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Cursusten van de A groep met hun
gehaalde diploma Dit jaar volgden voor
het eerst twee groepen de basisopleiding,
de groep van 2021 en de groep van de
uitgestelde cursus uit 2020.
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VAN HET BESTUUR

ERIC VAN DER MEER

Beste
leden

Het bijenjaar zit er al weer even op, bij het
schrijven van dit artikel (eind november)
is het buiten met 4ºC overdag een koude
en natte boel. Als de bijen gezond zijn ingewinterd, houden ze elkaar nu stevig vast, zo
blijven ze lekker warm en wachten betere
tijden af.
Voor ons als vereniging hebben wij na versoepelingen rondom COVID de draad weer weten op
te pakken. Onze winkel is met “raat” en daad
open gebleven, wel met beperkingen rondom
het aantal mensen dat binnen mocht komen,
maar dat is prima verlopen. Ook waren de dinsdagavonden in de zomer weer prima bezocht
en waren de basis cursisten regelmatig te zien.

Harmke memoreert de grote inzet van de vele vrijwilligers

Simone snijdt de taart
aan bij de feestelijke
afsluiting van ons
bijenseizoen

Met de versoepelingen werd het ook weer
mogelijk onze traditionele seizoensluiting te
organiseren, met een geweldige opkomst en
een positieve sfeer. Een heus feestje met docent
en de geslaagde basis cursisten, vrijwilligers die
uitgebreid in het zonnetje werden gezet en lekkere dingen om te eten en drinken. Onze beide
ereleden waren ook van de partij. Dat we het
feestje buiten moesten vieren, wat toch wel aan
de frisse kant was, deerde helemaal niemand.
Al met al mogen we trots zijn op onze vereniging waar door veel verschillende vrijwilligers
met veel enthousiasme heel hard wordt gewerkt
om onze ambities waar te maken. Als we er een
commissie uit mogen lichten, kunnen we stellen
dat de educatie een enorme kluif werk heeft
verzet door 2 basiscursussen parallel aan elkaar
te organiseren en faciliteren. Daarnaast is de
aanvraag vanuit scholen en andere organisaties
om bijen educatie ook dit jaar behoorlijk toege-
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nomen en hebben we daar, voor een groot
deel gehoor aan kunnen geven, dankzij talloze
leden die daarbij hebben geholpen.
Wat dacht u van de VSH werkgroep die vele
10-tallen moeren heeft geteeld en uitgedeeld,
ook dat gaat niet vanzelf. Of de winkel die u,
ondanks de beperkingen, altijd heeft kunnen
bedienen met imker artikelen. Zo ook de projectgroep biodiversiteit A-9 heeft de afgelopen
maanden bijvoorbeeld met het plaatsen van
de Bee-pass in het stadshart, door het uitdelen
van goody-bags, maken van filmpjes, intensieve
overleggen met instanties, enorm veel werk verzet wat ook het aankomende jaar nog doorgaat.
Contacten zijn gelegd met bedrijven langs de
A-9, zoals KPMG, Athora en Atos, en die zullen
waar mogelijk worden geïntensiveerd. Ook zij
zijn enthousiast over de initiatieven en activiteiten welke wij als vereniging ontwikkelen rondom
het thema biodiversiteit. Dan hebben we het
nog niet gehad over de tuin en gebouwen commissies, de wasraat werkgroep … ook al deze
activiteiten zijn gewoon doorgegaan en uitgebouwd.

Je zou bijna vergeten
dat we ook
nog bijenhouden!

Jorrit zet al zijn snoeitalenten in tijdens de
tuinochtend werkzaamheden

Ons winterprogramma is inmiddels gestart, de
aftrap is gedaan door Annemieke Timmerman
met een presentatie over haar ervaringen met
imkers in Uganda, een mooie reis om jaloers op
te worden. De agenda voor het verdere winter3 : 26

Harmke, Jan en Jos
worden verwend voor de
inspanningen bij het project
'Bestuivers langs de A9'

programma treft u in deze BijPraten aan en
staat op onze website. Wij denken een gevarieerd aanbod te hebben gemaakt op basis van
uw wensen uit de vorig jaar gehouden enquête.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heffen wij het
glas, eten een oliebol en hebben een “vraag
maar raak” avond voor u bedacht. U mag tijdens
deze avond alles vragen aan het Bestuur of aan
een van de commissies of aan andere leden,
bijvoorbeeld iets wat u altijd al had willen weten
maar misschien telkens vergeet of niet durfde te
vragen. Wij zullen met elkaar op alle vragen een
antwoord proberen te geven.
BASISCURSUS

Komend jaar hebben wij het voornemen weer
een basiscursus te organiseren, er zijn inmiddels
al 40 aanmeldingen voor 2022. Er zal ook een
cursus Koninginnenteelt worden georganiseerd,
zodra meer details bekend zijn, zal dat met u
worden gecommuniceerd en kunt u zich bij
interesse aanmelden.
Wij wensen u en uw familie een fijne en gezonde
decembermaand toe en hopen u (digitaal) te
mogen ontmoeten op onze Nieuwjaarsreceptie! x

JOS EN COCKY VALENTIN

Bij-en-kunst
Tijdens onze vakantie in Berg en Dal was
een regendag een mooie aanleiding om een
museum te bezoeken. We kozen voor het
Lalique museum in Doesburg, gevestigd in
prachtige oude panden aan weerszijden van
een straatje midden in het centrum van het
stadje.

Er was een tentoonstelling over ‘De Stijl,
Theo van Doesburg en tijdgenoten’. We waren
verrast dat we tussen de vele mooie items in
deze tentoonstelling ook onze honingbij
afgebeeld vonden. Bart van der Lek heeft een
bij met een bijenkorf gebruikt als motief
voor geglazuurde tegels. Hij noemt de wijze
waarop hij dit doet “deconstructie van de
natuur”.
De tegel die wij in Doesburg zagen, komt
uit de collectie van het ‘Design museum’ in

Bart van der Lek
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Den Bosch. Kröller Möller heeft er ook een,
net anders. Fascinerend hoe kunstenaars zien!
Het Lalique museum in Doesburg is een van
de drie musea ter wereld die het werk laten zien
van de Franse juwelen- en glaskunstenaar René
Lalique. In feite gingen wij naar Doesburg voor
de expositie over de Stijl, maar de (huis-)collectie
van René Lalique trof ons nog meer.
Wat een mooie voorwerpen om van de genieten. En ook in deze collectie kwamen we weer
de bij tegen als inspiratiebron voor sieraden. In
allerlei vormen verwerkt zoals in een diadeem en
als kop van een hoedenpin.
Loop dit museum niet voorbij als je een keer
in het historische stadje komt! x

René Lalique.
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Mijten
schudden
Voor het vierde jaar hebben we
Varroamijten geschud.
Met 179 monsters was de deelname
kleiner dan in voorgaande jaren.
De verrassingen zijn gebleven.
JAN WESTERHOF

Deze mijten willen we onder controle krijgen.

Twee keer mijten schudden
Midden juli en midden augustus konden
ook dit jaar weer monsters van 300 bijen
(45 gram) ingeleverd worden om het
aantal mijten in een volk te bepalen. Het
aantal mijten dat uit het monster geschud
wordt geeft een goede indicatie voor de
besmetting van een volk.
Met de bemonstering in juli kan worden
vastgesteld of onmiddellijk moet worden
bestreden. Door midden juli de mijtpopulatie onder de 3% te brengen, blijven de
poppen van de bijen die de winterbijen
moeten voeden gezond. Als deze poppen
door mijten worden aangetast dan hebben
ze een kleiner vetlichaam. Als voedsterbij
zijn ze dan niet goed in staat de larven van
de winterbijen te voeden. Deze larven
krijgen veel meer eiwitrijk voer dan larven
die op een ander tijdstip worden geboren.
Hierdoor kunnen ze een groot vetlichaam
aanleggen wat nodig is om in het voorjaar
de larven te voeden.
De bemonstering in augustus heeft
tot doel de late ontwikkeling van mijten
te controleren en/of het effect van een
bestrijding vast te stellen.
Na midden juli kan de mijtpopulatie in
een volk nog sterk groeien. Bijvoorbeeld
omdat er nog veel darrenbroed wordt
aangemaakt. Maar ook omdat kort voor
de eerste bemonstering veel broed gesloten
is. Dan zitten er als het 1e monster wordt
genomen minder mijten op de bijen en
5 : 26

Monsterbijen van 45 gr.

lijkt de besmetting lager dan hij werkelijk
is. Ook invliegen van bijen uit zwaar
besmette volken kan voor een verrassend
snelle toename van Varroamijten zorgen.
Bij beide bemonsteringen wordt geadviseerd
bij een besmetting van 3% of meer een
bestrijding uit te voeren.
Midden juli zijn 111 volken bemonsterd en
midden augustus 68 volken. Het aantal
bemonsterde volken was veel kleiner dan in
de 3 voorgaande jaren doordat veel minder
imkers monsters hebben ingezonden.

VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Tabel 1:
Varroabesmetting gemeten rond 15 juli en 22 augustus
Tijdstip

Juli

Augustus

Percentage Aantal volken

%

Aantal volken

%

0

9

8,1

2

3,0

0-1

63

56,8

15

22,4

1-3

25

22,5

18

26,9

3-5

7

6,3

14

20,9

5-10

4

3,6

6

9,0

> 10

3

2,7

12

17,9

100,0

67

100,0

Totaal

111

Weer grote verschillen
in besmetting
Bij de bemonstering in juli lag het besmettingsniveau bij 87,4% van de volken onder
de bestrijdingsgrens van 3% (tabel 1).
Daarmee was het aantal volken waarbij
een bestrijding nodig was nog weer lager
dan in voorgaande jaren. Bij deze volken
kon de bestrijding worden uitgesteld tot
midden augustus of, als de besmetting dan
nog steeds laag was, tot december. Maar
midden juli was de besmetting bij 3 volken
(2,7% van de monsters) meer dan 10%,
met een uitschieter tot 17%. Dit waren
varroabommen die een enorme besmettingsbron vormden voor besmetting van
andere volken
Aan de tweede bemonstering in augustus
namen maar 7 imkers deel. Er waren weinig
monsters bij van in juli bemonsterde
volken. Bij de tweede bemonstering werd
bij 52 % van de monsters minder dan 3%
besmetting aangetroffen. Bij 17,9% was
de besmetting meer dan 10%, waarvan
8 volken met meer dan 20%. Het hoogst
gemeten percentage bedroeg 30,6%!
Vrijwel alle zeer zwaar besmette volken
waren in juli niet bemonsterd. Was dat wel
gebeurt dan waren deze zware besmettingen zeker ontdekt. Monsters die genomen
zijn van teeltvolken voor het VSH project
zijn niet meegenomen in tabel 1: die
hadden allemaal een besmetting van
minder dan 1%.
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Sop erbij...

Op de inzendformulieren stond helaas
maar weinig informatie over de geschiedenis van de volken. We hebben navraag
gedaan bij de imkers om meer te weten te
komen over de zware besmettingen.
Zware en zeer zware besmettingen waren
ook dit jaar weer een verrassing voor de
imkers. Imkers die geregeld de varroalade
controleren vonden tot midden juli vrijwel
geen mijten. Er was geen sprake van bijen
met misvormde vleugels. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat de mijtpopulatie pas

VSH BIJEN OP HET BIJENPARK

Tabel 2.
Varroabesmetting over 4 jaar
Jaar
2018
2019
2020
2021

Bemonstering

Besmettingspercentage
0 - 3%

3 – 10%

> 10%

Juli

75

18

7

Augustus

62

22

16

Juli

62

34

4

Augustus

53

29

18

Juli

81

14

5

Augustus

62

27

11

Juli

87

10

3

Augustus

52

30

18

Weergegeven is het percentages besmette monsters
verdeelt over 3 besmettingsniveaus.

Jan Westerhof
werkt de
monster
administratie bij

in mei explosief toeneemt. Ze vallen pas op
de varroalade als ze dood gaan, ongeveer
3 maanden later.
Er is ook gevraagd naar de genomen
maatregelen. Dat leverde geen verrassingen op. Thymovar en oxaalzuur zijn niet in
staat om een zware besmetting, in volken
met broed, te onderdrukken. Met mierenzuur lukt dit wel: bij een volk daalde de
besmetting van 11% naar 0. In de speciale
uitgave van BijPraten over het VSH-project
staat veel meer informatie over de
‘bijvangst’ van de bemonstering op Varroa.

Vier jaar mijten schudden
De algemene lijn in de varroabesmetting
was in de afgelopen 4 jaar hetzelfde: veel
volken met minder dan 3% besmetting
(tabel 2) tegenover een kleiner aantal volken met een zeer hoge besmetting. In 2019
was de besmetting duidelijk hoger dan in
de andere jaren. Het lijkt er op dat de
zwaarte van de varroabesmetting in de
monsters geleidelijk afneemt. De zwaarste
besmettingen werden aangetroffen in
volken die in juli niet waren bemonsterd.
Net als in voorgaande jaren waren de
resultaten van het mijten schudden voor
een aantal deelnemers een verrassing,
zowel in positieve als in negatieve zin. Het
beeld dat binnen een stal de besmetting
verrassend sterk kan verschillen werd ook
dit jaar weer bevestigd. Een schudmonster
kost 300 bijen het leven. Dit is slechts een
kleine aanslag op de bijenpopulatie. De
7 : 26

... en schudden maar!

resultaten van de bemonstering in de
afgelopen 4 jaar maken duidelijk dat de
voordelen groot zijn:
d Schudmonsters geven een betrouwbaar
beeld van de mijtenpopulatie in volk en
stal. Wel moet de imker de resultaten
interpreteren: als in juli de hoeveelheid
gesloten broed op het moment van
bemonstering groot is dan kan het
besmettingspercentage in een monster
lager zijn dan verwacht.
d Door inzicht in de ernst van de besmetting hoeft minder bestreden te worden
en gaan veel minder jonge larven dood.
De kans op sterfte van volwassen bijen
wordt ook kleiner.
d De volken met de meeste mijten kunnen
worden uitgesloten als leverancier van
moeren.
d Met behulp van schudmonsters kunnen
moeren met VSH-eigenschappen worden
gevonden. Deze zijn hard nodig om de
genetische bandbreedte van volken met
VSH-eigenschappen in stand te houden.
d De gezondheid van de winterbijen is
verzekerd waardoor minder wintersterfte
op zal treden x

HARMKE VAN DE FLIERT

https://www.youtube.com/watch?v=jT-KD6Sdsuw

De Amstelveense kinderbomenbank deel 2*

Boommeester Niek geeft les aan groep 2

Op woensdag 10 november is in het kader
van de Amstelveense boomfeestdag bij het
schooltuinencomplex Bankrasflora de tweede
locatie van de kinderbomenbank in gebruik
genomen. Op deze plek worden 250 bomen
opgekweekt tot grotere, maar nog verplantbare bomen, die over enkele jaren langs de
vernieuwde A9 of elders in Amstelveen worden
geplant.

Doorsnede van de kop van een worm.

De schep is wel heel groot

Met deze 250 bomen en de 900 al geplante
bomen bij ons park, staan er al meer dan 1000
bomen in de wacht. Allemaal inheemse soorten
van het Amstelveense bossortiment.
In de prachtige spiksplinternieuwe tent van de
gemeente Amstelveen kregen de kinderen van
groep 2 een lesje bomenplanten van meester
Niek.
Eerst een label maken met de naam van de
boom er op. Dan een gat in de grond graven,
diep genoeg voor de wortels, dat was nog een
hele klus voor deze kleintjes. Vervolgens de
boom erin en het gat opvullen met aarde. Een
handvol wormen erbij. Meester Niek legde de
anatomie van een worm uit met behulp van een
prachtig gipsen model. Wormen zijn nodig voor
de bemesting legde hij uit. Het gebruik van het
woord ‘poep’ hierbij was hilarisch. Gat dichten,
label vastmaken en als laatste de zijtakken eraf
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Nu de boom erin!

knippen en ervoor zorgen dat er na afloop nog
steeds 5 vingertjes aan elke hand zaten! Deze
takjes moesten er volgens meester Niek af om
er voor te zorgen dat de wortels in het voorjaar
niet overwerkt raken bij het leveren van voedsel
aan de takjes en blaadjes.
Deze aanwijzingen werden met veel enthousiasme en met hulp van de wethouders Floor
Gordon (Groen) en Frank Berkhout (Onderwijs)
in praktijk gebracht zodat er aan het eind van
de ochtend al heel wat bomen bij Bankrasflora
stonden. Na anderhalf uur gingen de kinderen
in een vrolijke optocht weer naar school.
We zijn benieuwd naar de volgende locatie waar
de Amstelveense kinderbomenbank neerstrijkt.
Voor wie even terug wil kijken hoe zo’n boomschoolles eruit ziet kan een video montage
bekijken: klik op de knop.

* zie
deel 1 in
Bijpraten,
december
2020.

JOS VALENTIN

Het projectteam ‘Bestuivers langs
de A9’ heeft alweer enige tijd
geleden een mooie flyer gemaakt
met instructies hoe je zelf een
mooi insectenhotel kunt maken.
Met brokken hout, boomstam
plakken etc. is het iedereen wel
een keer gelukt. Zelf had ik niet
eerder een hotel gemaakt waarin
dakdekkersriet werd gebruikt.

Zelf een
insectenhotel
maken

Dus ik spaarde een aantal
melkpakken en knipte er de
bovenkant af. Even goed uitspoelen en laten drogen. Toen
ik fietsend langs een luxe villa
reed die net een nieuw rietendek
kreeg, vroeg ik aan de rietdekkers of ik
wat riet voor mijn insectenhotels mee kon krijgen. Zonder aarzeling kreeg ik een bundel mee
zodat ik er nu wel 25 kan maken!
In de zomer heb ik er twee gemaakt. Onderin
het melkpak liet ik eerst 1,5 cm lijm lopen waarin
ik de rietstengels stak. Dan de lijm goed laten
drogen zodat de vogels er niet meer zo makkelijk de stengels uit kunnen peuteren.
Het pak heb ik, ook al weer tegen de vogels, aan
de voorkant omwikkeld met fijn gaas en het
geheel gemonteerd aan twee paaltjes en geplaatst tussen de planten in onze tuin.
De rietstengels waren best smal in diameter
en ik was benieuwd of er toch bewoners in
zouden komen. In een van beide pakken is het
(deels) gelukt, de ander is onbezet gebleven.
Dit jaar was ik vrij laat met de plaatsing en ik wil
kijken hoe het volgend voorjaar zal verlopen.
Het maken is leuk om te doen en het monitoren
is minstens zo leuk. Probeer het ook eens uit (ik
heb nog wel riet voor de liefhebbers )x

😊
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Insectenhotel als
kijkkast

Sinds begin augustus
hangt er in mijn tuin
een insectenhotel aan
de muur met daarin
doorzichtige plastic
slangetjes. Een zijkant
kan opengeklapt worden zodat goed te zien
is wat de bewoners van
het hotel uitvoeren.
De verwachting was dat het hotel pas in het komende voorjaar in gebruik zou worden genomen.
Maar eigenlijk vanaf de eerste dag gebruikten
een paar wespen, vermoedelijk muurwespen,
het hotel als slaapplaats.
Na een paar dagen was in een pijpje een cel
gemaakt: een stukje slang was afgesloten met
een propje. Daarachter lagen kleine insecten. Tot
begin september werden in steeds meer
slangetjes cellen gemaakt met daarin insecten of
delen daarvan. De inhoud van de cellen werd
opgegeten door larven die, nadat werkelijk alles
was opgegeten, zich verpopten. In steeds meer
cellen verschenen gelige poppen.
Op 15 september nam ik het hotel mee naar
de lessen over bijen die ik aan schoolkinderen
gaf. We ontdekten dat in een paar cellen tussen

de insecten piepkleine larfjes zaten. Kinderen
die twee dagen later op les kwamen konden
al bijna volwassen larven zien die alle insecten
hadden opgegeten. Maar niet alleen dat! Over
een paar larven kroop een piepklein sluipwespje.
Aan haar bewegingen te zien was ze aan het
eitjesleggen.
Vanaf midden september werd het rustig rond
het hotel. In het hotel rusten de gelige poppen.
Een paar zijn zwart verkleurd en waarschijnlijk
doodgegaan. In de cellen waarin de sluipwespen
actief waren zitten grijze poppen. Waarschijnlijk
zitten daar de poppen van de sluipwesp in.
Slechts een buisje was afgesloten met een
propje klei. Na een week was dat weer weg
gevreten. Waarschijnlijk had een kleine rover
trek in een wespenpop.
Nu breekt een kritische tijd aan voor de
poppen. De vochtregulatie in een plastic pijpje is
slechter dan in een rietstengel of bamboe pijpje.
In elk buisje zitten twee luchtgaatjes geboord.
Bijzonder om te zien is dat de cellen die worden
gemaakt precies tussen de twee gaatjes liggen.
Indringers kunnen er dus niet zomaar bij. In een
buisje is een van beide gaatjes dichtgemetseld en
kon er een extra cel worden gemaakt. Hopelijk
zien we in het voorjaar de wespen en de
sluipwespen uit hun slangetje kruipen x

Plastic hotelgang met kamertjes bezet met een pop of nog met (verlamde) insecten als voer voor de bewoner.
Bijna alle kamers in
dit hotel zijn bezet.
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INGRID VAN DANTZIG

Imkeren
op het
werk

Het betegelde balkon.
(onder) Het nieuwe groene
balkon in bloei!

Sinds april heb ik 2 bijenkasten op het gebouw van mijn werk staan, bij de ABNAMRO
bank aan de Zuidas. Voorheen stond hier een
andere collega met zijn bijen, maar hij ging
met pensioen en toen heb ik gevraagd of ik de
traditie voort mocht zetten. En dat mocht.
Wij hebben tussen de verschillende torens balkons zitten waar niemand op kan komen zonder
sleutel en 1 van die balkons werd al gebruikt
voor de bijenkasten. Deze balkons zijn echter
helemaal betegeld en weinig aantrekkelijk om te
zien. Aangezien wij wel een prachtige tuin rondom ons gebouw hebben, die geheel is ingericht
voor bijen en insecten, dacht ik, dat zou mooi
zijn als het balkon ook zo mooi zou worden. Na
wat gesprekken met interne afdelingen die daarbij konden helpen om dit voor elkaar te krijgen,
was er akkoord om het balkon groener te maken
en is er begin 2021 een prachtig mooi balkon van
gemaakt met ook plaats voor 2 bijenhotels.
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De hoveniers aan het werk.

Toen dat klaar was kon ik mijn 2 bijenkasten
gaan plaatsen. Deze heb ik in de clubkleuren
van mijn werkgever geschilderd als dank voor
‘t mooie balkon wat ik nu tot mijn beschikking
kreeg. En de kleuren passen ook mooi bij de
kasten vind ik.
Dit jaar heb ik tweemaal een stukje geschreven
voor ons intranet en heb ik 1 keer een presentatie
over honingbijen en insecten gegeven (biodiver
siteit). Heel laagdrempelig, maar genoeg om
mensen die niets of weinig van bijen afwisten
enthousiast te maken. Ik kreeg echt ongelooflijk
veel leuke reacties en heb ook een aantal mensen
de bijen laten zien. Ik heb wat extra pakken liggen,
dus kan geïnteresseerden makkelijk en veilig mee
laten kijken. Voor het komende voorjaar heb ik
al een lijst van mensen die graag een keer mee
willen kijken.
De reacties en vragen van mensen zijn in ieder
geval erg leuk en het is mooi meegenomen dat
je mensen op deze manier een stuk bewuster
kunt maken van het nut van bijen en andere
insecten. Ik zal dan ook op regelmatige basis
stukjes blijven schrijven op ons Intranet. Telkens
bereik je dan toch weer nieuwe mensen.
Ook zijn de extra pakken handig indien ik even
hulp nodig heb in de kasten. Inmiddels heb ik
drie collega’s die ook bij NBV Amstelland zijn
opgeleid. Jullie kennen ze wellicht: Ariane Joustra,
Samir Bokamir en sinds dit jaar ook imker: Dineke
Hoekstra. Er zijn vast nog meer imkers maar die
heb ik nog niet ontmoet.
Gezien onze prachtige eigen tuin en de nabijheid van veel parken en ook het Amsterdamse
bos, hebben de bijen het echt prima gedaan.

😉

Selfie van Ingrid en Ariane met kap en
mondkap voor de bijenkasten
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En in beide kasten zat ongeveer 12 kilo honing.
Er zouden dit najaar ook nog bollen in de
tuin gezet worden om de bijen in het vroege
voorjaar een handje te helpen, zodat ze direct
bij het buffet aan kunnen schuiven . Voordeel
van het groene terras is ook dat ze dichtbij meer
water kunnen halen als er dauw op de planten
zit. Anders is het een erg droge bedoening. Ik
heb er ook een bak met knikkers staan, die ik bij
droogte vul met water, zodat ze dichtbij water
kunnen halen.
Ik hoop dat ik mensen op mijn werk op deze
manier inspireer om wat meer over de bloemetjes en de bijtjes na te denken. Ik heb natuurlijk
geluk dat mijn werkgever de ruimte geeft om de
bijen neer te zetten en daar intern aandacht aan
te schenken. Ongetwijfeld zullen er wel meer
bedrijven zijn die daar voor open staan. Dus ga
het gesprek aan en wie weet…
Als je nog wat tips wilt, laat ‘t me weten x

😃

De Zuidas honing

COR VONK NOORDEGRAAF

Nadat ik deze zomer omstreeks half juli, aan
het eind van de bloei van mosterd, enkele
volken van het open veld naar huis gehaald
had, wilde ik deze volken nader controleren.
Voor het ophalen oogst ik meestal de honing,
zodat de kasten minder zwaar en hoog zijn.

Dikke laag propolis
aan onderkant
van een BK raam

Overmatig propolis verzamelen
Nadat de volken begin juni bij de bloeiende
mosterd geplaatst waren, kregen we een periode
met enkele weken mooi zomerweer. Vanwege
het weer, de goede bloei en de ruime standplaats, leek het mij zinvol om enkele kasten afleggers bij de productie volken te plaatsen, zodat deze zich goed konden ontwikkelen. Deze
volken zaten in een 10 raams spaarkast, zodat er
bij sterke groei eventueel een honingkamer op
geplaatst kon worden. Na 2-3 weken, toen de
bloei afnam, veranderde het weer en brak er een
periode nat en koud weer aan met vrij veel wind.
Nu is de wind op het open veld in de Haarlemmermeer meestal vrij sterk. Ik heb meegemaakt
dat de daken van de kasten woeien. Dit even als
voorgeschiedenis voor het volgende.
Toen ik half juli, na het naar huis halen, één
van de afleggers wilde controleren, lukte dat
niet. Bij het omhoog halen van het meest linkse
raam, kwamen de ramen aan de rechterkant
mee omhoog. Het raam zat vast aan de naburige
ramen. Mijn gedachte was, dat de ramen door
het transport mogelijk wat verkeerd waren gaan
hangen en de bijen ze daardoor aan elkaar vast

gebouwd hadden. Dat bleek echter niet het geval.
De ramen waren van onderen voor een groot deel
door een dikke laag propolis met elkaar verbonden (zie foto). Nu heb ik de indruk dat sommige
van mijn volken altijd vrij veel propolis verzamelen. Dat verklaar ik door de vele populieren in de
omgeving en vaak sterke wind. Daar ik last heb
van imkereczeem, ben ik extra alert op dat spul
en moet ik altijd met handschoenen in de bijen
werken. Maar niet eerder had ik zulke grote
hoeveelheden propolis in een volk aangetroffen.
Nu moet ik erbij aantekenen dat de volken dicht
bij het Haarlemmermeerse bos stonden met langs
de weg een bomenrij van populieren. Dus was er
een voorraad hars beschikbaar. In de zomer, en
zeker bij het transporteren van volken, haal ik de
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varoalade uit de kast. Daarom zou ik eerder verwacht hebben dat ze de gaasbodem zouden dicht
kitten dan aan de onderkant de open ruimten
tussen de ramen verbinden. Ik heb de propolis
niet gewogen maar het aantal vlieguren om deze
massa te verzamelen en in de kast te brengen
moet heel hoog geweest zijn en dat deels bij
minder gunstige weersomstandigheden. Het
betreffende volk zat niet in een oude, lekke kast.
Waarschijnlijk vonden ze hun huis wat te groot
om warm te houden. Wat mij intrigeert is de vraag
waarom dit ene volk zich richt op het dichten
van de kas en massaal propolis gaat verzamelen
terwijl de andere volken onder dezelfde omstandigheden druk zijn met het binnen halen van
nectar en de propolis laten waar het is x

HANS LUSSING,
CURSUS COÖRDINATOR

Het is volbracht
Zoals eerder al geschreven
heeft onze vereniging in
2021 twee Basiscursussen
verzorgd voor in totaal 30
cursisten. Dat betekende
van maart tot en met september iedere week een
les. En bij iedere les een
docent, Gert Admiraal,
en vier cursusbegeleiders.
Al met al voor vrijwilligers
werk een behoorlijke
inspanning. Alle betrok
kenen waren dan ook
blij dat dit cursusjaar na
de diploma-uitreiking op
2 oktober voorbij was.

De Basiscursus (sen) 2021

BERICHT UIT DE LESSTAL

Enkele cijfers:
Er waren twee cursussen met ieder 15 cursisten.
Van de 30 cursisten hebben 28 cursisten hun
diploma gehaald. Twee cursisten besloten geen
examen te doen omdat ze toch niet van plan
waren om verder te gaan met het houden van
bijen. Van de 30 cursisten hadden er 24 belangstelling voor een eigen volkje. Dat is voor 22
gelukt en met de andere twee zijn afspraken
gemaakt voor het voorjaar.
Bij het lesgeven werd docent Gert ondersteund
door 8 praktijkbegeleiders: Ariane, Ingrid, Bert,
Erik, Henk, Jorrit, Mees en Roy. Zij waren om de
week ingepland. Dankzij hun begeleiding bij de
praktijklessen was de cursus voor de deelnemers
wel vrij intensief maar ook succesvol.

De cursus
De cursus bestond uit vier theorielessen, elf
praktijklessen en het examen. De theorielessen
waren wekelijks op avonden in de maand maart.
Vanaf april waren de praktijklessen op zaterdag
om de 14 dagen. Dit jaar waren de theorielessen
op maandagavond voor groep B en op donderdagavond voor groep A. De praktijklessen waren
om de week op zaterdagmorgen, groep B begon
op zaterdag 3 april en groep A op zaterdag
10 april.
Iedere cursus had ook een les op vrijdagavond
in verband met doppen breken en één keer geen
les in juli. Het examen was respectievelijk op
18 en 25 september.
Voor de praktijk lessen was per twee cursisten
een lesvolk beschikbaar, waarvan een koningin-

Praktijkles groep B op 17 april 2021
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nenaflegger werd gemaakt die bestemd was voor
cursisten. Van sommige volken werd ook een
broedaflegger gemaakt voor cursisten en daarnaast hebben diverse leden broedafleggers
beschikbaar gesteld, waarvoor hartelijk dank.
Voor het huisvesten van het grote aantal volkjes hebben we dit jaar, met een paar vrijwilligers
rond de bloemperken voor de cursusstal, extra
standplaatsen gecreëerd.

Voldoende koningindoppen voor
cursusonderdeel 'Doppenbreken'

Corona
De cursussen vonden plaats
in het teken van Covid-19.
De theorielessen vonden plaats als zoom-meeting. Wel efficiënt maar met weinig echt contact
tussen docent en deelnemers. Als het even kan,
voortaan toch weer liever les in ons gebouw.
Alle praktijklessen zijn buiten gegeven, ook de
inleidende theoriegedeelten. Zeker in het begin
waren mondkapjes verplicht en werd, waar mogelijk, de anderhalve meter gehandhaafd. Bij het
werken in de volken had iedereen natuurlijk een
kap op en was voor iedere twee volken een begeleider om de drukte in de stal te minimaliseren.
Voor zover wij weten is niemand van de cursisten en de begeleiders tijdens de praktijklessen
besmet geraakt met Covid.
Bijenjaar 2021
Geen nieuw inzicht: ieder bijenjaar is anders.
Dit voorjaar was het lang koud waardoor het
werken in de bijen pas laat mogelijk was. De volken ontwikkelden zich ook traag. Toen het warmer werd, ging de ontwikkeling sneller, maar
nam de zwermdrift toe. We konden het zwer15 : 26

men grotendeels voorkomen, maar dat is niet in
alle gevallen gelukt.
Wat dit jaar ook opviel was het verschil in
groei van de opgezette cursistenvolkjes. Een aantal ontwikkelde zich goed, maar vaak duurde het
lang voor ze een acceptabele omvang hadden.
Ook waren er stille moerwisselingen en enkele
darrenbroedige koninginnen.
Het opnemen van het wintervoer verliep bij alle
volken niet even snel.
De lesstal gaat de winter in met 13 volken. Dat
moet genoeg zijn om voor de cursus in 2022
voldoende lesvolken te hebben en eventuele
uitval te compenseren.

Cursiten van de B groep met
hun behaalde diploma
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Broedplaats voor vrijwilligers en leden
Bij de eerste praktijklessen hebben het bestuur
en Roy oproepen gedaan voor vrijwilligers. Dat
was een goede zet want uit de cursisten hebben
zich vrijwilligers gemeld voor de tuinochtend,
voor het educatie team en ook belangstellenden
voor bestuursfuncties. Nieuwe aanwas is belangrijk in onze vereniging.
Tijdens de diploma-uitreiking en daarna nog
via de app groepen en de mail is aan de deelnemers gevraagd of ze na dit introductiejaar lid
willen blijven van de vereniging.

Marie-José steekt haar beroker aan

Gift uit Monnickendam
In mei werden we gebeld door een imker uit
Monnickendam. Hij was gestopt met zijn hobby
en bood acht volken en al zijn materiaal aan
voor onze cursus.
Daar hebben onze cursisten dankbaar gebruik
van gemaakt en alle volken en materialen opgehaald in een gehuurde bus.
De volken hebben we deels gebruikt voor het
opzetten van cursistenvolkjes en de rest overgehangen in onze houten spaarkasten. De kasten
uit Monnickendam, Segebergers, hebben we voor
een schappelijk prijs verkocht aan cursisten.
Hiermee hebben we de ophaalkosten gedekt.
Honingoogst
Na het fantastische honingjaar 2020 viel 2021 erg
tegen. Door het koude voorjaar hebben we pas
in augustus honing geslingerd van de cursusvolken. De opbrengst was ongeveer 18 kg. Daarvan
is 9 kg gebruikt voor educatie en de rest is zoals
gebruikelijk in potten verkocht op het park.
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Na een dubbel cursusjaar krijgt docent Gert Admiraal
een bloemetje van het bestuur.

Basiscursus 2022
Voor het seizoen 2022 hebben we al 40 aan
meldingen ontvangen. Maar we gaan niet nog
een keer twee cursussen tegelijk organiseren.
De ervaring leert dat van de aanmeldingen een
aantal afvalt omdat ze zich alsnog bedenken, het
lesschema niet past bij hun overige activiteiten
of vanwege de toch behoorlijke kosten.
De komende weken gaan we de belangstellenden benaderen en de eerste 15 uitnodigen voor
onze Basiscursus Imkeren 2022.x

FRANK WILLE & IVAN MULIER

Cursisten aan het woord
De corona maatregelen hadden het afgelopen
jaar ook hun weerslag op de basiscursus.
In 2020 was de cursus niet doorgegaan.
Om nu alle belangstellende aspirant imkers
tegemoet te komen, besloot het bestuur een
extra cursus te organiseren. En zo begon
Gert Admiraal, docent van de cursus, aan het
opleiden van 2 groepen van 15 deelnemers.
De cursus begon voor ons op 1 maart met vier
theorielessen op maandagavond via Zoom. In
deze lessen bracht Gert ons in de avonduren tal
van onderwerpen bij zoals de anatomie, voedsel
en dracht, de jaarcyclus en ziekten van de bij.
Voor Gert was het even wennen aan de kunst van
het digitaal presenteren, maar het lukte goed om
de benodigde basiskennis over te brengen.
Zaterdag 3 april 201 om 10:00 uur was het
eindelijk zover. De eerste praktijkles van onze
groep (B) ging van start. In deze les werd, na een
echte fysieke kennismaking met de groepsleden,
eerst de kunst van het ontsteken van de rokers
gedemonstreerd. Ook werden wij geïnstrueerd
hoe een kastkaart ingevuld moet worden en hoe
een kast te openen en te inspecteren.

Vervolgens gingen wij in tweetallen met beschermende kleding en diverse werktuigen naar
de bijenkasten op het park voor de meeste van
ons eerste inspectie. Naast Gert waren er genoeg
vrijwilligers om twee koppels te laten begeleiden
door een ervaren imker. Deze voor de meeste
cursisten eerste kennismaking met een bijenvolk
werd door iedereen als erg bijzonder ervaren.
Fascinerend om te zien hoe de bijen bezig waren
met allerlei taken. In eerste instantie is het toch
wel lastig broed, voer en de verschillende bijen
te herkennen.
De volgende praktijklessen werden wij op
tal van onderwerpen bijgespijkerd. Vooral het
maken van een veger en doppen breken was
een leerzame bezigheid. Niet alle nieuwe volkjes
werden een succes, maar uiteindelijk had vrijwel
iedere cursist zijn eigen volkje om te verzorgen.
Dit ook met dank aan het beschikbaar stellen van
een aantal volken door leden van de vereniging.
Bijzonder leerzaam was het openen van een zestal kasten van een gestopte imker welke al ruim
een jaar niet geopend waren. Zo konden we
een goede indruk krijgen van verschillen tussen
diverse volken. Mede als gevolg van de matige
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zomer en het potentiële voedseltekort op het
bijenpark met veel nieuwe volkjes nam een aantal cursisten hun volk al begin augustus mee.
Ter lering en vermaak
Na de praktijklessen volgde 18 september het
schriftelijke examen in de club. En een week
later ontvingen wij het bericht dat iedereen
voor de cursus geslaagd was. De cursus werd
afgesloten door uitreiking van de diploma’s
onder het genot van een kopje koffie en gebak
tijdens de seizoenafsluiting. Natuurlijk nam Gert
nog wel even de meest gemaakte fouten door
(raathoning wordt niet geslingerd…)
Voor Hans, Gert en vaste begeleiders was het
een intensief jaar om 2 groepen te begeleiden.
Voor ons als cursisten waren de tweewekelijkse
zaterdagochtenden niet alleen leerzaam, maar
ook vooral erg leuk en gezellig. Als groep kunnen
wij terugkijken op een zeer leerzame en geslaagde cursus. We kunnen niet wachten op het
voorjaar, als de uitdaging start om het allemaal
zelf te doen. Gelukkig zijn er voldoende imkers
binnen de vereniging om aan te kloppen voor
advies x

HENK KOOIJ

Je volken verkeerd invoeren
voor de winter
Onlangs zat ik op het park buiten een
kopje thee te drinken toen één van
onze leden met een kan voer de tuin
opkwam. We zaten zo even te praten
toen hij ineens zei: “Ik begrijp er niks
van. Ik ben begin augustus begonnen
met het invoeren van mijn volken.
En nog steeds breidt het broednest
zich uit. Ik begrijp er echt niets van”.
Ik vroeg hem: “Hoe voer je dan in?” Zijn antwoord:
“Nou, met suikerwater één op één. Dat maak ik
zelf. Ik heb twee volken een broedkamer er bij
moeten geven, want ze hebben ruim twintig
ramen broed.” Toen ging mij een lichtje branden.
Eén op één??? Dat geef je aan een aflegger, veger
of een zwerm om de koningin en de werksters te
activeren tot het leggen van eitjes en het bouwen
van de raat. Maar dat doe je niet bij het invoeren
voor de winter. Dus ik zei tegen hem: “Nou, je bent
dus wel verkeerd bezig. Je bent aan het drijfvoeren en dan gaat de koningin door met eitjes leggen. En de werksters slaan dit suikerwater niet
op als winter voorraad. Je moet dus echt dikker
voeren, tenminste twee op één!!!” “Oh, ik
heb dus steeds verkeerd gevoerd???”zei hij.
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“Ja man, je was verkeerd bezig!!!” zei ik.
“Als ik je een raad mag geven, laat ze de eerste
veertien dagen met rust. Misschien slaan ze de
rest van het suikerwater alsnog op als winter
voer. Ze zullen het wel enigszins indikken.”
Hij heeft dus veel werk voor niets gedaan.
Steeds maar suikerwater maken en voeren.
En zich niet realiseren dat hij verkeerd bezig
was. Zo zie je maar. Welke behandeling hoort bij
iedere maatregel in de betreffende periode van
het jaar. Daar moet je heel goed over nadenken.
Al doende leert men!!! x

Ieder kind kreeg na
afloop een goodie-bag
met o.a. informatie
over insectenhotels en
bloemenmengsels

Uitreiking
Dahlia Cup op
de Historische
Tuin Aalsmeer
PAULIEN PANNEKOEK

Alle groepen 6 van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart hebben in het voorjaar
een bak gekregen met daarin jonge, door de
Historische Tuin gezaaide, Dahliaplantjes. De
kinderen hebben de Dahlia’s met veel liefde
en plezier verzorgd en bij veel klassen was het
gelukt om ze tot een mooie bos bloemen op
te kweken. Sommige klassen leerden tijdens
dit proces ook dat het niet altijd even makkelijk is om kweker te zijn, en dat je plantjes ook
ziek kunnen worden of dood gaan.
Na maanden van water geven en opbinden,
zelfs in de zomervakantie, was het dan zover:
Eind september werd door de Historische Tuin
de prijs uitgereikt aan de klas die de mooiste
Dahlia’s had gekweekt.
Enthousiast kwamen de kinderen over de
brug, richting de Tuin. Ze keken hun ogen uit
bij het zien van de grote Dahlia Cup. Onder het
genot van limonade en koek gingen ze snel de
Dahlia’s van de andere scholen bekijken.
Toen alle kinderen aanwezig waren, kregen ze
natuurlijk eerst een compliment van Gerben, de
professionele kweker van de Historische Tuin,
want wat was het goed gelukt!
De kinderen kregen wat informatie over de
geschiedenis van de Dahlia’s en er werd verteld
hoe belangrijk bloemen (dus ook Dahlia’s) zijn
voor de bijen. Ook werd verteld waarom bijen
belangrijk zijn voor mensen. Na de echte Dahliakeuring, de puntentelling en de uitreiking van de
Dahlia-Cup kregen alle kinderen een goody bag
aangereikt met daarin onder andere de folder
over de bijen en over wat ze thuis kunnen doen
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om de bijen te helpen. Bijvoorbeeld een bijenhotel te maken of meer bloemen of bloeiende
planten in de tuin te planten.
Groep 7b van de Triade nam de beker mee naar
school en met de goody bag in de hand ging iedereen weer naar huis. Een hele leuke, gezellige en
zeer geslaagde Dahlia Cup uitreikingsmiddag! x

JORRIT DE REGT

Het afgelopen bijenseizoen
2021 was een afwisselend
bijenjaar voor mij. Het begon
allemaal met een koude winterweek ergens in februari, met tien
graden vorst en zelfs sneeuw.
Dat was de eerste uitdaging voor
mij om de vliegplank sneeuwvrij
te houden. Schoonvegen heeft
geen zin zolang er nog vlokken
blijven dwarrelen. Pas na de vijfde
keer in een uur met een verkleumde
vinger weer een laagje sneeuw
voor de vliegspleet te hebben weggeveegd, bedacht ik een simpele
oplossing, namelijk om er gewoon
een plankje schuin voor te leggen.
Zo valt er geen sneeuw meer voor
het vlieggat en kunnen de bijen,
als ze zin hebben om sneeuwballen
te gooien, linksom of rechtsaf de
kast verlaten.

De kou bleef nog lang aanhouden, pas
eind maart kon ik de eerste controles uitvoeren op mijn volken. Eén volk had wat
moeite met op krachten te komen, de
andere was heel actief. Het moeizame volk
had veel dode en beschimmelde bijen op
de bodem liggen en veel raten waren beschimmeld en kletsnat geworden. In die
kast heb ik nagenoeg alles vernieuwd om
ze dit voorjaar toch nog een kans te geven.
Het andere volk groeide vanaf het begin
al explosief. Veel bijen zag ik af-en-aan
vliegen en met klompjes stuifmeel de kast
inkruipen. Alles wees erop dat de koningin
lekker bezig was met eitjes leggen.

Dat er opeens veel nieuwe bijen in de tuin
rondvlogen, was ook anderen niet ontgaan.
Meerdere koolmeesgezinnen hadden een
rechtstreeks lijntje gemaakt van nestkastje
naar bijenkast om daar om de paar minuten een bijtje weg te pikken. Het groeiende
volk had ondertussen besloten dat het
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wel tijd was om in zwermstemming te
komen. Al vrij vroeg in het jaar zag ik
speeldoppen die ik gelijk braaf heb weggehaald. Uiteindelijk was er echter geen
houden meer aan en kon ik bijna twee
keer per dag de doppen weg halen. Nog
voor half mei was het dan zover: een
zwerm in de tuin! Gelukkig was ik zo slim
om de koningin te knippen, dus die lag
ergens op de grond te spartelen.

Niet meer gevonden, die koningin. Ik denk
dat een koolmees haar eerder dan ik heeft
gespot: lekker eiwitrijk maaltje voor de
mezenkinderen. Maar ondertussen dus wel
een tuin vol zoemende bijen. Door het ont
breken van de koningin, vlogen ze na een
uurtje weer terug naar de kast. En nu maar
hopen dat er ergens een nieuwe koningin
rondloopt … Nergens te vinden, ook niet
na een paar dagen wachten. Het zal toch
niet zo zijn dat die @%&*!-koolmees ook
mijn nieuwe koningin heeft gegrepen om
aan haar kinderen te voeren?

Wat nu? Nieuw raampje met eitjes in gehangen en ja hoor: binnen een paar dagen
waren al doppen aangezet om de derde
koningin van dit jaar op te kweken. Op de
dertiende dag heb ik geen tuter gehoord,
maar heb toen wel het doppenraam gelicht
om te kijken of er al iets gebeurd was. Het
bleek dat er één dop was uitgelopen en de
rest nog lekker onhoorbaar in hun cellen
zaten te kwaken. Ik had dus ergens in de
kast een jonge koningin rondlopen. Zodra
ik het raam uit de kast had gelicht met de
nog gesloten doppen, hoorde ik een zacht
gekraak alsof iemand naast mij doppinda’s
aan het pellen was. Wat bleek: alle kwakers
kwamen tegelijkertijd uit hun cellen gerend,
omdat ze natuurlijk die tuter niet meer
hoorden! Dat was voor mij een openbaring om mee te maken. Nu had ik opeens
een heleboel koninginnen in mijn kast
rondscharrelen. Deksel er weer op en over
een week of twee nog maar eens kijken.
De meiden zoeken het maar even uit, wie
van het stel het meest bijdehand is.

Na twee weken nog een keertje kijken en
ik had weer eitjes en broed. Dat is een
goed teken dacht ik … Toen ik na een week
weer keek, zag ik geen eitjes meer en hadden die bijen opnieuw doppen aangezet.
Heb ik bij de laatste keer kijken per ongeluk mijn kersverse koningin gemold? Of
was het volk haar na die eerste week al zat?
Op naar de vierde koningin van dit seizoen
… en zo ging het nog een paar keer door
totdat ik aan de zesde toe was gekomen.
Inmiddels was het al hoog zomer geweest
en tijd om een einde aan deze dynastie te
maken.

Van de vereniging een nieuwe VSH-moer
gekregen en haar geïntroduceerd in het
volk. Als dat maar goed gaat. Na een week
voorzichtig gekeken en zowel eitjes, broed
als mijn nieuwe koningin gespot. Gelukkig, het volk heeft deze wel geaccepteerd
en het lijkt, voorlopig, een blijvertje te
zijn. Inwinteren, deksel erop en volgend
jaar weer opnieuw proberen. Ik heb dit
jaar veel plezier aan mijn volken beleefd,
veel van ze geleerd en veel onbeantwoorde vragen op gesteld.
Op naar het nieuwe imkerseizoen! x
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Zij hebben dit onderzoek uitgevoerd met wel en niet
met Varroa besmette bijenvolken. Dit onderzoek
werd uitgevoerd in het kader van de zgn verdwijnziekte en de overdracht van virussen door Varroa mijten.
Hierbij namen zij waar dat bijen van de besmette
volken elkaar actiever begonnen te poetsen. Dit duidt
niet op afstand houden, maar op een poging deze
parasieten kwijt te raken. Wat wel op social distance
zou wijzen is dat de haalbijen van besmette volken
dichter in de buurt van hun kast nectar verzamelden
als die van niet besmette volken, om volgens de
mening van de onderzoekers de kans op infectie
(overdracht) te verminderen. Het dichterbij huis
foerageren bleek volgens hen ook uit de dansen. Het
dichter in de buurt van de kast blijven interpreteren
de onderzoekers als een quarantaine maatregel tussen
de oudere vliegbijen en de jonge bijen met de voedster
bijen en de koningin. Er zou hierdoor een scheiding
tussen generaties optreden. Het artikel geeft de indruk
dat de resultaten van dit onderzoek tendentieus
worden geïnterpreteerd x
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Volgens een publicatie in Science Advances
hebben Italiaanse onderzoekers vastgesteld dat
afstand houden bij besmettelijke ziekten ook bij
bijen voorkomt.
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‘Social distancing’ bij
besmettelijke ziekten

38.2 mm

30.7 mm

38.2

WETENSCHAP

38.2 mm

COR VONK NOORDEGRAAF

Het is langzamerhand een
gewoonte geworden om in
het december nummer enkele
honing recepten op te nemen.
Hierbij een recept voor hen
die iets lekkers willen bakken
of een gemakkelijke dressing
willen maken.

Enkele
honing
recepten
voor de
komende
feestdagen

Honingcake met vruchtensap,
bijv. mandarijnen
Benodigd
Een tulbandvorm, maar het mag ook een
andere vorm zijn met een inhoud voor 2 liter.
250 g vloeibare honing
250 g zachte boter
250 g zelfrijzend bakmeel en 200g amandelmeel
1 zakje vanille suiker
6 grote eieren
4 mandarijnen (kunnen vervangen worden
door andere vruchten)
100 g poedersuiker (voor versiering)
Bereiding
Gebruik een deel van de boter voor het goed
invetten van de bakvorm, ook een vorm met
een antiaanbaklaag invetten. Oven voor
verwarmen tot 180 graden.
Doe de overige boter met de honing, zelfrijzend
bakmeel, amandelmeel, vanillesuiker en iets
zout in een mengkom of keukenmachine .
Breek de eieren boven een kom, rasp de schil
van de mandarijnen en meng de rasp met de
eieren. Voeg dit mengsel toe aan de andere
ingrediënten en mix dit heel goed (ca 5 min.)
Eventueel kun je iets van de rasp bewaren voor
versiering.
Giet vervolgens het beslag in de vorm. Tik met
de gevulde vorm voorzichtig op het aanrecht,
zodat het oppervlak glad wordt. Bak de cake
vervolgens in het midden of iets onder het
midden van de oven in 30 tot 35 minuten goudbruin. Eventueel met een prikker controleren of
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ze gaar is. Dan dient de prikker er schoon uit
te komen. Schut hem na enkele minuten uit op
een rooster en laat hem verder afkoelen.
Voor de versiering de poedersuiker in een kom
doen en al roerend het perssap van de mandarijnen geleidelijk toevoegen tot er een dikke glazuur
ontstaat. Leg de afgekoelde cake op een vel
bakpapier of grote schotel. Schep en verdeel de
glazuur gelijkmatig over de bovenkant van de
cake. Deze mag er aan de zijkanten wat aflopen.
Je kunt hem verder nog versieren met de achter
gehouden mandarijnen rasp, partjes of stukjes
mandarijn of iets anders wat erbij past.

Honing dressing
Benodigd
1 dl magere yoghurt
2 eetlepels honing
3 eetlepels sinaasappel sap
1 eetlepel citroensap
Bereiding
Vermeng de yoghurt met de honing.
Voeg daarna de vruchtensappen toe en
meng alles goed door elkaar. Deze dressing
past goed bij salades met vruchtenx

AGENDA

Winterprogramma
2021/2022

Oxalen op het Bijenpark
vrijdag 24 december om 09.00 uur
Online Nieuwjaar receptie …en
"vraag maar raak" (stel al uw vragen aan het bestuur)
dinsdag 11 januari
Meetsystemen in bijenkasten (onder voorbehoud)
dinsdag 1 februari
Onze groene omgeving
– Groenraad & stadsecoloog –
dinsdag 22 maart
Algemene Leden Vergadering
dinsdag 19 april

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
06 339 24 227
nbv.amstelland@gmail.com
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING
IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Imkersvereniging Amstelland

BESTUUR

DEPOT-COMMISSIE

REDACTIE-COMMISSIE

TUIN-COMMISSIE

VSH WERKGROEP

Voorzitter
Harmke van de Fliert
06 209 83 641

Peter Trooster
020-643 50 33

Cor Vonk Noordegraaf
023-561 65 25
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Jan Westerhof
0297340635
jan@westerhof50.nl

Gerbert Kos
06 270 273 05
gerbertkos@hotmail.com

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657 32 37 50
erik@rosmalen-schenk.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Jan Westerhof
0297-340635
jan@westerhof50.nl

Jos Valentin
0297-323969 / 06-427 16 702
fam@valentin-vanderdrift.nl

Roy Bielert
020 6450756
Roy.bielert@casema.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Peter Lobbezoo
pllobbezoo@gmail.com

Roy Bielert
020-6450756
Roy.bielert@casema.nl

Secretaris
Eric van der Meer
020-645 70 84
nbv.amstelland@gmail.com

Jan Op den Orth
06-538 70 153
DEPOT mailadres:
imkerwinkelamstelland@
gmail.com

Penningmeester &
vicevoorzitter
Simone van de Graaf
06-489 69 935
penningmeesteramstelland@
gmail.com

GEBOUWEN-COMMISSIE

EDUCATIE-COMMISSIE

Henk Kooij
020-645 22 85
hskooij@hetnet.nl

Hans Lussing
Henk Hakvoort
Ingrid van Dantzig

Lars van den Hoek
06-51486617
larsvandenhoek@live.nl

NBVAmstelland.educatie@
gmail.com
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