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Van de voorzitter

Herfst 2019

Veel heidehoning
Prachtige heidebloei dit jaar (wat we niet verwacht hadden na de droge
zomer van vorig jaar) en daardoor veel honingpotten vol.

De beginnerscursus is afgerond en op 19 september hebben alle 20
deelnemers hun examen met succes afgerond. Gefeliciteerd en succes met
het bijen houden gewenst!
De bouw van onze nieuwe stal ligt op schema, ongeveer 30% van het werk is
klaar. Eén van onze andere doelen was om tijdens ons 100-jarig bestaan 100
leden te hebben. Hier zijn we inmiddels al overheen! Op de soosavond van 6
oktober a.s. hebben we hier aandacht aan besteed. De gebroeders Velema uit
Zwolle en Hattem werden hiervoor in het zonnetje gezet.

De regioavond is dit jaar op donderdag 7 november te Vaassen in restaurant
‘t Koetshuis Cannenburg om 20.00 uur. Hierbij zal onze eigen Rob van Hennen
gastspreker zijn over het thema korf imkeren. Het adres is: Maarten van
Rossumplein 2, 8171 EB Vaassen. Een andere belangrijke datum om alvast in
de agenda te noteren is 10 juli 2020. Dan vieren wij als vereniging ons 100jarig bestaan met de opening van de nieuwe stal en een barbecue vanaf 15.00
uur.
Tot slot bent u allen van harte welkom op de tuinwerkdag
op zaterdag 12 oktober aanstaande van 9.00 tot 12.00 uur.
Vriendelijke groet,

Jan Willem Spronk

Huldiging jubilarissen 2019
Op de Algemene Ledenvergadering hadden we als vereniging het genoegen
om veel leden te mogen huldigen : de heren Jan van Ogterop en Gerard
Immeker 25 jaar NBV lid, de heer Jan Eppinga 40 jaar NBV lid (oud- penningmeester) en heel bijzonder 2 leden, die beide 65 jaar NBV lid zijn t.w. de
heren Benny Kalf (oud- voorzitter) en Gert-Jan Jansen. Alle jubilarissen
werden toegesproken door de heer Wilfred Muis, hoofdbestuurslid van de
NBV en ontvingen van hem een mooie herinneringsspeld van de NBV en een
fraaie verenigingshanddoek.
Helaas bestaat er geen herinneringsspeld voor het 65-jarig lidmaatschap.
Verder was de heer Gert-Jan Jansen niet aanwezig vanwege een valpartij en
de daarbij behorende heupoperatie, daarom hebben Jan Willem en Dick hem
later opgezocht op zijn boerderij aan de Vollenhofsweg, waar hij zijn hele
leven heeft gewoond. “ Jochie “ Jansen vertelde dat er vroeger altijd veel
gedoe was over de hoogte van de contributie en de prijs van de suiker. Als
jeugdlid betaalde hij 3,50 gulden en toen hij 18 jaar werd, was dat opeens
7,50 gulden. Dat was een behoorlijke prijsverhoging. De gulden was toen
meer dan een daalder waard. Na een goed herstel is de 84-jarige Gertjan van
plan om de maandelijkse soosavonden weer te bezoeken onder begeleiding
van Henk Koele.
Dick Hup

Koolzaad in Duitsland
Dat in Groningen steeds minder koolzaad verbouwd wordt wisten we wel.
Maar dat het dit jaar zo moeilijk was om een plekje te vinden, nee dat
hadden we ook niet verwacht.
We wisten dat een groepje imkers uit Friesland al jaren naar Duitsland ging.
Eke en Huub wilden dat ook wel eens proberen. Maar hoe pak je dat aan?
Via via kwamen we achter het adres van een imker die dit regelde. Maar wat
hij dan regelde snapten we ook niet zo goed. Een telefoontje gaf niet veel
duidelijkheid. We moesten formulieren invullen maar hoe dat moest? Hij zou
ze opsturen maar blijkbaar gaat er een keer per maand een postkoets van
Duitsland naar Nederland want de formulieren hebben we nooit gezien.
Telefonische uitleg bleef moeilijk mede door het lastige Duitse dialect.
Dus reden we maar even naar Duitsland (210 km) om formulieren op te
halen. We werden hartelijk ontvangen en kregen alle hulp bij het invullen. Ja,
alles in drievoud want de bureaucratie in Duitsland is nog groter dan in
Nederland. Deze imker had voor ons een boer uitgezocht. Deze boer spreekt

goed Nederlands en dat maakt het wel eenvoudiger. Maar goede afspraken
met hem maken was ook lastig. We moesten maar bellen als we kwamen dan
keek hij wel waar we konden staan.
De formulieren bleven bij de contact imker die een exemplaar naar de
Veterinaire dienst in Duitsland stuurde. Daarna wachten tot het koolzaad geel
wordt. De imkers uit Friesland gingen erg vroeg , wij een week later. De bijen
moesten voor vertrek een veterinaire keuring ondergaan. Dat moet je bij de
NVWA in Nederland regelen. Deze keuring is 48 uur geldig. Vervolgens namen
we contact op met de Nederlands sprekende boer. Het koolzaad was goed,
we mochten komen. Met de keuringsformulieren op zak gingen we vroeg
naar Duitsland. Een half uur voordat je in het dorp komt bel je de boer, hij
vertelt je dan waar we elkaar ontmoeten. Ook hier weer een hartelijke
ontvangst. We gingen naar een mooi veld koolzaad en de kasten konden aan
een weggetje gezet worden. Daarna met veterinaire papieren naar de
contact imker een paar dorpen verder. Alle formulieren aan hem gegeven en
we kregen weer een nieuw formulier terug. Daarna weer terug naar de
kasten en daarop is een mooi officieel formulier geplakt.
De koolzaad was geweldig. We gingen na twee weken kijken en konden veel
verzegelde raampjes al meenemen. Na 10 dagen hebben we de kasten nog
een keer afgeroomd en uiteindelijk konden we de zware kasten na vijf weken
weer naar Nederland brengen, boordevol met koolzaadhoning.
Kortom, het is ons goed bevallen. We gaan volgend jaar weer. Kunnen er
meerdere imkers mee? Ja, in principe is dat geen probleem. Het moet echter
wel erg gedisciplineerd !! Je moet formulieren invullen, de veterinaire keuring
moet gebeuren binnen 48 uur. Deze keuring moet dus voor alle deelnemers
op dezelfde middag op diverse plaatsen uitgevoerd worden. Daarna moeten
alle deelnemers in colonne naar Duitsland want daar krijg je pas te horen
waar je komt te staan. Je kunt dus niet een dagje eerder of later. Je moet
doorgeven met welke auto je komt en met welk kenteken.
Kortom, er is maar een manier om dit te doen en dat is gedisciplineerd,
gezamenlijk en zonder uitzonderingen!! En dat laatste geldt dus voor
iedereen.
Kortom, wil je mee volgend jaar? Realiseer je vooraf dat alles erg
gedisciplineerd moet, dat er geen mogelijkheid is om het anders te doen , dat
de afstand (2x210km =420km) voor een paar kastjes wel erg groot is en dat
alles erg bureaucratisch gaat. Maar de honing is heerlijk.
Eke Statema en Huub Verberk.

Wist u dat???
-

er dit voorjaar op de televisie bij de zender Arte een mooie serie over
imkers werd uitgezonden?
deze serie ‘die Bienenflüsterer’ wordt genoemd?
er opnames in 15 verschillende landen zijn gemaakt?
deze landen variëren van Ethiopië, Kenia en Kameroen tot Mexico,
Argentinië, Nepal en Indonesië?
maar ook imkers in Duitsland, Slovenië, Frankrijk, Italië, Turkije en
Rusland interessante verhalen te vertellen hadden?
de uitzending in Nieuw-Zeeland de meeste indruk maakte op imker
Jolanda?
deze uitzending ging over de honing gemaakt van de Manukaboom
en dat deze honing bij de koopjesdrogisterij wel € 133,88 kost voor
een pot van 500 gram?
imker Jolanda zich afvraagt waarom we die Manukaboom niet
gewoon naar Nederland halen?
In Italië imkers de bijenkasten van eiland naar eiland brengen per
bootje?
de Carnicabij oorspronkelijk uit Slovenië vandaan komt?
er bijen zijn in Mexico die in holle boomstammen een nest maken in
pyramidevorm en dat deze bijen geen angel hebben?
de imkers in Turkije hun bijenstallen hoog in de bomen maken op
platfoms zodat de beren er niet bij kunnen?
Veel van deze prachtige serie te vinden is op Youtube onder de naam
‘die Bienenflüsterer’?
Jolanda Drewes

Gelezen in de Volkskrant van 27-04-2019:
Hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan de Wageningen
Universiteit David Kleijn vindt de bijenhotels die je kunt kopen bij het
tuincentrum maar niks.
David Kleijn: “Je kent ze wel, die exemplaren met bamboe of riet erin of een
houten blok waarin gaten zijn geboord. Als je er doorheen kunt kijken,
hebben de bijen er niets aan. De bijen maken een nestje in een holletje, maar
aan de achterkant moet de holte wel gesloten zijn. Ze vertikken het om zelf
een achterwand te maken. De hotelgasten hebben nog een tweede verzoek:
ze willen gladde holtes, niet van die rafelige stengels. De scherpe rafels
beschadigen hun vleugels.
Maar zelfs als je als hotelier aan alle bijenwensen voldoet, zullen de meeste
bijen je hotel voorbijvliegen. In Nederland leven naast de gedomesticeerde
honingbij 357 wilde bijen-soorten, waarvan er maar ongeveer 30 zijn die in
bestaande holtes nestelen. De overige soorten leven in de grond. Deze
grondnestelende bijen (zogenaamde aardbijen, haha!) kun je op een andere
manier helpen, bijvoorbeeld met een verwaarloosd gazon. Kale plekken in
het gras zijn voor aardbijen heel fijn om te nestelen. En de paardenbloemen
die overal de kop opsteken kun je ook lekker laten staan, want de bloem is
een belangrijke voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten. Wie
geen tuin heeft of het gazon niet wil offeren, kan met leem een broedplek
voor wilde bijen maken. Je vult bijvoorbeeld een groentekistje met leem en
zet dat op zijn kant of hangt het tegen de muur. De bijen kunnen zo zelf een
holletje daarin uitgraven.”
Jolanda Drewes

Voor een persoonlijk afscheid

Melden van overlijden: 038 376 4123
www.addiouitvaartzorg.nl

De dag van het kasteel op IJsselvliedt
Dit jaar zijn we present in de Oranjerie van IJsselvliedt. We staan er met
honing, slinger, bloemenzaad en informatiefilm. Jan M. en Dick hebben
vrijdagmorgen al voor het Pinksterweekend alles klaargezet. Het is een
prachtige 2de Pinkster dag en er komen veel meer mensen dan verwacht. De
mensen vragen honderd uit en we verkopen zowaar nog een paar flessen
lustrumwijn. Hoewel de meeste een potje honing prefereren. Voor we het
weten is de dag alweer om en is het tijd om in te pakken. Wat een mooie
ontmoetingen hebben we weer gehad als imkers. Het is de bedoeling dat we
als vereniging ook zelf een bijenstal plaatsen op het landgoed. Een keer in de
maand mogen we dan de gasten van IJsselvliedt vertellen over onze
avonturen als imker met onze bijen. Je zou bijna een bij willen zijn in zo’n
prachtige tuin als je niet wist dat je maar zes weken zou leven.
Teunie Bastiaan

Beste leden van de Imkervereniging Wezep e.o.
Wegens groot succes gaat onze vereniging vanaf midden januari weer een
vervolgcursus Voortgezet Imkeren organiseren.
De aanmelding sluit bij 15 deelnemers!
Wij willen de leden van onze vereniging de kans bieden om vroeg in te
schrijven, zodat zij niet achter het net vissen.
Wil je mee doen meld je dan vast aan bij Jan Eppinga. j.eppinga@gmail.com
Hierna volgt een korte cursusomschrijving.
Doelstelling van deze cursus is dat deelnemers aan het eind van de cursus
zelfstandig een bijenstand met meerdere volken kunnen behandelen en in
stand kunnen houden.
De cursus bestaat uit 11 lesavonden op maandag van 19.30 tot 22.00 uur in
de periode januari t/m augustus 2020.
Start 18 januari.
Leraren zijn W. Muis en E. van Ginkel.
Onderwerpen worden theoretisch behandeld, praktisch gedemonstreerd en
als thuisopdracht mee gegeven om met de eigen bijenvolken te oefenen.
Aan de orde komen onder andere:
Jaarcyclus van het bijenvolk, Voorjaarsontwikkeling, Koninginnenteelt via
doppenmethode, Zwermverhindering, Vermeerdering van volken, Verzorging
jonge volken, Honingverzorging, Raat hygiëne/raatvernieuwing, Ziektebestrijding. Na het afsluiten van de cursus met voldoende resultaat ontvang je een
NBV-diploma.
De cursusplaats is Hattemerbroek.
Toelatingseisen: Diploma Basiscursus of gelijkwaardig.
Enkele jaren imkerervaring met meerdere volken.
Cursusgeld voor leden NBV € 195,00 niet leden € 250,00
Inlichtingen bij de cursuscoördinator Jan Eppinga. j.eppinga@gmail.com

Ons jaarlijkse uitje.
Om half tien zijn we allemaal compleet bij de Schans. Dit jaar missen we
natuurlijk ons trouwe lid Jan Kolkman. Hij heeft erg veel last van de warmte
en moest daardoor dit jaar verstek laten gaan. Jan Willem rijdt met het rode

gevaar voorop naar de eerste afspraak. De klompenmaker in Luttenberg.
Dijkman Klompenatelier: Een andere kijk op klompen. Hij heeft een winkel en
een prachtig atelier. Tijdens het ambachtelijk maken van de klomp met
authentieke gereedschappen, vertelt hij honderd uit over zijn vak. Hij gooit
met klompenkeutels, maakt naamplaatjes van dunne plakken hout. Vertelt
over zijn vader die klompen maakte als herenschoenen voor de crisisjaren.
Maar ook dat er bijna geen vakmensen meer zijn. Alles wordt nu machinaal
gedaan. Wat veel indruk maakt is het moment waarop hij op de klomp blaast.
Er komt een enorme hoeveelheid water uit. Een aantal jaren geleden is hij
begonnen met het weergeven van de Nachtwacht in dertigduizend klompjes.
Het halve dorp heeft eraan meegeholpen. Het had bijna de magie van een
bloemencorso. Wat ik zelf dan indrukwekkend vond is de werking van onze
ogen. Als je daar zit en je kijkt naar de Nachtwacht zie je alleen maar pixels.
Grote vlekken dus. Zodra je door de lens van je camera kijkt zie je per direct
de nachtwacht ontstaan. Ongelofelijk maar waar, na de hele voorstelling was
er een prachtige klomp gemaakt. Er was nog een halfuurtje ingepland om te
winkelen in de souvenirshop en daarna gingen we weer op weg naar Ommen.
Bij Rederij Peters werd ons een spetterend dagje uit beloofd. Na de lunch
was het tijd om op het dek uit te kijken over de Vecht en te socializen.
Heerlijk met iedereen even een praatje maken. Veel te snel kwamen weer
aan op het beginpunt en ging ieder weer op huis aan.
Teunie Bastiaan

Soosavonden & Bijeenkomsten 2019 / 2020
- 2 oktober
- Soosavond
- 12 oktober
- Tuin opruim dag
- 6 november
- Soosavond
- 7 november
- Regio avond in Vaassen
Rob van Hernen is spreker
- 4 december
- Soosavond
- 4 januari
- Nieuwjaarsmiddag receptie
- 5 februari
- Soosavond
- 4 maart
- Soosavond

Feest
De soosavond op 1 mei belooft een feestelijke bijeenkomst te worden. Jan
Willem Spronk viert er zijn verjaardag. Hij wordt 65 en dat was vroeger
natuurlijk ook direct het einde van je werkzame leven. Helaas moet hij nog
even door bikkelen. Tevens vieren hij en Geertje dat ze twaalf en een half
jaar een stel zijn. Een prachtige aanleiding voor een feestje dus. Klasien heeft
heerlijke hapjes gemaakt en samen met een drankje wordt het een heel
gezellige avond.
Jammer dat Dick Hup ziek is. De griepepidemie heeft hem in bed doen
belanden. Dick is namelijk geridderd in naam van de koning. Onder vals
voorwendsel is hij naar het gemeentehuis van Oldebroek gelokt. Jan Willem
wilde dat hij met de gemeente ging praten over geld voor de nieuwe
bijenstal. Dat was echter de taak van Harry Mouris en Dick wilde pertinent
niet in zijn plaats gaan. Tot Harry hem belde met een dikke smoes en Dick
ruimhartig toezegde naar de gemeente te gaan. Daar aangekomen stonden
er echter ineens heel veel bekende mensen keurig aangekleed hem op te
wachten. Groot was dus zijn verbazing dat hij die morgen geridderd zou
worden. Dick kennende heeft hij er vast heel hartelijk om gelachen. Geertrui
die deze avond bardienst heeft neemt de bloemen in ontvangst en zal ze
thuis aan hem overhandigen.
Teunie Bastiaan

Beste leden,
Er kan nog steeds jubileumwijn gekocht worden, het is nog niet helemaal op.
Als je deze heerlijke wijn wilt kopen, gaat een gedeelte van het geld naar de
nieuwe bijenstal, die in 2020, het jaar dat we als Imkervereniging Wezep en
omstreken 100 jaar bestaan afgebouwd wordt (zie elders in de Spleut).
Het gaat om een rode wijn, genaamd la Pauline les Fêtes.
De wijn heeft een hoog aandeel Merlot wat voor een rijke en mollige textuur
zorgt en de volrijp Cabernet zorgt voor de cassis en het romige kersenfruit.
Het smaakprofiel is dus stevig, zacht en romig.
De druivensoort is Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Merlot.
De herkomst is uit Frankrijk, Pays d’Oc.
De wijn komt het best tot zijn recht als deze nog een aantal jaren wordt
gelagerd. Hij is te bewaren tot 2026.

De jubileumprijs is € 9,95.
Als jullie een wijntje willen kopen kan dat bij Dick Hup, Teunie Bastiaan of
Jolanda Drewes.

Ode aan een stukje natuur.
Omdat de heide dit jaar zo mooi was, wil ik het deze keer hebben over de
Calluna Vulgaris, oftewel de struikheide.
Struikheide is een Europese klassieker en komt van oorsprong voor in de
kustgebieden van West-Europa, Groot-Brittannië en Ierland. De plant groeit
in mooie lange scheuten met dakpansgewijze blaadjes en kleine
symmetrische bloemen. De paarse en roze bloemkleuren lijken iets verweerd
en dat geeft de planten een stoer en natuurlijk karakter. In de volle grond
vormen deze planten een winterhard tapijt met een kalme, authentieke
uitstraling.
De bloei van struikheide start in juli en duurt tot in september. De bloemen
bevatten volop nectar. Struikheide is dan ook een van de belangrijkste
leveranciers van heidehoning. Hommels en bijen kunnen dan nog snel even
hun honingvoorraad aanvullen voor de winter begint. Het stuifmeel van de
struikheide heeft een grijze kleur, de stuifmeelklompjes zijn (door
toegevoegde nectar) echter grijsbruin.
Struikheide is de enige soort in het geslacht Calluna. Onderscheid met
heidesoorten uit het geslacht Dopheide (Erica) is gemakkelijk te maken door
te letten op de bladen (eigenlijk miniblaadjes): die zijn tegenoverstaand bij de
struikheide en staan in kransen bij de dopheide. Voordat dit onderscheid
werd gemaakt had struikheide de wetenschappelijke naam Erica vulgaris. Pas
in het begin van de negentiende eeuw werd de naam Calluna vulgaris
gebruikt. Calluna is afgeleid van het Griekse kalluno wat schoonmaken en
versieren betekent. Van de struiken werden bezems en borstels gemaakt.
Struikheide wordt daarom ook wel bezemheide genoemd. Struikheide is een
pionierplant die voorkomt op arme zandgronden en in kalkarme duinen.
Zodra gronden rijker aan voedingstoffen worden wordt de struikheide
verdrongen door ander planten. Velden met struikheide blijven daarom
meestal alleen in stand dankzij begrazing door heideschapen (die de

verdringende planten opeten, en waarvan de mest voor een groot deel 's
avonds in de stal terecht komt, en vroeger werd ingezet op de akkertjes) of
door het periodiek afgraven van de bovenlaag. De nectar van de struikheide
is gemakkelijk te bereiken, ook door insecten met een wat kortere tong. Als
de temperatuur tot ongeveer 10°C daalt, stopt de nectarafscheiding. Voor
een goede heidehoning-oogst, is een natte zomer en een warme zonnige
herfst met liefst dauwnachten nodig.

Alleen de honing van de struikheide mag heidehoning worden genoemd, bij
de honing van andere soorten heide moet je de specifieke naam van die
soorten gebruiken.
Heidehoning is thyxotropisch: een pot heidehoning kun je op de kop houden
zonder dat het er uitloopt. Pas na roeren begint het te vloeien. Is dit niet het
geval, dan hebben de bijen naast de struikheide ook op nog andere
drachtbronnen gefoerageerd. In dat geval dien je je honing bij een
honingkeuring aan te bieden als "heidemelange", en niet als heidehoning.
De honing van de struikheide moet eerst worden gekolbd voordat deze kan
worden geslingerd. Dit is een van de redenen waarom het ook veel wordt

aangeboden als heideraathoning, maar dat komt ook omdat hier veel
liefhebbers voor zijn. Heidehoning mag een hoger percentage vocht (23%)
bevatten dan andere soorten honing. De grotere stroperigheid van deze
honing wordt dus niet bepaald door een geringer vochtpercentage van deze
honing. Ondanks de stroperigheid duurt het bij heidehoning juist lang
voordat deze kristalliseert.
Citaat uit 'Rondom de honingkeuring- Klasse heidehoning, Maandblad voor
Imkers, mei 1997, blz. 145':
De klasse 'heidehoning' (klasse 4) is echt een klasse apart. De enzymrijkste
honing is specifiek werkzaam in het blaas, - prostaat- en urinewegengebied.
Ze is verder wat smaak, geur en consistentie betreft uniek. Het geleiachtige
karakter wordt veroorzaakt door de nectar van de struikheide. Heidehoning
bevat vrij veel eiwit (2%) dat de thixotropie veroorzaakt; hierdoor wordt het
opstijgen van de luchtbelletjes in deze honing verhinderd. Deze kleine
luchtbellen behoren dus in de heidehoning aanwezig te zijn. Zijn ze groot dan
kan dat met het afvullen te maken hebben of met een gistingsproces. Soms
zien we wel eens heidehoning die wat lichter van kleur is. Het kan dan heidepershoning zijn. De zuiverheid van heidehoning kun je aflezen aan de kleur,
smaak, geur, consistentie en natuurlijk de hoeveelheid pollen.
Hebben we te maken met een heidemelange dan moet deze honing in klasse
3 gekeurd worden. Ook deze honing heeft bestaansrecht. Enerzijds omdat in
de praktijk van het imkeren deze honing gewonnen wordt; anderzijds omdat
er een groep consumenten bestaat die deze honing zeer waardeert. Deze
honing is namelijk niet zo zwaar van smaak en geur als de zuivere
struikheidehoning maar je proeft toch een heidesmaak.
Als de luchtbelletjes in de heidehoning strepen beginnen te trekken, is dit
ook een teken van gisting en kun je de honing niet meer verkopen, maar er
nog wel mede van maken.
De heideplantjes die bij de tuincentra te koop zijn (soms in vreselijke kleurtinten!), zijn overigens niet geschikt voor onze bijen, omdat dit allemaal
knopbloeiers zijn
www.mooiwatplantendoen.nl / www.imkerpedia.nl
Jolanda Drewes

Onze eerste heidehoning
Op een maandag in september besluiten we de kasten winterklaar te maken.
Als we de eerste kast openen wacht ons een aangename verrassing. Alle
honingkamers zitten vol honing. Met de aanhangwagen brengen we die bijvrij naar huis.
Op naar het Honingmagazijn in Epe voor emmers, potjes en deksels. We
bekijken daar de ruimte om de honing te kunnen slingeren. Daar ontdekken
we ook dat de refractometer bestaat waarmee je het vochtgehalte in de
honing kunt bepalen. Je smeert honing op een schuin snijvlak, doet daar een
glaasje op en houdt hem dan onder het licht . Door een zoekvenster zie je
getallen die het vochtgehalte weergeven. Tussen de 18 en 20 is het goed.
Dan steekt Eke Statema zijn hoofd om de deur en zegt dat we de slinger van
de vereniging ook kunnen gebruiken. Hij heeft deze net helemaal
schoongemaakt.
Nu met de aanhanger op weg naar de Ploeg. Er wordt ons op het hart
gedrukt toch vooral het kleed over de slinger te bevestigen. Volgens mij een
oud dekbedovertrek van Dick Hup. Vol goede moed rijden wij weer
huiswaarts.
Het is mooi weer en besluiten om het buiten te slingeren. Omdat ik de bijen
ook natuurlijk heb laten bouwen heb ik heel veel raathoning. Bij slager Bos
haal ik bakjes om het in te doen. In eerste instantie de lage, maar de stukken
zijn zo dik dat ik terug moet voor de hogere versie. Wat een prachtig gezicht
zo’n stapel bakjes. Ondertussen komt de eerste honing eruit gestroomd.
Daarna verhuizen we naar binnen maar nu gaat het niet meer zo hard. De bel
gaat en de oude Van Olst staat voor de deur op zijn klompen. Hij komt voor
de slinger en de kolb. Met grote vragende ogen kijk ik hem aan. Geen idee
waar hij het over heeft. Een kolb, wat is dat in vredesnaam? Verder is hij
thuis de boel al aan het opstoken. Opstoken? Vraag ik mij nog af. Ik laat hem
zien hoe wij bezig zijn en zie hem vol ongeloof kijken. Hier krijg jij de honing
er niet uit zegt hij. De hele omgeving moet je goed verwarmen zodat de
honing de juiste temperatuur krijgt. Voordat je begint moet je de raten eerst
prikken met een kolb dan wordt de honing vloeibaar. Nou daar heeft Eke ons
niets over verteld dus wij weten van niets. We verplaatsen de slinger naar de
keuken. Halen een kacheltje op en zetten de oven op 300 graden waarbij we
de ovendeur openlaten en de keukendeur gesloten. We ontzegelen de raten
en snoepen er veel te veel van. Maar och wat is het ook heerlijk. Ik heb nog
nooit zoveel honing gegeten. De temperatuur stijgt al snel. En de honing

loopt er inderdaad gemakkelijker uit. Al snel is de emmer vol en staan er 60
potjes van 250 gram met honing op tafel. We hebben met van Olst
afgesproken dat hij om half tien de slinger op kan halen, maar dat redden we
niet. Morgenvroeg is goed en wij werken nog even door. Het valt ons op dat
er heel veel honing in de raat blijft zitten. Ik besluit om die de volgende dag
dan maar weer aan de bijen terug te geven.

De volgende morgen lever ik opgelucht de slinger aan van Olst. Die hoef ik
gelukkig niet schoon te maken. Hij zegt dat hij er de hogedrukspuit erop zet.
Dat gaat best snel . Ik kom erachter dat er ook nog twee deksels liggen en
breng die nog even achterna. Heel nieuwsgierig vraag ik hem waar hij zijn
honing slingert. Zo die heeft dus een heel apart schuurtje hiervoor met een
gaskachel. Met meer kennis rij ik weer naar huis.
Nu de honingramen in de kast pakken. Terwijl ik voel hoe zwaar de ramen
nog zijn, vind ik het toch wel zonde en besluit Rob van Hernen te bellen. Ik
vertel hem dat we rest er niet uitkrijgen en of hij ons kan helpen. Hij legt uit
dat het heidehoning is en dat mijn bijen dicht genoeg bij de heide staan om
er zelf naar toe te vliegen. Hij stelt voor om de raat er allemaal uit te snijden
en in een emmer te doen. Die haalt hij dan s avonds op om ze bij hem in de
warmtekast te zetten. Zo kan de honing op een temperatuur van 37 graden
komen. De volgende avond zullen we die er dan met de honingpers
uitpersen.

Op donderdagavond sta ik samen met Rob alle honing uit te persen. Heerlijk
hoe lekker dat ruikt. Aan het eind van de avond hebben we dan een hele
emmer vol honing. Deze wordt weer een nacht in de warmtekast gedaan.

Op vrijdagmorgen worden dan de potten klaargezet en zetten we onze
haarnetjes op. Rob leegt de emmer in een roestvrijstalen vat en stort de
honing in een puntzeef. Hier tappen wij dan nog zo’n 40 potjes van 450 gram
vol. Er is ook nog een klont was over en daar besluit ik dan kaarsen van te
maken. Rob heeft nog heel veel mallen en we zoeken de schaakstukken uit.
Helaas ligt de was nog steeds bij Rob. Die ben ik dan weer vergeten.
Om één uur heb ik dan de tuintafel volstaan met 100 potten honing en 10
bakjes raat. Ongelofelijk. Wat een geluk dat de heide zo mooi in bloei stond,
dat ik dicht genoeg bij de hei woon zodat mijn bijen er zelf naar toe vliegen.
Dat ik bij een actieve/ hulpvaardige imkersvereniging ben met veel kennis.
Puur goud.
Ik zet mijn avontuur op faceboek,”de moeszzztuin” en krijg al snel de vraag
of ik het ook verkoop.
Op internet kijk ik wat de heidehoning kost en tot mijn verbazing zie ik dat de
raathoning voor €3,50 per100 gram verkocht wordt. Een potje van 250 gram
gaat voor €6,95 weg en 450 gram is €14,95.

Er wordt de nadruk opgelegd dat de heide maar kort bloeit, het nauwelijks
aanwezig is, dat er vorig jaar nauwelijks heide bloeide, de honing beperkt
verkrijgbaar is en dat je er snel bij moet zijn.
Dat het “de koning onder de honing” is door zijn unieke kruidige, pittige en
licht bittere smaak en dat kenners niets anders willen.
Nou Ik vind het wel heel veel geld en besluit er voor vrienden familie en
kennissen iets minder voor te vragen. Het loopt als een trein. De emmers,
potjes, zeven, ontzegelspullen heb ik er nu uit. Dus in werkelijkheid nog niets
verdiend. Maar dat mag de pret niet drukken, mijn hobby levert nu ook nog
geld op. Wie had dat gedacht. Deze week gaat er een potje naar Iran en
dinsdag vertrekken er twee potjes honing en een bakje honingraad naar
Dubai. Prachtig toch. Mijn honing gaat internationaal.
Teunie Bastiaan

Beste mensen,
na een paar maanden van vakantie en andere bezigheden zijn we weer van
start gegaan met de nieuwbouw na een lange zoektocht naar tweedehands
staal zijn we toch overgegaan naar nieuw.
Op 28-9 is het besteld, en over 4 weken is de boel op de schans.
Daar gaan we samen met de maker de boel rechtop zetten.
Voordat dat gaat gebeuren gaan we eerst alle gordingen gereed maken,
lassen, eraan zagen voor de hele stal. Nu zijn we op zoek naar dakpannen
OVB hollandse pannen daar zijn er 2000 van nodig. Mocht iemand ergens
tweedehands pannen weten dan houden we ons aanbevolen (nieuw mag
ook). Als het staal rechtop staat kan het trasraam gemetseld worden en de
houten frames erop. Zo hebben we voor de kerst de boel nog onder de
pannen en kunnen we in de winterse kou binnen afwerken .
Tussendoor gaan we ook proberen om de riolering, het water en stroom aan
te sluiten zodat er ook aan de buitenkant kan worden afgewerkt. Het
straatwerk en de tuin is ook een hele klus die we voor het voorjaar gereed
willen hebben.
de bouwers

Mijlpaal Imkersvereniging 100ste lid ingeschreven
Op de afgelopen soosavond (oktober) heeft onze voorzitter het 100ste lid van
onze vereniging mogen verwelkomen. Het was een beetje lastig omdat de
beide broers Velema zich tegelijk hadden aangemeld als lid. Wie was nu exact
het 100ste lid? Moest dat nu Mark of moest dat nu Benjamin worden?
Om geen ‘broedertwist’ te veroorzaken, hebben we ze allebei als 100ste lid
ingeschreven en beiden kregen na een leuke toespraak van Jan Willem een
mooi aandenken van dit heugelijke feit: de veel begeerde
verenigingshanddoek.
Dick Hup

Beste heide imkers
Op zaterdag 2 november is weer de jaarlijkse Natuurwerkdag, waaraan
iedereen kan meedoen. Op meer dan 400 locaties in het land gaan
vrijwilligers een dagje in natuur en landschap werken.
Groentje organiseert één van deze locaties, namelijk op de Wezepse heide,
samen met waterbedrijf Vitens. Door alle vliegdennetjes van de heide te
verwijderen, voorkomen we dat de heide dicht groeit.
Zo houden we een paars bloeiende heide in augustus in plaats van een groen
bos!
Doe je mee? Je bent van harte welkom!

Op de website www.natuurwerkdag.nl kun je je aanmelden. Onze locatie is
daar te vinden op de kaart van Nederland.
Hartelijke groet,
Namens het bestuur van Milieu- en Natuurvereniging Groentje en de
Imkersvereniging ,
Marten Muller en Dick Hup

Voortgang nieuwe bijenstal
12 juli 2019. Vandaag is het zo ver. De vloer kan gestort gaan worden en dan
kunnen we met de opbouwfase beginnen. Om kwart over zeven in de
ochtend komen zowel de betonwagen als de verreiker tegelijkertijd aan op
de Schans. Na wat gemanoeuvreer om door het “smalle” toegangshek te

komen staat eindelijk alles klaar voor het storten. Jan, Kees, Frans, Eke, en
Dick staan in de startblokken. Het beton is van een dergelijke kwaliteit dat
een trilapparaat niet nodig is. Dus het storten gaat supersnel. Met een lange
en op lengte gemaakte balk wordt het beton gladgetrokken. Waar iets te
weinig beton zit, wordt met een schep wat beton aangevoerd en opnieuw
afreien.
Lammert, die net weer opa geworden is, komt wat later en gaat, als het reien
met de balk klaar is, met een afvlakapparaat nog een keer over het natte
beton heen. Om kwart voor tien wordt groen licht gegeven voor de
welverdiende koffie met honingkoek.
´s Middag gaat Jan nog even met een gehuurd vlinderapparaat de vloer glad
afwerken. Heren, weer van harte bedankt voor jullie inspanningen. Zeer
binnenkort, als het staal voor de spanten binnen is gekomen, zullen de
zijwanden en het dak geplaatst worden.
Zie voor meer foto’s ook onze website www.imkerswezep.nl
Dick Hup
Jan Mulder is met vlinders bezig

