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Open Dag bij 'Imkerij De Drie Bijen'
Ab Kuypers
Er moet nog aardig wat werk worden verricht t o t
de Open Dag op zaterdag 25 mei aanstaande. John
en Marijke Driebergen zijn niettemin ervan overtuigd, dat het zeker zal lukken. Met de hulp van
veel vrijwilligers, waaronder behalve vrienden en
collega's ook de leden van 'hun' imkervereniging,
Leiden e.o., welke laatsten zich niet onbetuigd
zullen laten. De 'VOF' van John en Marijke is het
verhaal van een manier waarop wat ooit als hobby
is begonnen op bedrijfsmatige wijze behoorlijk uit
de hand kan lopen. Een gesprek, naar aanleiding
van hun opendag, aan boord van hun woonark in
Rijnsburg levert het volgende verhaal op.

geven,' aldus John. 'We zijn toen begonnen met
braderiën en jaarmarkten te gaan bezoeken. Verkoop
van honing en andere bijenproducten en
imkermaterialen en het geven van voorlichting ging
veel tijd in beslag nemen. Dat alles naast onze beider
bijna fulltime banen en ons imkeren, natuurlijk.'
De groei die er in de loop van de jaren in al die
werkzaamheden ontstond, aangevuld met bepaalde
ideeën betreffende hun imkerij, hebben ertoe geleid,
dat vorig jaar een bedrijfspand in Noordwijkerhout
werd aangekocht. Van hieruit vinden nu alle
activiteiten plaats en hebben zij een ruime opslag voor
hun voorraden en materialen. Maar er is meer.

Ook educatief
Toen Marijke, enthousiast gemaakt door de verhalen
van een imker, besloot een beginnerscursus te gaan
volgen, was natuurlijk niet te overzien, dat zij aan het
begin stond van wat nu Imkerij De Drie Bijen is
geworden. Misschien wel door het toeval, dat niet
haar collega, maar haar man John mee ging naar die
cursus. De collega haakte af en John besloot 'dan ga
ik toch met je mee'. Het resultaat? John werd een
bijna nog gedrevener bijenhouder dan Marijke.
Begonnen met een eerste volk, gekregen van Bert de
Jong, toen onder andere toezichthoudend imker in
Flevoland, in pakweg 15 jaar uitgegroeid tot een
imkerij met ruim honderd bijenvolken. Na het volgen
van een cursus bijenteelt voor gevorderden nam hun
imkershobby een grote vlucht. Het aantal volken breidde uit, er kwam meer honing binnen, dan 'aan de deur'
kon worden verkocht en het verzamelen van bijen- en
imkersmaterialen nam een ongekende omvang.

Bedrijfsmatig
'Onder andere vanwege de flinke honingoogsten,
werd besloten het imkeren meer inhoud te gaan

De wens om hun uitgebreide collectie in iets als een
eigen museum te kunnen tentoonstellen bestond al
veel langer. John: 'Kijk, het liefste hadden wij
natuurlijk iets boederij-achtigs gekocht. Dat is echter
hier in het westen eigenlijk niet te verwezenlijken. Nu
zitten we op dit bedrijventerrein, wel iets anders dan
we misschien zouden willen, maar niettemin op een
heel mooie locatie. We hebben hier nu een magazijn,
een ruimte om honing te kunnen slingeren, een
educatieve- en tentoonstellingsruimte. Hiervoor
kunnen wij putten uit natuurlijk onze eigen
verzameling, maar ook spullen, die anderen ons
beschikbaar stellen zullen er hun plaatsje vinden. De
vaste tentoonstelling bestaat uit de verbeelding van
de geschiedenis van de imkerij. Zeg maar van
boomvolk tot moderne bijenkast. Een flinke
verzameling korven, zal hierin een prominente plaats
innemen. Daarnaast kunnen andere verzamelingen
worden uitgestald. Als eerste beginnen wij met ons
eigen 'successtuk', de prijs, de zilveren medaille, die
wij op Apimondia in 1977 hebben gewonnen. Een
verzameling van postzegels, munten, speldjes en
honingetiketten.'

Open Dag

Foto: Arjen Neve

Wanneer zaterdag 27 mei om tien uur de deuren van
imkerij De Drie Bijen opengaan, staat er het publiek
heel wat te wachten. Door John en Marijke, als goede
gastheer en -vrouw 'uiteraard' wordt men ontvangen
met koffie en honingkoek. Doorlopende dia- en
videovoorstellingen en een observatiekast zullen het
leven van de honingbij uitgebreid belichten. Er kan
wijn worden geproefd, kaarsen worden gemaakt en zo
mogelijk zal er honing worden geslingerd. Kortom, het
..........................................................................................................................................................
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REGIO-ACTIVITEITEN
moet zijn, dat moesten we nu nog maar niet doen.
We hebben werk genoeg, zodat elk verloren uur er
één te veel is. We zijn niet voor niets met het
bezoeken van markten ook wat gaan minderen.
Samen met het vele werk aan de bijen, het vele reizen
werd het toch wel allemaal een beetje te veel. '
Er spoken door de hoofden van mijn gesprekspartners
nog heel wat meer ideeën en plannen voor de
toekomst dan nu al kunnen worden verwezenlijkt.
Daarover praten doen zij echter liever nu nog niet.
Dan moeten die eerst wat meer duidelijk gemaakt
kunnen worden. Een rustige start van een nieuwe
activiteit in hun groeiende VOF, met telkens iets
nieuws erbij. Dat lijkt de koers die John en Marijke
Driebergen willen varen. Terwijl ons gesprek op deze
af en toe zonnige zaterdagmiddag regelmatig wordt
onderbroken door klanten voor honing, noteer ik de
volgende gegevens: Zaterdag 27 mei, opendag
Imkerij De Drie Bijen van 10.00 tot 17.00uur.
Locatie: Pletterij 15, bedrijventerrein s' Gravendam,
Noordwijkerhout.
Voor afspraken bel naar 071-4028884.

hele bijenprogramma komt aan bod. Het zal mogelijk
zijn imkersmaterialen te ruilen dan wel te verkopen,
waarbij vooral gedacht moet worden aan postzegels,
honingpotten, munten en dergelijke. Deze speciaal
voor verzamelaars bedoelde activiteit vraagt echter
wel een aanmelding vooraf, zodat men kan zorgen
dat er voldoende tafels beschikbaar zijn. Ook de
kinderen zullen niet worden vergeten. Voor hen
speciaal een poffertjeskraam, waar de poffertjes gratis
te verkrijgen zijn, en er kunnen kaarsen worden
gerold. Dat er deze dag veel vrijwilligers aan de slag
zullen zijn, dat laat zich raden.

Toekomst
Voorlopig zal een bezoek aan de imkerij van John en
Marijke Driebergen alleen op afspraak mogelijk zijn.
'We denken op zich wel aan vaste openingstijden,
148 maar willen toch eerst de belangstelling van het
publiek een beetje afwachten. Met veel toeristen in
deze omgeving weet je maar nooit hoe druk het
mogelijk nog eens wordt. Maar om nu meteen al
vaste openingstijden te gaan hanteren, met het risico,
dat je de ene dag voor bijna niets aanwezig bent en
een ander moment voor een afspraak ook weer open

Stichting carnica-proefstation 't Hulsbeek te Oldenzaal
Aan onze collega-imkers bieden wij gratis larven aan
van de lijnen CT Celle, CT Hoffrnann en de 03. Ook
zijn wij in voor aangeblazen doppen (landelijk
doppenproject), onbevruchte moeren en 3-ramers
met, eiland bevruchte, Duitse moeren.

In juli 1998 hebben we van het N.D. Landesinstitutfur
Bienenkunde te Celle acht moeren gekocht van de lijn
carnica-Troiseck Celle. Deze moeren worden o.a.
gekenmerkt door een verhoogd poetsgedrag: een
eigenschap die een positieve bijdrage kan leveren aan
de bestrijding van o.a. kalkbroed, Amerikaans vuilbroed en de varroamijt. De bevruchting van deze
moeren heeft plaatsgevonden op het eiland Neuwerk.
Nieuw is de lijn carnica-Troiseck-Hoffmann. Van deze,
bij onze oosterburen zeer populaire lijn, staan zes
volken op onze standen met moeren bevrucht op het
eiland Spiekeroog.
Naast bovengenoemde lijnen treft u op ons
proefstation de alom bekende lijn carnica 03 aan.
Bevruchting van deze moeren heeft plaatsgevonden
op het eiland Langeoog.
4.0 is de hoogst haalbare score, dus zeer goed.
1.O is de laagst haalbare score, dus slecht.

I

Vanaf half mei zijn wij elke zondag open van
12.00-14.00uur. Van tevoren even bellen i.v.m. de
koffie. Ons proefstation is eenvoudig te bereiken via
de autosnelweg Al, afrit 32 bij Oldenzaal.
Volg de borden "t Hulsbeek' en u vindt ons tegenover
P1 aan de Oude Almelose weg.
Johan Olde Dubbelink, Hulstlaan 9,7573 CS
Oldenzaal, 054t -515228,
Stef Leushuis, Deurningerstraat 36, 7561 RP
Deurningen, 074-2772489.
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