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AGENDA (RFH) 

Omdat we niet weten wanneer er weer openbare 
BIJeenkomsten mogelijk zijn, hebben we nu 
hiervoor geen gegevens beschikbaar. 

 
Mededelingen Bestuur (HvdR)   

Voor u ligt de 3e editie van BIJkletsen 2020 waarin we 
u als bestuur weer op de hoogte willen stellen van een 
aantal recente ontwikkelingen. Maar allereerst 
spreken we op deze plaats de hoop uit dat u en uw 
naasten in deze Corona-tijd nog gezond zijn en dat u 
met veel plezier uw prachtige hobby kunt uitoefenen. 
Het is midden in het bijenseizoen en we hebben het 
druk. Onze bijenvolken vragen veel aandacht, een 
groot aantal imkers heeft de voorjaarshoning kunnen 
slingeren en inmiddels zijn ook de nodige 
bijenzwermen geschept.  
Dat zwermscheppen organiseren we sedert dit 
seizoen anders zoals u weet, en dat levert een betere 
verdeling op van de lusten en lasten. Onze 
zwermscheppers worden door het publiek via onze 
website goed gevonden en menigeen leest de 
informatie voordat ze ons benaderen. Het 
zwermscheppen is voor menige toeschouwer 
interessant en spannend om te zien en de verhalen 
van onze imkers worden met rode oortjes 
aangehoord. Soms dienen zich onverwachte zaken 
aan. Bij het scheppen van een zwerm bij Adriaan van 
den Berge in Haamstede raakte deze zodanig onder 
de indruk, dat hij besloot om direct lid te worden van 
onze vereniging. Nog dezelfde week had hij een 
bijenstandplaats gebouwd waar inmiddels vier 
bijenkasten met volken staan opgesteld. Een poosje 
geleden kwam er een vraag binnen op onze website 
en is vervolgens een bezoek gebracht aan Dave 
Broekhuizen uit Kerkwerve. Dave heeft tientallen jaren 
geleden bijen gehouden, destijds veel ervaring 
opgedaan en wil opnieuw beginnen. Hij heeft 
inmiddels bijenkasten aangeschaft en is in afwachting 
van een tweetal mooie zwermen. Als u binnenkort 
weer gaat scheppen weet u waar ze naartoe kunnen. 
Adriaan en Dave, van harte welkom en heel veel 
plezier bij onze imkersvereniging. 
Heeft u trouwens via de lokale media gelezen of 
gezien dat bij Ingrid en Tommy uit Zonnemaire een 
bijennest is weggehaald dat al 20 jaar in de 
schoorsteen vertoefde? Twee ervaren mensen uit 
Macedonië hebben onder grote belangstelling dit nest 
BIJvriendelijk verwijderd, de koningin gevonden (!) en 
het volk een nieuw plaatsje kunnen geven. In de 
afgelopen jaren was bij Ingrid en Tommy de honing de 
huiskamer in komen lopen en was er zelfs sprake van 
kortsluiting! De bijen moesten dus weg ondanks het 
verdriet dan Ingrid hiervan had. Het eerder gegeven 
advies om de bijen te vergiftigen werd door Ingrid niet 

geaccepteerd en ze heeft net zolang gezocht, totdat 
ze een BIJvriendelijke oplossing had gevonden. Ook 
op de Bevelanden en op Walcheren is nagedacht over 
het BIJvriendelijk verwijderen van bijennesten en als 
bestuur zullen we ervoor zorgen dat al deze 
interessante ervaringen zullen worden gedeeld met 
onze imkers.  
Nu we elkaar minder treffen valt het op dat we 
regelmatig gebruik maken van de verenigingsapp. Er 
worden interessante wetenswaardigheden 
uitgewisseld, vragen gesteld en filmpjes getoond: 
leuk! Zo houden we elkaar toch op de hoogte van 
interessante zaken en houden we contact in deze 
vreemde tijd. Overigens werken imkers regelmatig 
samen om elkaar te helpen. Dat geldt zeker ook voor 
een aantal cursisten van de NBV-basiscursus 2020, 
die ondanks het stopzetten van deze cursus door de 
Corona crisis, toch begonnen zijn met hun eerste 
bijenvolkjes. Ook ontmoeten imkers elkaar bij het 
opzetten en uitvoeren van BIJvriendelijke projecten, 
die de vereniging de afgelopen periode heeft 
doorgezet. Hierover willen we u graag verder 
informeren.  
Op 30 juni jl. hebben we een (nieuwe) 
samenwerkingsovereenkomst met Goemanszorg 
ondertekend. Daar waar in 2019 door ons een 
expositie in dit museum is opgezet, heeft u op de 
verenigingsapp al kunnen zien, dat Ronald, Ali en 
Hugo een prachtige observatiekast hebben gebouwd. 
Deze kast wordt bevolkt door een mooi bijenvolk van 
Winny dat al driftig aan het bouwen is. Inmiddels 
wordt de kast door bezoekers van het museum vol 
bewondering bekeken en het is leuk om te merken dat 
de vrijwilligers van Goemanszorg graag over bijen 
vertellen. Henk Verhage maakt regelmatig 
filmopnames van de ontwikkelingen in het volk, zodat 
deze aan de bezoekers kunnen worden getoond. 
Verder is met Goemanszorg afgesproken om in 
augustus en september voor inwoners van Dreischor, 
alle vrijwilligers en donateurs een zestal lezingen te 
verzorgen en in oktober ook een workshop te 
organiseren. Onder aanvoering van Ali zal een aantal 
imkers samen met vrijwilligers van Goemanszorg 
binnenkort een bijenstandplaats in de tuin realiseren. 
Ook zal een jaarprogramma worden samengesteld 
voor ons maandelijkse imkercafé dat we in de nabije 
toekomst in Goemanszorg mogen gaan houden. 
Vanzelfsprekend wordt u hiervan op de hoogte 
gehouden. U ziet dat er in Dreischor veel gebeurt en 
als bestuur willen we alle mensen die hierbij actief 
betrokken zijn hartelijk bedanken voor hun inzet.  
Ook vermeldenswaard is het initiatief dat de 
imkersvereniging samen met Landal Port Greve in 
Den Osse heeft ontwikkeld. Op dit moment wordt een 
bijenstandplaats gebouwd en ingericht en zullen 
wekelijks activiteiten worden uitgevoerd rondom het 
thema “Op stap met de imker”/ “Unterwegs mit dem 
Imker”. Ward Tims en Henk Verhage zullen samen 
met Landal dit programma opzetten en invulling geven 
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en starten hiermee al in augustus. Zij zullen in een 
van de komende edities van BIJkletsen hierover graag 
wat meer vertellen. 
Ofschoon veel BIJvriendelijke projecten de afgelopen 
maanden hebben stilgelegen, worden met 
inachtneming van de bekende regels diverse 
activiteiten weer langzaam opgestart. Overigens 
hebben we niet stil gezeten met Voorlichting & 
Educatie. Op de Middelbare scholen in Zierikzee en 
Middelharnis zijn de Technasium projecten 
doorgelopen en ook voor het komende leerjaar 
worden deze activiteiten onverminderd voortgezet. Er 
wordt in dit kader momenteel ook gesproken over het 
centraal verzorgen van gastlessen in Goemanszorg 
voor de basisscholen van Schouwen-Duiveland. En 
last but not least: ons Bijenhuisje is onder de nimmer 
aflatende inzet en passie van Wim Bil op 
zaterdagmiddag weer open! Zo laten we ons als 
vereniging toch zien en komen we op een positieve 
manier burgers en recreanten van Schouwen-
Duiveland tegemoet.   
Naast al deze leuke activiteiten is de vereniging ook 
actief gebleven met het zoeken naar een eigen 
verenigingsruimte. Recent zijn op aangeven van Henk 
Verhage gesprekken gevoerd met de dorpsraad te 
Ouwerkerk, die op verzoek van de gemeente een 
invulling zoekt voor het vrijgekomen terrein van de 
voetbalvereniging. Een soortgelijke situatie bestaat 
ook in Noordgouwe, hier is ons lid Ron van Jeveren 
bij betrokken. Zodra hier iets over te melden is, hoort 
u dat van ons, vanzelfsprekend zijn we als vereniging 
ook blij met andere ideeën van uw kant. 
Verder zullen we binnenkort de reeds vaker 
besproken “verenigingshoning” gaan introduceren. U 
wordt gevraagd om aan te geven of u bereid bent om 
grotere hoeveelheden honing voor een goede prijs (€ 
7,50 /kg) aan de vereniging te verkopen, zodat deze 
met een verenigingsetiket en kwaliteitcertificaat via 
specifieke verkooppunten en markten aan de man kan 
worden gebracht. Het bestuur zal diverse imkers 
hiervoor benaderen vanuit de wetenschap dat zij over 
grotere hoeveelheden beschikken en aan 
kwaliteitseisen kunnen voldoen. Vanzelfsprekend kunt 
u allen uw interesse hiervoor ook bij het bestuur 
melden. Het is de bedoeling dat de imkers de honing 
aanleveren in de bekende 10 l. emmers van 
voedingskwaliteit. Voor verdere informatie kunt u 
natuurlijk het bestuur benaderen. 
Tenslotte willen we u via deze weg wijzen op een 
verplichting uit onze statuten, die we a.g.v. de Corona 
crisis tot op heden nog niet hebben kunnen invullen. 
Tijdens de geannuleerde jaarvergadering zou het 
jaarverslag van de secretaris, het financieel 
jaarverslag van de penningmeester en het verslag van 
de kascommissie ter tafel zijn gebracht en door u zijn 
beoordeeld. Om deze “verplichting” in deze tijd na te 
komen, wil het bestuur u binnenkort de betreffende 
stukken separaat doen toekomen en u vragen om uw 
oordeel (geaccepteerd / niet geaccepteerd) buiten de 
jaarvergadering om aan te geven. Alvast hartelijk 
dank voor uw medewerking. 
Het bestuur wenst u tenslotte een goede 
zomerperiode toe en hoopt dat we elkaar in het najaar 

weer kunnen ontmoeten. Blijf gezond en zorg goed 
voor elkaar!  
Helle van der Roest 

 
Gezamenlijk inkopen wintervoer (RF-H) 

Zoals in de afgelopen paar jaar ook al is gegaan 
kijken we weer naar de mogelijkheid om gezamenlijk 
wintervoer in te slaan.  
Welke leden hebben behoefte aan en willen mee 
doen met gezamenlijke inkoop. 
Gek genoeg verschillen de prijzen tussen de cans en 
de emmers. Koop je een emmer of can los bij de 
Imkershop, dan kost die in beide gevallen (inhoud 14 
kg) € 13,95.  
Indien we pallets bestellen is de prijs lager en worden 
de pallets afgeleverd op een adres op Schouwen-
Duiveland. Alleen zal het dan een gepuzzel zijn om t 
voor elkaar te krijgen, want een pallet heeft een vaste 
hoeveelheid cans of emmers.  
Een pallet met/van 60 Cans kost (afgerond!) € 760,-, 
komt neer op (afgerond!) € 12,70 per can. 
Een pallet emmers bevat er 44 en kost (afgerond!) € 
570,- , komt neer op (afgerond!) € 13,-. Het gepuzzel 
zit em daarin dat t, als er meer aanvragen komen dan 
er eenheden op een pallet gaan, mogelijk is, dat er 
een pallet emmers en een pallet cans wordt besteld. 
Daarmee kan de definitieve prijs per emmer of can 
dus iets anders worden.  
Wil je meedoen laat t me dan weten. Je kunt het 
aantal eenheden onder voorbehoud opgeven. Hierbij 
geldt een spelregel: wie het eerst komt, het eerst 
maalt. Dat betekent dat als er b.v. 70 eenheden in het 
totaal gewenst, we alleen een pallet van 60 stuks 
kunnen nemen. In dat geval kunnen er 10 eenheden 
niet worden geleverd.  
Verdere procedure: geef nu aan of je mee wilt doen 
en geef – onder voorbehoud – op hoeveel eenheden 
je af zou willen nemen. Omstreeks 20 augustus 
stellen we een definitieve lijst op. Je wordt dan op de 
hoogte gesteld of je mee kunt doen of niet. Diegenen 
die meedoen wordt verzocht vooruit te betalen. 
Levering is dan meestal 2-3 weken later. 
Opgeven bij: rudolf.m.fontein@planet.nl  
 

Gezamenlijk inkopen glas (RF-H) 

Eerder heeft Winnie de Ruiter via de App gevraagd of 
het zin zou hebben gezamenlijk glas in te kopen. Ik 
heb toen laten weten dat ik verderop in het seizoen 
(medio juli) zelf een pallet glas zou bestellen en best 
bereid ben, wanneer ik dat op ga halen, ook voor 
anderen glas mee te nemen. Ik heb daarom de 
behoefte gepeild, (inventarisatie) of er belangstelling 
was voor het gezamenlijk inkopen van glas. 
Hierop hebben een aantal leden hun wensen kenbaar 
gemaakt,  
Zo staan er twee modellen potten in de belangstelling, 
de ronde potten (van 450 gram, standaardpotten en 
ook 250 gram) en de hexagonale van 350 gram.  
Omdat ik die pallet zelf op ga halen in Veenendaal in 
aanhanger) kan ik nog meer glas meenemen. Alleen 
is dan de vraag of, als er veel vraag is, of dat in de 
aanhanger past.  
De vraag is dan ook wie daarvoor belangstelling heeft 
en wat de gewenste hoeveelheid in welke soort potten 
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en welke soort deksels is.  
Ik bestel bij ‘De Werkbij’ zie voor hun aanbod op 
https://www.dewerkbij.nl/webshop/glazen-potjes-en-
deksels Ik ben bereid om de coördinatie van de 
hexagonale 350 gram potten op me te nemen.  
De vraag is wie dat wil doen voor de ronde potten. 
(Ronde potten Dirk,Jac, Mijnie, Nitz  en Wim).   
Let op:  
1. Als je een grotere hoeveelheid wilt kopen dat een 
Tray koopt. Op een tray staan een bepaalde 
hoeveelheid open potten en de tray is afgedekt met 
krimpplastic waardoor de potten stofvrij kunnen 
worden bewaard.  
2. In de meeste gevallen koop je potten zonder 
deksel, deksels koop je dus apart BIJ.  
Er zijn verschillende soorten deksels (opdruk / geen 
opdruk) in verschillende hoeveelheden en prijs. 
3. Ik neem alleen bestellingen mee die van te voren 
met mij zijn afgestemd. Dit om te voorkomen dat ik 
ineens geconfronteerd zou kunnen worden met een 
hoeveelheid die niet in de aanhanger past.  
Maak je wens Hexagonale wens aan mij kenbaar voor 
15/7 via rudolf.m.fontein@planet.nl. Voor de ronde 
potten moet iemand dat willen coördineren.  

 
Volg ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/365152490730740/ 
Moet je wel toestemming vragen aan Winnie om 
toegelaten te worden. 
 

BIJenhuisje (vervolg) (WB) 

Het is weer zomer in Zeeland…. 
Op 4 juli is voor de eerste keer dit jaar, het Bijenhuisje 
weer open gedaan. 
Het weer zag er in eerste instantie niet veelbelovend 
uit maar in de loop van de middag klaarde het op, 
tenminste het hield op met regenen.Met de nodige 
veiligheidsmaatregelen hebben we de deur 
opengezet, de vlaggen opgehangen en het 
uitnodigingsbord geplaatst. Aarzelend kwamen er een 
paar vakantiegangers langs, niet wetende wat zij aan 
zouden treffen. Eenmaal binnen (niet meer dan 3 
personen) konden we  laten zien wat die blokhut 
betekent daar tussen het  “onkruid”. Onkruid is pas 
onkruid als het op een plaats staat waar het niet hoort, 
althans waar wij niet willen dat het op die plaats staat. 
Wat rond het Bijenhuisje staat is dus beslist geen 
onkruid maar noodzakelijk kruid voor de biodiversiteit 
voor de bijen. U moet beslist eens komen kijken want 
het kruid reikt tot aan de dakgoot!!  

 

We hebben die middag toch  nog aan zeker vijftig 
mensen kunnen laten zien en horen hoe belangrijk 
insecten  en met name bijen voor de  natuur zijn. 
Iedereen was onder de indruk van wat ze zagen, 
zoveel bijen in zo’n kleine ruimte. 
Er was iemand die zei dat dit de beste attractie van 
Renesse is…. 
Het viel me op dat kinderen soms goede opmerkingen 
maken waaruit blijkt dat er op de scholen aandacht 
besteed wordt aan en gewezen wordt op het belang 
van de natuur.  
Ik denk dat er wel een keer gezwermd is want Dirk 
heeft in de buurt van het bijenhuisje op 30 mei een 
zwerm geschept, zij wisten van niets, natuurlijk… 
Dat de bijen niet stilgezeten hebben was goed te zien 
omdat de vitrine nu weer zo goed als vol gebouwd is. 
Toen het van de winter een beetje koud was heb ik 
het luikje open gedaan en met een plamuurmes het 
afgebroken raat los gestoken en ook nog wat 
hangend raat, zodat er weer ruimte ontstond om uit te 
bouwen. 
Dat hebben ze gezien en zijn zodra het kon direct 
weer begonnen. 
 

 
 
Dit jaar zijn we alleen op de zaterdagmiddag open 
vanwege het virus maar belangstelling is er genoeg. 
Ronald stond buiten om de mensen te wijzen op het 
belang van bloeiend kruid rondom het huis en hen  
voor te bereiden op wat ze gingen zien. 
Daardoor bleven ze geduldig op hun beurt wachten. 
Ook het foldermateriaal is belangrijk om uit te delen 
want iedereen vinden het spannend dat ze in een 
bijenkast hebben gekeken…  
De honing van Rob vond ook gretig aftrek. 
We hopen op een mooi seizoen. 
Wordt vervolgd. 
 

Uit de ledenraad (RV) 

Door de Corona crisis is de ledenraad dit jaar nog niet 
bijeen geweest. 
De jaarstukken 2019 konden dan ook niet in een 
vergadering besproken worden en niet in stemming 
worden gebracht. 
In juni heeft er een digitale raadpleging 
plaatsgevonden tussen het bestuur en de ledenraad. 
Eind juni is er door de ledenraad digitaal gestemd 
over de jaarstukken. 

https://www.dewerkbij.nl/webshop/glazen-potjes-en-deksels
https://www.dewerkbij.nl/webshop/glazen-potjes-en-deksels
mailto:rudolf.m.fontein@planet.nl
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Met algemene stemmen werden deze goedgekeurd. 
Het jaarverslag en het financieel verslag 2019 zijn 
gepubliceerd op de site van de NBV. 
 

Het “honing-etiket” (RV) 

Met enige regelmaat krijg ik vragen wat er nou wel of 
niet op het etiket van een potje honing behoort te 
staan. 
Het Bijkersgilde heeft op haar site een goed overzicht 
gepubliceerd, waarin duidelijk is aangeven wat er op 
het etiket moet staan. 
Hieronder de link: 
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf  
 

Ervaring met Wasverwerking Ecopoll(RF-H) 

Onlangs heb ik een kleine 30 kilo was opgestuurd 
naar Ecopoll in Geffen, vlakbij Oss. Zij hebben mijn 
eigen was, waarvan ik weet dat die schoon is en geen 
smerige chemicaliën bevat, verwerkt (walsen) tot een 
flink aantal vellen kunstraat voor Simplex en Miniplus. 
Ik vind t een aanrader & wat mij betreft zouden we in 
de winter mogelijk in Verenigingsverband was kunnen 
laten verwerken. Kosten € 6,- per kilo van je eigen 
vertrouwde was. Zie https://www.ecopoll.nl/kunstraat 
 

Resultaten Koninginnenteelt Carnica en 
Buckfast 2020 
(RF-H) 

De koninginnenteelt van een aantal P-moeren is in 
zekere zin geslaagd. Rob en ik hebben 16 jonge 
Buckfast moeren op transport gehad naar Ameland. 
Waarschijnlijk zijn er daarvan 8 goed gelukt en nog 
een paar twijfelachtig.  
Ik heb 12 Carnica moeren op transport gehad naar 
Vlieland. Hiervan lijkt het bij 7 goed te zijn gegaan. 
Het is nog even afwachten hoe t gaat bij het invoeren 
van moeren in andere kastjes dan de 
bevruchtingskastjes. 
Dat betekent dat we hier op t eiland materiaal hebben 
om van na te telen. Zowel de Buckfast als de Carnica 
moeren leveren zachtaardige volken op. 
De laatste tijd krijg ik steeds meer signalen van leden 
die behoorlijk agressieve bijenvolken hebben & dat is 
niet prettig om in te werken.  
 

Imkeren in juli (RF-H) 

In juni heeft de linde weer gebloeid en omstreeks 
deze tijd zou die nectar zo ver ingedikt moeten zijn dat 
het oogstbaar, dus te slingeren is.  
Door de drachtpauze die altijd na de Lindbloei intreedt 
en de regen van de laatste dagen gedragen de bijen 
zich niet bepaald prettig en zijn ze hongerig (& soms 
agressief) op zoek naar voedsel. Let op dat kleinere 
volkjes kleine vliegopeningen hebben. Dit voorkomt 
beroving. 
Na het oogsten van de lindehoning is het tijdstip ook 
gunstig om aan varroa bestrijding te doen – als je dat 
wilt doen en als dat nodig mocht zijn. 
 

Last van on-aardige bijen? (RF-H) 

Regelmatig krijg ik signalen van leden die bijenvolken 
hebben die niet zo aardig zijn, sterker nog, bijen die 
mensen steken zonder dat daar enige aanleiding voor 

is dan het feit dat iemand daar staat of beweegt.  
Uit ervaring weet ik dat dat heel vervelend kan zijn. Zo 
heb ik door vervelende bijen reeds 4 locaties op 
Schouwen-Duiveland op moeten geven, omdat de 
eigenaren van die locaties of mensen die bij hen op 
bezoek kwamen door bijen werden gestoken. 
Het is bekend dat met name afstammelingen 
(dochters van dochters enz) van ras-koninginnen daar 
berucht om zijn. Vaak is t zo dat je eigen bijen, bijen 
die je al langer hebt, over t algemeen wel OK zijn en 
je er weinig last van hebt. Meestal gewoon wat 
vervelender bij dreigend onweer of in tijden dat er 
weinig of geen dracht is. Maar met de komst van een 
geschepte en ‘vreemde’ zwerm kan het anders 
worden op jouw stand. 
Ikzelf kies ervoor om ervoor te zorgen dat ik beschik 
over meerdere P-moeren, ras-moeren dus. 
Van deze moeren teel ik na. Dat worden dan, als ze 
gewoon hier op t eiland worden bevrucht, F1 moeren. 
De eigenschappen van F1 moeren scoren voor wat 
betreft honing opbrengst en zachtaardigheid goed. 
echter hun dochters en de eventuele dochters 
daarvan, de F2 en F3 enz die zijn over het algemeen 
behoorlijk vervelend. In telerswereld wordt ook 
afgeraden om van F1 of F2 moeren na te telen, 
vanwege die vervelende boosaardige nakomelingen. 
Over t algemeen zijn bijen in het voorjaar 
vredelievender maar worden ze vervelender naarmate 
het seizoen vordert. Wat kun je doen. Je kunt mee 
doen met een project waarbij jonge koninginnen 
worden geteeld van P-moeren.  
Volgend jaar zullen we weer in het begin van het 
seizoen kenbaar maken dat er weer geteeld gaat 
worden en of er belangstelling is voor dergelijke 
koninginnen, zowel Carnica als Buckfast.  
Ik weet van een aantal leden dat die thans last 
hebben. We gaan daarmee aan de slag om – hoewel 
laat – het tij te keren is met jonge F1 moeren.  
Mocht je daarvoor ook belangstelling hebben, laat t 
weten.  
 

Vraag en aanbod: 
Op de valreep meldde ons lid Rien Mol, die niet meer 
met bijen actief bezig is, dat hij nog wat oud materiaal 
te koop heeft. Twee zes-ramers. twee simplex 
broedbakken, twee honingkamers.  
Een spoel met draad om raampjes te bedraden. 
Mallen om kaarsen van te maken. Een aantal blokken 
bijenwas uit de zonne-was smelter. Die was is niet 
100%  schoon met wat wasmot-spinsel aan onder- / 
buitenzijde, dus moet wel nog wat gereinigd worden.  
Indien belangstelling, Email naar Rien Mol:  
marinismol@zeelandnet.nl  
 

Kopij , vraag en aanbod graag inleveren bij de 
redactie  rudolf.m.fontein@planet.nl (klik op de link 
terwijl je de CONTROLknop ingedrukt houdt). 
Tot zover deze berichtgeving met een BIJdrage van 
Wim Bil 
BIJ-zondere groet,  
Rob Vroom (RV),  
Helle van der Roest (HFR) &  
Rudolf Fontein-Hubregtse (RFH).  

https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf
https://www.ecopoll.nl/kunstraat
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