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Een goed jaar
Terugkijkend, was 2013 een top jaar voor de insecten. Zowel voor honingbijen, als vlinders, hommels en
solitaire bijen. In de kruidentuin zag ik vaak op zonnige dagen talrijke Icarus blauwtje, dagpauwoog,
koolwitje, kleine vos etc. De Vlinderstichting sprak dit jaar over een ware invasie van de oranje luzerne
vlinders in juni en hun nakomelingen in augustus. Steeds schijnt er meer velden met luzerne te vinden zijn,
net als de boekweit. Achter de boerderij van boer Ab Spruijt in Waddinxveen, zijn er 5 hectaren vol met
luzerne verbouwd als veevoer. Onze gezamenlijke bijenstand ligt er pal naast. Het is een feest om de bijen op
de mooie paarse bloemen te zien dansen. In de afgelopen zomer, was elke zonnige dag voor de bijen een
feestdag, samen met de luzernevlinders en andere soorten zweefvliegjes, krekels, libellen, sprinkhaantjes etc.

Winterrust
Met temperaturen onder 10oC vliegen de bijen niet meer naar buiten. Ze zitten dicht bij elkaar in de
wintertros. Onzichtbaar in het donker van de kast maar toch aanwezig. Een vluchtige blik in een paar
bijenkasten begin december heeft dat beeld bevestigd. Er is nu tijd om te verdiepen in de imkerlitteratuur.

Een bijzonder boek
‘Bijen staan bekend als nijvere insecten die honing produceren. Er is echter maar één bijensoort die dat doet:
de honingbij. Weinig mensen weten dat er naast de honingbij nog 357 andere soorten bijen in Nederland
voorkomen, zoals maskerbijen, zijdebijen, slobkousbijen en hommels. Afgezien van hun gemeenschappelijke
voorkeur voor bloemen houdt elke bijensoort er heel eigen gewoontes op na. De ene verzamelt stuifmeel op
paardenbloemen, de andere op beemdkroon. De ene graaft nesten in de grond, de andere nestelt in lege
slakkenhuisjes. Deze diversiteit is overal in Nederland te vinden, zelfs op balkons midden in de stad, waar
metsel- en behangersbijen hun kluswerk doen. Voor het eerst is alle kennis over de Nederlandse bijen
gebundeld in één boek’: De Nederlandse Bijen, deel 11 van de veelgeprezen boekenserie Natuur in Nederland.
Met alle beschikbare informatie en prachtige illustraties en foto’s, toont dit boek opnieuw de pracht en
rijkdom van de natuur.

Onze honing soorten en andere producten

Linde bloesems in overvloed

Dit jaar hebben wij voor het eerst pure linde honing geoogst, dankzij de rijk bloeiende lindebomen aan de
Schaapweg rond de bijenstand in Steenvoorde. Deze honing heeft een licht groenige kleur en haar medicinale
smaak vergeet je niet na de eerste keer proeven.

Toch is de geoogste honing uit de Rijswijkse bijenstanden niet voldoende. Dus hebben wij honing overgenomen
van bevriende imkers die volken hebben staan in Flevoland (koolzaadcrème honing) en in Hongarije
(zonnebloem, acacia) en in Twente (linde). De acacia bossen – aangelegd voor hout winning –waren prachtig
in bloei dit jaar en gaven de transparante en immers vloeibare honing. Kwalitatief superieur. Dat geldt ook
voor de zonnebloem honing. Het feit dat die er is, is op zich een goed bewijs van de biologische kwaliteit van
de honing. Want zonnebloem wordt voornamelijk geplant voor zaadolie. Als ze behandeld zijn met
bestrijdingsmiddelen, d.w.z. de zaden worden met een laagje neonicotinoïden bedekt, dan is de
oriëntatieorgaan van de bijen zodanig beschadigd dat zij vaak niet meer in staat zijn van de zonnebloem
terug te vliegen naar de bijenkasten. Imkers mijden uiteraard deze plaatsen. Ik ben ooit in Zuid Frankrijk
geweest waar prachtige zonnebloemen velden waren zonder één bijenkast van een lokale imker gezien te
hebben.

In Steenvoorde is er daarnaast een boomgaard met verschillende oude appelrassen. Dankzij de goede
bestuiving van de bijen, hebben wij veel appels kunnen plukken en verkopen. Er staan overigens ook twee

kweeperen bomen. Hiervan wordt compote gemaakt. Wij kregen goede tips van vrienden uit Dresden
Duitsland die dankzij de lange winter en … het voormalige communisme de kunst van het wecken tot in de
finesse beheersen.

Er is ook een mooie walnootboom. In de herfstmiddagen is het een vreugde om rond deze boom te lopen en
de noten te mogen rapen. Het besef dat dit ritueel al duizenden jaren tot het overlevingspakket van mensen
overal ter wereld behoort zette mij soms spontaan tot een buiging aan de walnootboom. Dit jaar maakten
wij voor het eerst pasta: fijn gemalen walnoten gemengd met acacia honing. Heerlijk om samen met een stuk
kaas op een cracker of boterham te eten.

Walnootboom in bloei voorjaar

kweepeer in bloei voorjaar

Tenslotte mag vermeld worden dat wij de bijenwas steeds zuiverder weten te winnen van de oude raten. En
de kunst van het kaarsen dompelen krijgen wij steeds beter onder de knie. Kortom, onze zelfgemaakte
kaarsen branden fijner en zien er beter uit!

Zomer opendag
Elk jaar, voor het begin van de zomervakantie, organiseren wij de zomer opendag. Het is dan altijd tevens de
landelijke imkerijdag, dit jaar viel het op 14 juli (quatorze Juillet!). Een prachtige, zonnige dag.

Jonge honing fijnproever
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Ab over de korven en kasten

Picknick

Samen kijken in de observatiekast

Alvin met zijn gitaar

schommelstoelen vaak bezet

Festivals en markten
Dit jaar hebben wij meegedaan aan verschillende festivals en markten:
Het Strandwal festival Rijswijk, met het Platform L&R in Pijnackerplein en Laurenskerk Rotterdam, en de
Informatiemarkt in de wijk Leeuwendaal Rijswijk. Wij zijn ook bij de club Rotary Oud Rijswijk geweest op
uitnodiging voor een lezing, bij de officiële opening van de Zwethzone en de brede school Muziekbuurt in
Rijswijk. Dat zijn allemaal prachtige initiatieven van buurtbewoners of gedreven personen /groepen die op
lokale schaal iets moois willen opzetten. Daar doen wij van harte aan mee. Door deelname hebben wij fijne
ontmoetingen gehad. Dat werkt inspirerend, versterkend en belooft mooie verdere samenwerking. Het levert
ook nog een goede opbrengst. Zodoende wordt honing dan omgezet naar donaties.
Winter opendag

Jong publiek

Hooggeëerd publiek

the Young horse song

Henk met vreemd geld aan Long

Quang op de monokoord, Nga op de citer

Sint en zwarte Piet op bezoek

geen stoelen meer

Quang met de mondharp

Dick de dichter tussen publiek

keukenprinsessen

Voor het eerst hebben wij dit jaar de winter opendag georganiseerd. De blokhut werd omgebouwd met
banken gemaakt van bijenkasten onderdelen. Long van stichting open Hart vertelde uit ervaring hoe
gezegend wij eigenlijk zijn. Hierna kreeg hij een pot oud en vreemd geld overhandigd door Henk Slegten, de
Blokhut beheerder. Rotterdamse dichter Dick Gebuys heeft eigen gedichten en verhalen voorgedragen.
Tijdens het muziek optreden was er een verassend bezoek van Sint en Piet. De muzikant Quang heeft het
publiek nog een klein volkslied in het Vietnamees leren zingen. De middag werd afgesloten met het bekende
lied Tulpen uit Amsterdam waarbij iedereen mocht meezingen. Samen hebben wij er een gezellige en warme
middag van gemaakt.

De donaties
Voor de Sinterklaasavond is de opbrengst van 2013 overgemaakt naar 3 kleinschalige hulpprojecten:

De stichting Open Hart VN kan er tientallen
invalidenwagens plus een start- kapitaal doneren
aan de gehandicapten in de Mekong Delta. Dat zijn
meestal voormalige soldaten en slachtoffers van
landmijnen. Een indruk van zo’n wagen ziet u
hiernaast.

De stichting Child Surgery Vietnam werkt nauw samen met lokale
artsen en lokale ziekenhuizen voor de operatie aan voornamelijk kinderen
uit de minderheidsgroepen in afgelegen berggebieden in noord Vietnam.
Met onze donatie kunnen volgend jaar tientallen kinderen een operatie
krijgen, inclusief een revalidatie traject na de operatie.

Een klein donatie is naar de slachtoffers van de storm in zomer 2013
gegaan, in een arme gebied Midden Vietnam. De hulp gaat via een
verzamelactie door de Vietnamese vereniging in Den Haag.

Voor nu en 2014
Begin december werden wij blij verrast met de nominatie voor de vrijwilligersspeld 2013, samen met 21
andere vrijwilligers en organisaties in de schouwburg van Rijswijk.
In de winter is er altijd wat te doen in de Blokhut. Wij gaan 600 ongemonteerde raampjes in elkaar zetten,
daarna bespannen met draden en ze voorzien van kunstraat. De oude bijenkasten onderdelen zijn toe aan
een onderhoudsbeurt en hebben een nieuwe laag verf nodig.
Volgend jaar gaan wij starten met een nieuw project, dat is de adoptie van een bijenvolk met allerlei
activiteiten eromheen. Meer informatie komt nog.
De winterbijen zitten nu dichtbij elkaar op tros. Geen winterslaap, maar geduldig wachtend op het voorjaar.
In rust, maar als het nodig is, bruisend vol energie. De kortste dag valt dit jaar in het komende weekeinde
(winterwende). Dit is het begin van de astronomische winter. Maar wij weten ook dat vanaf volgende week,
de dag steeds langer wordt, met steeds meer zonlicht.
Dank
Dank aan de donateurs, de bezoekers van de zomer en winter opendagen, de vrijwilligers, de
honingliefhebbers, vrienden, collega’s, buren. Wij wensen u allen fijne feestdagen toe.
Met verwondering en eerbied, een diepe buiging aan de kleurrijke bloemen van planten, kruiden, bomen,
heesters en aan de miljoenen bijen in de afgelopen seizoenen.
Dharma Nectar-imkerfamilie Nguyen

