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Beste leden,donateurs, vrienden en belangstellenden, 

 

Het geweldige Jaar van de bij zit er bijna op. Er is veel publiciteit geweest en onze mooie hobby heeft 

volop positief in de schijnwerpers gestaan. Daarom willen wij de jaarlijkse honingkeuring van de 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum dit jaar een extra feestelijk tintje 

geven. Als afsluiting van het Jaar van de Bij willen wij, de Larense en Blaricumse imkers van de VBBN de 

leden en donateurs van de zusterverenigingen in het Gooi,  graag van de partij laten zijn bij onze 

jaarlijkse honingkeuring. Het belooft dus een extra feestelijke en goed bezochte avond te worden 

waarbij onze vereniging als gastheer optreedt. 

Behalve het verkiezen van de mooiste en lekkerste honing van het Gooi zal onze verenigingsavond ook 

de bekende en vermaarde beroepsimker Kees van Holland een bijzonder verhaal over honing en 

honingkeuringen vertellen. Kees heeft enorm veel kennis van en ervaring met het houden van bijen en is 

een autoriteit. Slechts weinigen zullen niet weten wie hij is en wij zijn heel blij met zijn toezegging om de 

avond te komen opluisteren. Tijdens zijn verhaal zullen onze honingkeurmeesters zich belasten met het 

beoordelen van de aangeleverde honing en andere bijenproducten.  

De reglementen en procedure van de keuring is niet wezenlijk verschillend van het vorig jaar. Op nieuw 

wordt iedereen van harte uitgenodigd om zijn of haar product ter keuring aan te bieden. Op de 

verenigingssite http://www.vbbnlarenblaricum.nl/Home is het volledig reglement te raadplegen. Ook 

voor imkers en belangstellenden die geen producten ter keuring aanbieden wordt het een avond die de 

moeite waard is om bij te wonen. Dus een ieder is van harte welkom. 
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Het bestuur hoopt op een goed bezochte en feestelijke avond.. Een en ander zal plaatsvinden op en bij: 

Maandagavond 19 november 2012 

20.00 uur  

De Blokhut, Smeekweg 104, 1251 VK Laren Nh 

Honing en andere bijenproducten kunnen vanaf 19.30 uur ingeleverd worden. Voor voorwaarden en 

dergelijke is het verstandig om eerder genoemde website van onze vereniging te raadplagen. 

Met een groot aantal imkers, belangstellenden en anderen die de imkerij een warm hart toe dragen 

hopen wij het Jaar van de bij op feestelijke wijze af te kunnen sluiten, 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Johan Calis 

(Voorzitter VBBN Laren Blaricum) 

 

 


