi-
versiteit en drachtverbetering.
Het heeft de nodige tijd gekost voor de gemeente 

om een goed inzicht hierin te krijgen.
Voorwaarde voor de gemeente om het “certificaat 
bij- vriendelijke gemeente” te krijgen was ook een 
inventarisatie van de drachtplanten en van andere 
maatregelen. In het gesprek met de wethouder is 
besloten dat deze gegevens ter beschikking wor-
den gesteld aan onze drachtplantencommissie, die 
de gegevens dan kan bestuderen en met voorstel-
len aan de gemeente kan komen tot verbetering. 
Vervolgens kan dan in een vervolgoverleg met de 
wethouder hopelijk een plan de campagne worden 
opgesteld tot drachtplantverbetering, meer inzaai-
gebieden, voorlichting aan het publiek etc.. Niet 
alleen voor de honingbij maar ook voor de wilde 
bij.

Ook voor onze vereniging is dit van groot belang. 
Niet zozeer vanwege de toch wat negatieve discus-
sie die dreigt te ontstaan over de (vermeende) con-
currentie tussen wilde bij en honingbij, maar ge-
woon om inzicht in de feiten te hebben en op grond 
daarvan ook leden beter te kunnen adviseren waar 
mogelijk (hoeveel) kasten zouden kunnen worden 
geplaatst, gelet op de aanwezige drachtplanten. 
Dan zijn we af van uitspraken “over de duim”, al 
dan niet op grond van eigen ervaring of mening, 
dat er ergens wel of geen kasten welkom zijn. 
Ofwel transparantie en waar nodig besluitvorming 
op grond van feiten!

En dit alles uiteraard ook met het doel inzicht te 
krijgen op gemeentelijk gebied in de hoop dat nog 
ergens door ons een stal gebouwd zou kunnen 
worden, dan wel om meer “buitenplekken” te kun-
nen aanwijzen waar, al dan niet tijdelijk, kasten 
kunnen worden geplaatst. Ook hier staat de wet-
houder positief tegenover.
Want we hebben meer plekken nodig om kasten 
te kunnen plaatsen voor de leden. Van Gastelhof 
staat nu wel heel erg vol met kasten, ook omdat 
oud cursisten kennelijk elders geen plek voor hun 
kasten kunnen vinden. 
Het gesprek verliep zeer plezierig en constructief 
en zal worden vervolgd. 

Maar nu is er werk aan de winkel, met name in 
eerste instantie voor de drachtplantencommissie 
waarbij ik hoop dat zij tot goede adviezen komt 
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Attentie: De lezingen in de aula van Nieuw Schoonoord te Velp,  zullen voortaan om 
19:00 uur beginnen. Dit ivm een gewijzigd reglement van Nieuw Schoonoord. 
Ook zullen wij een andere ingang in gebruik nemen. Deze is gelegen aan de Hogeweg ! 

September 
Zaterdag 28 september laatste bijpraatochtend

Oktober 
Initiatiefgroep “Kijk op de bij” 

Dinsdag 1 oktober 20:00 uur lezing Pieter van Manen ‘Continuïteit in je biotoop’

Locatie: Kweekland, Dalweg 80, Arnhem

Donderdag 10 oktober 19:00 uur, lezing Arjen Strijkstra, associate lector VHL biodiversi-
teit en bijen, ‘Verbloemen wij het bijenprobleem ?’ Locatie: Aula Nieuw Schoonoord, Velp

Woensdag 16 oktober 17:00 uur, Najaarsoverleg, bijeenkomst met vooraf soep en broodjes. 
Locatie: Natuurcentrum Arnhem, Ruitenberglaan 4, Arnhem  

November 
Initiatiefgroep “Kijk op de Bij” 

Dinsdag 5 november 20:00 uur, lezing Jeroen Vorstman ‘Bijzonderheden bij het imkeren’  
Locatie: Kweekland, Dalweg 80, Arnhem

Donderdag 7 november 19:00 uur, lezing Johannis Vogelaar ‘Waswinning en wasverwer-
king’ Op deze avond vindt ook de jaarlijkse Honingkeuring plaats. 

Inname honing vanaf 18:15 uur. Graag vooraf aanmelden voor de honingkeuring via henk.
hoge125@gmail.com met vermelding van het aantal partijen dat u ter keuring  aanbiedt. 
Locatie: Aula Nieuw Schoonoord, Velp

Zaterdag 9 november, 10:00 uur, start korfvlechtcursus bij Imkervereniging ‘De Immen-
hof’ te Dieren. Informatie over het korfvlechten staat elders in deze uitgave. Aanmelden bij 
bartdecoo@bartdecoo.nl 

December 
Maandag 9 december, 17:00 uur  ‘Inwinteren’ met stamppot en feestelijke diploma-uitrei-
king nieuwe imkers. Locatie:  VV Rheden IJsselsingel 91 Rheden 

waarmee we met de gemeente aan de slag kunnen 
gaan.

Inmiddels is door Eddie van den Ham op onze web-
site een sponsorklick aangebracht.
Gebruik deze. Als iemand iets, wat dan ook, wil 
bestellen per internet doe het dan via deze “knop” 
Als de verkoper van een product is aangesloten bij 
de organisatie die deze click beheert, dan wordt 
er een klein bedrag van de verkoper overgemaakt 
naar onze vereniging.

Op 28 september vindt de laatste bijpraatochtend 
plaats en dan sluiten we dit seizoen weer af. 
Vanaf oktober tot het voorjaar 2020 zal ons lezin-
genseizoen weer beginnen en meer informatie 
vindt u elders in de redactieagenda. We zitten weer 
in Nieuw Schoonoord in Velp, maar let op, aan-

vangstijd 19.00 uur en de ingang bij het tehuis is op 
een andere plek. Nadere informatie volgt nog.
In ieder geval moeten we ons zelf ook weer inwin-
teren met de stamppot maaltijd op 9 december as.
Deze vindt plaats op ons vertrouwde adres in Rhe-
den en ook dan zullen de cursisten weer hun diplo-
ma uitgereikt krijgen door de wethouder. Noteer 
alvast de datum. 
Hetzelfde geldt voor het najaarsoverleg met de 
leden op 16 oktober waarvoor u allemaal begin 
oktober de agenda toegezonden krijgt. Als u zaken 
aan de orde wilt stellen meldt het mij dan (tijdig).

Onze bijen gaan langzaam maar zeker in rust toe-
stand maar wij gaan wel door met onze activitei-
ten. 

Paula Swenker

Agenda
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Dus u wilt uw imkerscarrière een mooie start 
bezorgen met het bezit van een zelfgevlochten 
schepkorf? 

Of u wilt er na al die jaren nu eindelijk eens een 
bezitten? Of u bent een beetje uitgekeken op de 
koninginnenteelt en de mega-opbrengsten en een 
raampje hier en een bak zus en rooster zo en u 
denkt, hoe imkerde betovergrootopa ook al weer? 
Of u vindt, zoals zo veel imkers, dat de winter veel 
te lang duurt en dat vooral de eerste maanden van 
het nieuwe jaar uitzitten, wachtend op de krokus-
sen en de reinigingsvlucht, een regelrechte straf 
is en dat er toch eigenlijk iets zou moeten zijn om 
die straf te verlichten? Dan bent u rijp om komen-
de winter op zaterdagochtend in Dieren te komen 
vlechten!
Het zal ergens diep in de jaren ’70 geweest zijn, 
dat een stel liefhebbers onder leiding van een Die-
rense imker besloot op zaterdagochtend te gaan 
korfvlechten. Dan kwamen ze om 10.00 uur ’s och-
tends bij elkaar in dat kleine houten verenigings-
gebouw aan de Goudakkerstraat 46, schilderachtig 
gelegen aan de bosrand, met tientallen bijenvolken 
ernaast, in winterrust.
De Dierense imker onder wiens leiding een en an-
der zou geschieden was ruim op tijd aanwezig om 
de gaskachels aan te steken. Hij had veel koffie 
gezet en koekjes geregeld en roggestro klaarge-
legd, dat hij van de zomer ergens geregeld had. En 
dan kwamen de eerste vlechters binnen. Ze namen 
een bak koffie, streken neer op hun vaste plaats, 
namen hun werkstuk op en gingen verder waar ze 
gebleven waren, eindeloos oudehoerend over klein 
lief en leed, over een tot enige ontzetting aanlei-
ding gevende actualiteit of over de moestuin.
Die Dierense imker was ooit Geert Buys en ooit 
Reinier van Zadelhoff, maar nu ben ik het, Bart de 
Coo, tevens voorzitter van de afdeling en redacteur 
van Bijenhouden – sommigen verdenken mij ervan 
dat ik eigenlijk zelf een bij had willen zijn. Ik heb 
geen idee hoe lang ik de Dierense vlechtsoos al 
weer organiseer, maar de tien jaar haal ik onder-
tussen toch wel. De gaskachels werden radiatoren 
en verder veranderde er volstrekt niets.
Wie wil meedoen, betaalt €40 voor het hele seizoen 

Korfvlechten in Dieren
dat in ieder geval begint op zaterdag 9 november 
en dat vermoedelijk zal doorgaan tot en met zater-
dag 14 maart. Een enkele keer slaan we een zater-
dag over, wegens feestdagen of andere zaken. We 
beginnen om 10.00 uur. Het is mooi als u er ietsje 
eerder bent, zodat we om 10.00 uur ook echt aan 
het werk kunnen zijn, maar niemand doet ergens 
moeilijk over. We gaan door tot 12.00 uur. U moet 
zelf vlechtband aanschaffen. Een pond kost onge-
veer €25, maar dat is veel te veel voor u alleen, dus 
die kosten kunt u delen met een ander.
Voor beginnende imkers of voor imkers die dat 
stadium nog maar net gepasseerd zijn, kan deel-
name interessant zijn, omdat er nog wel eens 
ouwe rotten willen meevlechten die u de oren van 
het hoofd kunt vragen, anders wil ik die ouwe rot 
wel zijn. Ook voor de kunst van het korfimkeren of 
het imkeren met lattenkasten (‘top bar hives’) kunt 
u bij mij terecht.
Mail bartdecoo@bartdecoo.nl als u zich wilt opge-
ven of als u meer inlichtingen wilt.

“Van God ontvangen”. Deze uitdrukking heb ik als 
hobby imker, ruim 40 jaar, in mijn gedachten mee 
gedragen. En pas deze zomer heb ik besloten om 
“Dieudonné” op mijn etiket van de tweede oogst, 
lindehoning, te vermelden. Dat geeft mij als im-
ker een heel apart gevoel.

Dat zit zo. Als imker ben je met je hobby bezig om 
je honingbijenvolken zo goed mogelijk te verzor-
gen. En daar komt heel wat BIJ kijken, zeker in 
ons wispelturige klimaat. Als dan na veel zorg en 
aandacht, en ook wat geluk, de oogst je uiteinde-
lijk toelacht, ben je terecht trots op het resultaat: 
“goud van de imker”.
Je deelt je voldoening met je collega imkers en in 
mijn geval ook met familie en vrienden. Het na-
tuurproduct komt na een tijdrovende slingeractie 
en zuivering over dubbele zeven, in gesteriliseerde 
potten. Een eigen etiket vormt de kroon op het 
werk.

Toch past mij als imker, veel bescheidenheid. Want 
ik ben slechts verzamelaar van de honing. De bij-
en zijn de eigenlijke producenten van dit unieke, 
hemelse zoete spul. Daarvoor hebben de ruim 
40.000 honingbijen (per volk) heel lang intensief 
samen gewerkt. Een prestatie die ongewoon en 
bijzonder genoemd mag worden. Ten eerste omdat 
het in harmonie gebeurt en onder regie van één 
koningin. Ten tweede: de honing door de bijen heel 
precies opgeslagen wordt in de raat, met een was-
deksel erop, afgeschermd tegen vocht uit de lucht.

Blijft voor mij dat de echte honing van serieuze 
imkers iets is als “van God gekregen”. Immers: de 
bijen verzamelen hiervoor de nectar uit de bloe-
men. Druppel voor druppel, uur na uur, dag na 
dag. Vliegen van zonsopgang tot zonsondergang, 
enz. enz. Desnoods 3 km en weer terug. Voor 1 pot 
van 450 gram, zou omgerekend één bij de wereld 
rond moeten vliegen.
De bloemen raken uitgebloeid, en er komen nieu-
we bloemen, de bijen komen en gaan. De koningin 
blijft, soms wel 5 jaar trouw op haar “post”. 
En toch de imker is niet meer dan een toeschou-
wer die jaar in jaar uit, zich blijft verwonderen over 

het uitzonderlijke  leven van de honingbijen, te-
recht met “kleine giganten” aangeduid.
Of toch: “Dieudonné”? Voor mij in elk geval wel, 
vandaar mijn unieke etiket.

Arthur Ohm

Dieudonné !
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Bijen in de kunst
Het was in mei van dit jaar dat, tijdens een wande-
ling in Amsterdam, mijn oog viel op een schilderij 
in de etalage van de Jaski Galerie in de Nieuwe 
Spiegelstraat.
 
De bij erop trok de aandacht, maar het opvallende 
figuurtje met een kapsel in de vorm van een bijen-
korf natuurlijk ook. En vooral ook de titel “Queen 
Bee”. Het nodigde uit om naar binnen te gaan om 
er meer over te weten te komen. 
De vriendelijke galeriehouder was bereid mij te 
vertellen dat de kunstenaar, Mark Ryden, een 
Amerikaan uit Portland, Oregon is en gaf mij enige 
informatie over hem. Zijn unieke stijl trok voor het 
eerst aandacht in de jaren negentig en wordt wel 
Pop surrealisme genoemd. In de galerie waren 
meer schilderijen van hem te zien in dezelfde stijl 
en met vergelijkbare zowel cryptische als schattige 

figuurtjes. Oneindig gedetailleerd en met zorgvul-
dig geglazuurde oppervlakken. 
In de wereld van Ryden gaan cherubijnmeisjes sa-
men met vreemde en mysterieuze figuren. 
Zo is de combinatie van het “meisje” met de bij 
natuurlijk ook een vreemde.  
Ik heb getracht Mark Ryden via mail te vragen om 
zijn beweegreden dit te schilderen, en om toe-
stemming een foto van zijn schilderij te publiceren; 
hij bleek slecht benaderbaar, zoals de galeriehou-
der mij al voorspelde. De laatste zag er geen pro-
bleem in om de foto te gebruiken.  
Wel hoorde ik dat hij ook een schilderij met titel 
“King Bee” heeft gemaakt. Wat zou hij zich daarbij 
voorstellen? De afbeelding bleek op internet te vin-
den. Lodewijk XIV is er niets bij!
 
Marcel Simon

Voortgezet imkeren
Samen met de Imkersvereniging de Liemers willen we volgend seizoen de cursus 
voortgezet imkeren starten. Mart Coemans en Piet van Schaik gaan deze cursus geven. 
De cursus is bedoeld als opfrissen van de lesstof en praktijkhandelingen bij de basis-
cursus. uitgangspunt is dat de cursist een of meer eigen bijenvolken heeft en daarmee 
tenminste 1 jaar heeft gewerkt. De cursus bestaat uit een 8-tal theorie lessen waarin 
een gedeelte herhalingslessen zijn maar daarnaast zullen heel andere interessante 
facetten van het imkeren aan de orde komen, bijv. de Renson methode . 
Ook worden lessen koninginnnenteelt ingepast waarbij je enkele Buckfast larfjes krijgt 
om deze zelf op te kweken tot een sterk volk. De cursus start bij voldoende deelname 
in januari 2020 en zal tot medio augustus duren.
Het cursusgeld bedraagt € 140.-
Opgeven kan via de site van de NBV. 
Wil je meer informatie zie de site of vraag het aan de docenten of aan mij.

Herman Radstake

9

Frater Willibrordus Hilhorst op 
11 september overleden.

Veel van onze lezers luisteren op zondag naar het 
radioprogramma Vroege Vogels en zijn dan bekend 
met de bijdrage van Frater Willibrordus in de zgn. 
Fenolijn. Maar ook zullen velen niet weten dat hij 
ook imker was en enige jaren donateur van onze 
vereniging. Dat was in de periode dat hij in Arnhem 
in het fraterhuis verbleef. Naast de bijen hadden 
vlinders zijn grootste interesse. 
Zo heeft hij in 2009 voor ons, nog hoog boven in de 
Atlantaflat over zijn vlinderhobby verteld. 
En in 2010 bij onze buur de IVN-tuin. Daarbij toon-
de hij dan zijn vlinderkastje, waarin hij de ontwik-
keling van ei tot vlinder kon volgen. 
En met name was hij fan van het oranjetipje. 
In een interview bij Vroege Vogels gaf hij aan dat 
hij voor de dood niet bang was en als het zover 
was, in een verheerlijkt lichaam terug zou komen, 
misschien wel als een vlinder. 
De frater werd 91 jaar.
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De Heide: ‘Paars, paarser en paarst’

Als de Veluwezoom je ‘achtertuin’ is, ben je een 
bevoorrecht mens !  
In alle regiomedia werd in augustus wel aandacht 
besteed aan de prachtige heidebloei. 

Met een greep uit de headlines:  ‘De heide kleurt 
paars,  dat had niemand verwacht’ van De Stentor, 
‘Paarse pracht bloeit en het lijkt onstuimiger dan 
ooit’ (RTL nieuws), ‘Paars, paarser en paarst’ (Ki-
dsweek) of ‘De heide is weer diep paars gekleurd’ 
(Gelderlander)…zal de uitbundige heidebloei van 
dit jaar, niemand in de buurt ontgaan zijn. 
Wat vooraf ging was een peildatum in juni, waarbij 
je aan de hand van de ontwikkeling van de heide, 
zou moeten  kunnen beoordelen (voorspellen ?) 
hoe de heidebloei zal zijn. Eind juni was de mening 
van een ervaren heideganger nog: ‘Dit jaar wordt 
het weer niks met de heide, alles is kurkdroog’. 
Daarbij de ervaring van vorig jaar, waarbij hoge 
temperaturen en extreme droogte de oorzaak van 
een bruin gekleurd heidelandschap was. Het zag 
er erg somber uit. Voor de beheerder van het hei-
degebied Rozendaalse Veld was de situatie in juni 
nog een reden om de spaarzame dracht uitsluitend 
aan wilde bijen beschikbaar te laten. Het plaatsen 
van enkele bijenkasten is op het Rozendaalse Veld 
in principe, met vergunning, toegestaan maar met 
het voorbehoud dat de actuele situatie het toelaat. 
Er is een aantal ontwikkelingen gaande die vragen 
om het maken van keuzes in het beheer van het 
natuurgebied, om zo te kunnen blijven voldoen 
aan de langetermijnvisie: het duurzaam in stand 
houden van het natuurgebied ten dienste van 
het algemeen belang. Een lid van de werkgroep 
Drachtplanten heeft daarbij deel uitgemaakt van 
de schouwgroep Rozendaalse Veld. De ‘Beheervi-
sie Rozendaalse Veld 2019-2029’ ligt er inmiddels. 
Buitengewoon boeiende materie voor iedereen die 
zijn zicht wil verruimen !    
De heidebloei was schitterend dit jaar ! 
In augustus had diezelfde heideganger zijn honing-
bakken ‘bomvol’ heidehoning, tegen alle verwach-
tingen in. Zijn kasten stonden trouwens niet op het 
Rozendaalse Veld maar op het Herikhuizerveld.  

Een paar flinke regenbuien hadden verandering 
gebracht in de mistroostige situatie van juni. 
Struikheide, een sterk plantje kun je wel zeggen.  

Even een zijsprong naar onze oosterburen…Ook 
op de Lüneburger Heide was de heidebloei dusda-
nig dat er weer, volgens traditie op de laatste zon-
dag van augustus, een uitbundig  ‘Heideblütenfest’ 

gevierd kon worden. Incl. optocht waarbij figuren 
(op wagens) voorbij komen die allemaal van hei-
debloesem zijn gemaakt plus een heidekoningin.
 
Waarschuwing bij creatieve impulsen: Het is bij 
ons niet toegestaan om heide te plukken ! 

Als wij het hebben over paarse heidevelden gaat 
het over de struikheide, de Calluna vulgaris. Bij 
het benoemen van struikheide worden Erica en 
Calluna nogal eens door elkaar heen gebruikt. 
Erica (Ericaceae) is echter de familienaam voor de 
heidefamilie waaronder vele soorten vallen zoals 
de blauwe Bosbes of de Rododendron en dus ook 
de struikheide.  
 
Als drachtplant is de struikheide voor insecten 
van grote waarde. De bloeiperiode is van juni t/m 
september, althans onder gunstige weersomstan-
digheden met voldoende regen. De voedselwaarde 
voor insecten wordt bij struikheide aangegeven 
met:  N5/P5 Nectarwaarde (N5) wil zeggen 151-
200kg/ha, pollenwaarde (P5) betekend 201-550kg/
ha.

Struikheide wordt ook wel omschreven als ‘droge 
heide’ met als tegenstelling de dopheide (Erica 
tetralis) zijnde de natte variant. Bij droge heide 

bestaat de bodem uit zand, al dan niet met leem 
en is de grondwaterspiegel gedurende het groot-
ste deel van het jaar lager dan de wortelzone. De 
dophei (natte heide) groeit op voedselarme, voch-
tige plaatsen, zoals zand-, moeras- en veengrond, 
zowel op zonnige als op schaduwrijke plaatsen, in 
duinvalleien en in bossen. Ook de dopheide heeft 
veel baat gehad bij de flinke regenbuien. De ‘nor-
male’ start van de  bloei is in juni …dit jaar pas 
halverwege augustus. Al verschijnt de dopheide 
in onze regio niet als uitgestrekt heideveld, toch 
heeft ook deze plant een hoge voedselwaarde (N5/
P5) voor insecten, met name voor hommels, maar 
ook voor vlinders zoals het heideblauwtje. Hom-
mels met een lange tong kunnen bij de nectar 
komen. Hommels met een korte tong ‘breken in’ 
door een gaatje te bijten onder in de bloemkroon. 
Daarna is het voedsel ook voor honingbijen be-
schikbaar, zij maken gebruik van het door de hom-
mel gemaakte gaatje. 

Lotty van den Bosch
*https://geerfdenvanvelp.nl/wp-content/
uploads/2019/05/Beheervisie-Rozendaal-
se-Veld-170519-def.pdf
Foto  van het  ´Heidenblütenfest’  zijn welwillend 
ter beschikking gesteld door de voorzitter  van de 
organisatie (Hans Jürgen Pyritz)  en gemaakt door 
Victoria Glaser.  
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Start van Werkgroep Diagnose en 

Op 3 sept. Jl. hebben we de startbijeenkomst 
gehad van bovengenoemde werkgroep in Gelder-
land. In onze provincie bestond tot voor kort nog 
niet zo’n team. 

Het team bestaat uit 12 leden afkomstig van 
Apeldoorn tot Zetten. Met maar liefst 6 leden van 
onze vereniging zijn we zeer goed vertegenwoor-
digd. (onze leden zijn: Sinajda Bognar, Nikkie 
Kenters, Coen Kleindouwel, Louis Janssen, Mar-
cel Simon en Erwin Prins) We komen eens per 2 
maanden bijeen in het Natuurcentrum Arnhem en 
naast overleg valt het accent op het onderzoeken 
van bijenmonsters, ingezonden door imkers, die 
vragen hebben over de gezondheid van hun volken. 
Toevallig was er een paar dagen voor de aftrap een 
dood volk aangemeld door een imker in de buurt 
en hebben we een monster van verschillende stuk-
ken raat en wat bijen kunnen onderzoeken onder 
een microscoop. Hierbij konden we al wel een in-
druk krijgen van wat er na verdwijning van het volk 
waarschijnlijk is gebeurd. De oorzaak van deze 
verdwijning hebben we tot nu toe nog niet kunnen 
achterhalen.  
Imkers in Gelderland, en natuurlijk dus ook leden 
van onze vereniging kunnen een vraag richten en/
of een monster sturen aan ons team met een ver-
zoek dit te onderzoeken. Binnenkort valt op de site 
van de NBV en wellicht ook via onze site te lezen 
hoe je dit kan doen. We hopen geregeld een vraag 
te krijgen zodat we onze expertise kunnen opti-
maliseren en imkers daarmee hun kennis kunnen 
vergroten. Voorkomen is natuurlijk beter dan ge-
nezen. Het was een leuke en leerzame avond.  
PS Op de foto is te zien dat wasmotten er wel raat 
mee weten, zodra een volk te zwak geworden is. 
Dat zien we dus liever niet.

Erwin Prins.

Bijengezondheid Veluwe Zuid

Foto: Cocons en larven van wasmotten

Hoe kan HMF ontstaan als gevolg van 
de goede oogst heidehoning?
Zoals al bij het onderwerp drachtplanten aange-
geven is de heide onverwacht tot grote bloei ge-
komen, Als gevolg daarvan bleek de honingoogst 
ook verbazend goed. 

De opslag van honing vond zelfs ruimschoots 
plaats in de broedkamer(s). Zelfs zoveel dat de 
ruimte voor broed steeds kleiner werd. 
Gevolg was dan ook dat we bij het slingeren in 
tweestrijd waren: ook slingeren uit de broedkamer 
of aan de bijen laten en de aangeschafte contai-
ners invertsuiker voor een deel maar opslaan voor 
later. En later is dan volgend seizoen. 
De vraag doet zich dan voor of het kwaad kan als 
de houdbaarheidsdatum wordt overschreden. Zo’n 
warme zomer als dit, maar ook als vorig jaar zou 
het HMF gehalte wel eens goed kunnen opdrijven. 
HMF, hydroxymethylfurfural, een afbraakproduct 
van suikers en in honing met name van fructose. 
De afbraak wordt vooral beïnvloed door de pH en 
de temperatuur. Dat geldt voor honing, die van 
zichzelf al zuur bevat en is o.a. ook een reden 
waarom honing niet sterk verwarmd mag worden. 
Bij het inverteren van suikersiroop worden zuren 
toegevoegd. 
Nu heeft HMF geen invloed op de gezondheid van 
mensen, maar is wel giftig voor bijen.  
In de winter van 2009-2010 werd abnormale bijen-
sterfte vastgesteld en bij het zoeken naar de oor-
zaak bleek de suikersiroop als wintervoer voor de 
bijen een hoog HMF gehalte te bevatten. Daarnaast 
bleek de geleverde invertsuiker meer glucose te 
bevatten waardoor de suiker te snel kristalliseer-
de, De bijen konden het voer daardoor minder 
goed opnemen. 
De bovengrens van het gehalte aan HMF is voor-
lopig vastgesteld bij 40 mg/kg en grappig genoeg 
bij tropische honing bij 80 mg/kg. Dit laatste is 
na onderhandelen aangepast wegens  de warmte 
in de tropen. Kennelijk gaat men ermee akkoord 
omdat, zoals gezegd, de stof niet toxisch voor de 
consument is; zolang de consument maar niet een 
bijenvolk is. 
Naar de exacte norm voor het HMF gehalte wordt 

nog verder onderzoek gedaan. 
Jammer is dat het HMF gehalte voor de imker niet 
zomaar even te meten is. Daar is speciale appara-
tuur voor nodig. 
Om nog weer terug te komen op de overvloedige 
heidehoning, het overhouden van invertsuiker 
doordat men de bijen meer eigen honing laat hou-
den, vraagt om een wat koelere opslag. Een door 
de zon opgewarmde schuur zal het HMF gehalte 
teveel doen stijgen. 
Bij de Trim-O-Bee van dit jaar staat een houdbaar-
heidsdatum van max. sept. 2020 bij een tempera-
tuur van 15* C. tot 25* C. 
Algemeen wordt ervan uitgegaan dat bij een be-
waartemperatuur van 20*C. het 2 tot 4 jaar duurt 
voor het HMF gehalte op 40 mg./kg komt, terwijl 
het bij 30*C al na een half tot 1 jaar het geval is. 
 
Marcel Simon 
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Ontmoeting met een Armeense imker

15

Bij mijn zoektocht naar een Armeense imker 
in de winter werd ik geholpen door mijn vriend 
Artash. Met hem zijn we naar een buitenhuis 
gereden waar een kennis ons ontving en hielp te 
zoeken naar een imker.

Ondertussen kreeg ik al genoeg honing te proeven, 
gemaakt door een aangetrouwd familielid. Na veel 
heen en weer gebel konden we uiteindelijk nog net 
voor het donker naar een klein dorpje vlakbij Masis 
(en de berg Ararat) rijden. We werden begroet door 
alle mannen uit het dorp en begeleid naar imker 
Marad (70+). Hij houdt op zijn boerderij aan de rand 
van het dorp ganzen, kalkoenen, konijnen en bijen, 
allemaal ter consumptie, de bijen voor de honing 
natuurlijk. Hij produceert ongeveer 50-100 kg per 
seizoen, en daarnaast bijna 150 kg voor eigen ge-
bruik. Marad is namelijk de oudste van 8 broers 
en zussen, met genoeg neven, nichten, en aanwas 
om de honing kwijt te kunnen. Hoewel zijn bijen 
vrij rustig zijn, verwerkt hij zijn raten in een schuur 
verderop.
Hij produceert al 20 jaar in deze regio, en naast de 
fruithoning (vooral abrikoos van eigen erf), vliegen 
de bijen op een ruim aanbod aan bloemen in de 
Ararat-vallei. Hij maakt geen specifieke honing, 
het is in die streek allemaal gemengd. De beste 
tijd, volgens hem, is eind juli-begin augustus. Hij 
haalt al zijn materiaal in grote hoeveelheden uit 
Rusland, inclusief medicijnen. Tegen ziektes, o.a. 
de mijt, gebruikt hij medicijnen met een Armeense 
naam. Volgens hem worden in de aangetaste kas-
ten de bijen ziek van het medicijn, maar is het wel 
effectief. Overigens, volgens zijn eigen geschreven 
briefje in het Russisch zou het gaan om oxaalzuur, 
dat hij dan in de winter toedient. Dit jaar is het een 
uitzonderlijk warme winter, maar soms beschermt 
hij zijn kasten tegen de kou. Hij heeft naar eigen 
zeggen niet al te veel werk aan de bijen.
In tegenstelling tot in veel ex-sovietlanden, ver-
koopt hij zijn overschot aan honing niet langs de 
weg maar in de stad. Voor potten van 3 kg vraagt 
hij 12000 Dram, ongeveer 25 Euro. Rijk wordt hij er 
niet van, maar voor een deel leven ze al zelfvoor-
zienend, met een grote, hechte familie om elkaar 
te ondersteunen.

Onder het ‘genot’ van zijn zelfgebouwde vuurwa-
ter, vertelt hij me nog dat ze geen waarde hechten 
aan de koninginnegelei, maar grapt hij dat man-
nen het graag eten voor hun ‘conditie’. Zijn honing 
smaakt heel mild, is vrij licht van kleur en tot 
keiharde klonten gekristalliseerd, en volgens hem 
van hoge kwaliteit.
Al met al een geslaagd en typisch Armeens avon-
tuurtje. Ik kom zeker nog eens terug bij Marad!

Dario Cramer
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De slag Bij Oudega
Wij wisten al hoe bijen ingezet worden om olifanten 
uit akkers van boeren te weren.
In de Bijenstal van juni 2013 werd verteld hoe in 
Kenia zgn. bijenhekken –bijenkastjes werden aan 
draden rondom akkers opgehangen -,olifanten op 
afstand hielden. Door de trilling die olifanten ver-
oorzaakten bij aanraking van het hek, komen de 
bijen in actie.

Bijgaande vertelling van dichter bij huis laat zien 
hoe we ook met bijen de slag kunnen winnen.

Op een “kille” woensdagmorgen, 26 juni fietsen 
we langs bij Klaas Sluiman naar zijn nieuwe “Bij-
enpark Terschelling”. Dit eldorado voor vliegen-
de insecten ligt even buiten Midsland, midden op 
dit geweldige eiland.

Klaas begroet ons hartelijk en laat ons trots zijn 
lokatie zien. 
Hij heeft als gepassioneerd imker afkomstig uit 
Drente (Yde) enkele jaren terug zijn ogen- en dat 
van zijn partner- laten vallen op een royaal en bij-
zonder stuk weidegrond aan de hoofdweg langs 
Midsland.Met een ruime blik op de toekomst 
heeft Klaas hier niet alleen een ruime bijenstal 
gebouwd, maar ook een lesruimte, verkoopge-
deelte voor allerlei honingsoorten en bijproduk-
ten. En een goed uitgeruste werkruimte voor het 
verwerken van honing en was. Het geheel ademt 
een sfeer van juiste zorg, inzicht en toewijding 
voor onze BIJzondere hobby. In de stal staan een 
tiental bijenkasten, die zorgen voor de produktie 
van de lokale Terschellinger honingsoorten. Zoals 
daar zijn: Lamsoor, Boschplaat, en Tussen Wad en 
Strand, en nog veel meer produkten. Allemaal op 
basis van wat plaatselijk kan worden geoogst.
Buiten deze ruime, goed en slim uitgekiende bij-
enstal, annex ontvangstruimte, heeft Klaas een 

Hernieuwde kennismaking met
Bijenpark Terschelling

fors bijenpark in aanleg. Een gedeelte is al zodanig 
uitgegroeid dat de bloemen zich royaal en soorten-
rijk presenteren. En niet alleen aan de honingbijen 
maar ook aan tal van wilde bijensoorten, inclusief 
hommels, bessenzweefvliegen etc. Wat Klaas wil 
promoten is vooral het plezier in het omgaan met 
bijen. En wel op een zodanige manier dat zijn vele 
leerlingen ook “besmet”raken met het BIJzondere 
virus die imkers maar al te goed kennen: perma-
nente verwondering over wat deze kleine giganten 
allemaal presteren kunnen. Klaas mag met recht 
een natuurtalent en een ambassadeur voor de im-
kers worden genoemd.
Na ruim 3 kwartier nemen we hartelijk afscheid en 
nemen, met behalve een paar potten speciale Ter-
schellinger honing, ook een mooie ervaring rijker  
mee. Ons advies is: als je op Terschelling komt 
en je hebt tijd, neem dan de moeite om bij Klaas 
Sluiman en zijn Bijenpark langs te gaan. Voor 
meer informatie zie:
www.bijenparkterschelling.nl  adres: Hornsjilde-
weg 1, Midsland, M: 0653403219.

Arthur en Els Ohm, 26 juni 2019, die ook de foto’s 
hebben gemaakt.
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Standplaatsen bijenkasten 2019/2020
In 2017 heeft de werkgroep Drachtplanten de standplaatsen in kaart gebracht.  
De bijenkasten van leden/donateurs van onze vereniging, de afdeling Dieren, maar ook bijen-
volken van niet-leden binnen ons werkgebied zijn hierop vermeld. Om dit overzicht actueel te 
houden zullen wij opnieuw aan u vragen om uw standplaatsen op te geven. Enerzijds omdat er 
kasten verplaatst worden, maar ook omdat u wellicht na 2017 wél bijen bent gaan houden of 
juist gestopt bent. U ontvangt in de eerste week van oktober een mail met een formulier waar-
op u kunt aangeven of u bijenvolken heeft of geen bijenvolken. Dat laatste lijkt niet logisch bij 
de registratie van standplaatsen maar is noodzakelijk  om verwarring te voorkomen. 
Wij weten namelijk niet of u vergeten bent het formulier in te vullen. U komt dan op de lijst 
om telefonisch te benaderen. Dat laatste is voor de werkgroep veel extra werk. De werkgroep 
Drachtplanten hoopt van harte op uw medewerking om direct na ontvangst van de mail,  het 
formulier in te vullen en te retourneren.    
Bij het invullen van het formulier wordt u gevraagd om in te vullen:
a. uw naam
b. of u bijenvolken heeft / geen bijenvolken (meer) heeft 
a. de locatie waar uw bijenvolken staan met postcode en huisnummer 
b. het aantal volken dat u heeft ingewinterd op deze locatie 

Voor de transparantie, in kader van de AVG heeft uitsluitend de voorzitter van de werkgroep beschikking 
over de leden-/donateurs-lijst. Als u op de ‘bellijst’ komt wordt alleen uw naam en telefoonnummer ver-
strekt aan werkgroep-leden om telefonisch contact met u op te kunnen nemen.  
Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw gegevens hoor ik dat heel graag.

Namens de werkgroep Drachtplanten
Lotty van den Bosch (vz)

Standplaatsen bijenkasten 2019/2020
Groei & Bloei de Tuinvereniging, met een regio-
nale Afdeling Over-Betuwe & Lingewaard bestaat 
dit jaar 50 jaar! Dat werd groots gevierd, want zó 
lang een vereniging in stand houden is een hele 
kunst.

Om dit jubileum te vieren werd er een fotowed-
strijd uitgeschreven. Het thema was : ‘Wie maakt 
de mooiste foto van zijn/haar tuin”. Hieronder ziet 
u mijn inzending. Ik fotografeer al jaren met een 
spiegelreflex camera, later vervangen door een 
Systeemcamera. Ook ben ik overgestapt van een 
Canon naar een Sony, maar dat is een ander ver-
haal. Dit was de eerste keer dat ik met een foto-
wedstrijd mee deed. Het voelt geweldig als je dan 
de eerste prijs in ontvangst mag nemen. Ik ben er 
trots op en heel blij mee.
Het juryrapport van de winnende foto beschreef 
het als volgt:
De beleving van je tuin van zowel bloemen als die-

ren is in deze foto op het juiste moment gevangen.
De kleuren van zowel de bloem als de Bij zijn heel 
natuurlijk, de scherpte van de Bij, deze kun je 
bijna van de foto pakken, maar ook van de bloem 
spatten van de foto af. Ook de kleine details van de 
krachtige stamper die wat betreft de vorm lijkt op 
de voelsprieten van de Bij.
De jury was unaniem in hun keuze voor deze foto.
Dit mooie resultaat wil ik graag met u delen, aan-
gezien de Bij centraal staat bij uw vereniging.

Ellen Weenk

Passie voor de Bij
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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”

Een beetje verslaafd aan de zwerm

Naam: Achmed Tahrioui
Leeftijd: 40 jaar
Getrouwd met Fatima, 2 dochters, 1 zoon (13,10 
en 8 jaar)
Woont in de Laar-West
Beroep: Rijschoolhouder en ambulant begeleider 

Achmed was me opgevallen in de zwermapp:  Be-
richt van Achmed Rijsucces: ik rij wel even langs. 
Het maakte me nieuwsgierig, zeker toen iemand 
me vertelde dat hij tijdens de rijlessen dan even 
langs het opgegeven adres rijdt om vast een indruk 
te krijgen van de zwerm. Zo is het niet helemaal, 
vertelt hij, ik vind vooral de reacties van de om-
standers leuk, ik leg graag wat uit over een zwerm, 
ik hou ervan als mensen vragen stellen. 
Een man die van communiceren houdt, dat blijkt 
wel als ik bij hem in de tuin zit. Ik had begrepen 
dat hij ook bijen thuis had, maar ik zag ze niet. 
Achter zijn huis, op een braakliggend postzegeltje 
van de gemeente heeft hij het voor elkaar gekre-
gen om een stalletje te bouwen. Eerst telefonisch 
contact, beetje drammen, maar met weinig suc-
ces. Daarna weer geprobeerd met wat meer uitleg 
over de honingbij versus de wilde bij, en na enkele 
maanden kwam de gemeente eens kijken. Achmed 
had een tekening klaar, vertelde zijn plan en heeft 
nu een prachtig afgeschut plekje voor zijn stal van 
de gemeente Arnhem in bruikleen. Zijn volken zijn 
zwermen die hij geschept heeft en op dit moment 
staan er twee kasten op de Posbank, waar de hei-
de volop bloeit. 
Achmed laat me zijn zelfgebouwde broedkamer 
zien. Hij heeft zelf van multiplex met daarbinnen 
een isolatielaag zijn 3 kasten gemaakt, lichtge-
wicht, maar wel van hout. De Simplex kasten vond 
hij te zwaar.  De Segebergerkast van piepschuim is 
ook lichtgewicht, maar piepschuim vond hij onna-
tuurlijk, hij gebruikt liever hout. 
Achmed is geboren en getogen in Arnhem, als 
middelste in een gezin met 9 kinderen. Zijn broers 
zijn allemaal ondernemers geworden. Hij ver-

telt een buitenkind te zijn geweest, altijd op zoek 
naar insecten en plantjes  Op vakantie in Marokko 
kwam hij voor het eerst in aanraking met een bij-
enkorf. In de familie zijn ze gek op honing. Twee 
jaar geleden bedacht hij dat hij bijen wilde houden, 
je wilde imker worden, verbeterde zijn vrouw hem. 
Hij zoekt veel na op You tube, heeft binnen de ver-
eniging veel contacten met Klaas, Mark en Her-
man, bezoekt de bijpraat ochtend als hij tijd heeft 
en doet mee in het rooster van het NOM en Heu-
ven. Hij denkt erover om volgend jaar een cursus 
koninginnenkweek te gaan doen.
Zestien jaar geleden begon Achmed zijn rijschool, 
hij werkte soms 50 uur per week, maar vooral de 
administratieve kant begon hem tegen te staan. 
We hebben het over een zittend beroep, hij loste dit 
probleem op, door de auto wat verderop te parke-
ren en kwam zo aan zijn dagelijkse beweging. Door 
zijn oud leerlingen werd hij getipt voor een functie 
van ambulant begeleider, bij mensen die sociaal 
maatschappelijk in de knel zijn gekomen. Daar 
werkt hij nu 28 uur, de andere uren houdt hij aan 
voor zijn rijschool. Een mooie afwisseling, vindt hij 
zelf. 

Afgelopen seizoen heeft Achmed 8 zwermen ge-
schept. Hij heeft zijn spullen altijd achter in de 
auto liggen en noemt het zelf een beetje een ver-
slaving, altijd weer anders en je leert er steeds 
van. Twee keer ging het fout, in die zin, dat de kast 
te klein was en het volk weer vertrok. Een ande-
re keer wilde hij te snel en vertrok het volk weer, 
omdat de geur van de oude koningin nog in de kast 
zat, vermoedt hij. 
Zijn kinderen betrekt hij bij zijn hobby. Zo kwam hij 
op vakantie in Turkije, tijdens een wandeling een 
dierenarts tegen, die imker was. Hij kocht bij deze 
man voor zijn kinderen een imkerpak voor 4 euro 
en zo kwam papa met grote tassen weer terug op 
het resort. Bij de douane ging het allemaal net 
goed met de extra bagage. 
Ongeveer 7 kilo honing heeft hij dit jaar geoogst, 
verkopen is er niet bij, de familie Tahrioui is een 
groot afnemer!  
 
Edith Peters
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afspraakje met vrienden die avond waar ik ook 
nog voor naar de winkel moest om een bloemetje 
te halen. Zo durft deze ijdeltuit niet op straat...Afijn, 
ook al lachte iedereen mij uit en bij gebrek aan 
sjaaltjes om te verbloemen, vond ik een mooie au-
bergine-kant-achtige onderbroek die ik behendig 
achter mijn oren kon draperen zodat je niks kon 
zien. En zo ging ik op stap die middag en avond. 
Veel bekijks natuurlijk maar beter dan als monster 
over straat..

Het heeft dagen geduurd voordat het helemaal 
weg was en het vervelende is wel dat ik er tegen-
op begon te zien de kasten weer in te gaan. Dat 
gaat me niet nog een keer gebeuren! Nu heb ik 
een mooi nieuw pak aangeschaft, nieuwe hand-
schoenen en die mogen weer veilig in de klussen-
schuur liggen. Ondertussen heb ik weer een aan-
tal keren geïmkerd en ben ik weer over mijn angst 
heen. Ik geef ze ook groot gelijk die bijen: “aanval-
len die honingdieven”!! Best wel stoer eigenlijk, zo 
klein als ze zijn…
En veel, heerlijke honing geoogst!
 Gelukkig vind ik het nog steeds leuk om te imke-
ren…

Juul Hogeling

Bijen bij Juul op de Jacobiberg en in
Park Klarenbeek 
Het was weer op een zaterdag, nu begin augustus, 
waarop Eddie en ik weer samen afspraken om 
alle bijenkasten te controleren…Dat zijn er nu al 
twaalf en daar nemen we dus de tijd voor... Is er 
nog honing? Hoeveel broed? Zijn er nog volkjes 
die we willen verenigen voor de winter? Maar 
er gebeurde iets waardoor ik toch even van slag 
was……

 Tja, dat moet mij nu weer overkomen…. Wat is er 
dan gebeurd?
Eerder schreef ik al over de toename van het aan-
tal spullen die je in de loop der tijd verzamelt, bijen-
kasten, honingslinger, veel raampjes en allerhande 
ander belangrijk toebehoren… Nu stonden al deze 
spullen afgesloten in mijn ‘oude’ ateliertje, veilig 
en droog…Maar dat ateliertje is nu de werkplaats 
van Robert, heel handig voor al die klussen die ons 
oude huis (1901) van ons vraagt… Duzzzz..mijn 
bijenspullen zijn verhuisd naar het oude schuur-
tje…en ja daar begint het probleem… Toen ik mijn 
imkerpak pakte om met Eddie te gaan imkeren zag 
ik een enorme hoeveelheid muizenkeutels, echt 
overal! En in het gaas van mijn kap waren grillige 
gaten gevreten (hoezo vinden muizen dat eigenlijk 
lekker?).
Met zwarte stevige tape uit de klussenschuur heb 
ik de gaten in de kap zo goed als kon dichtgeta-
ped want afspraak is afspraak, we zouden samen 
imkeren. Dat ging even goed…En je weet, als je 
imkert vliegen er ook allerlei bijen om je kap heen 
en daar hoef je niet op te letten want je bent be-
schermd…Omdat we ook honing konden oogsten 
waren er natuurlijk flink wat bijen in de aanval mo-
dus. Het gezoem kwam ineens wel heel erg dicht-
bij…Hé! Eddie! Er zitten allemaal bijen in mijn kap! 
Paniek! Rennen! En snel dat pak uit…Oei steek 
hier en steek daar…in mijn lip, kin,… 
Het gevolg was een monsterlijk uiterlijk met een 
enorme botox onderlip (als ze me nou ook in mijn 
bovenlip hadden gestoken was het wellicht meer in 
evenwicht geweest) en mijn hoofd werd zo onge-
veer peervormig…Ik schrok werkelijk toen ik in de 
spiegel keek…En we hadden een Risk 
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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


