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Van de voorzitter Voorjaar 2015 

Communiceren 

De bijen doen de sikkeldans, de rondedans en/of de kwispeldans. Zo informeren 

ze elkaar over de afstand van de voedselbron. 

Dit doen ze om zo voldoende nectar, stuifmeel en water te verzamelen voor een 

gezonde leefstijl en als, er voldoende over is, om ons van honing te voorzien. 

Wij mensen gebruiken tegenwoordig heel veel manieren om elkaar te informeren. 

Denk aan mailen, telefoneren, sms’en, WhatsAppen enzovoort. Wat is het 

doel van dit alles? Elkaar als leden te informeren over het wel en wee van de 

vereniging. Ook informeren wij als bestuursleden elkaar over de gebeurtenissen 

van de vereniging, met als doel dat alles zo goed mogelijk verloopt. Informatie 

is uitzenden en ontvangen over opgaves van bijvoorbeeld excursies, barbecue, 

betalingen, adressen, jaarvergadering enzovoort. 

Wij als bestuur doen ons best. Probeer ook als leden de informatie in de Spleut, 

de nieuwsbrief en/of de website zo goed mogelijk te lezen en bij opgaves aan de 

afgesproken data te houden. 

Dat de bijen veel mogen dansen, dat geeft ons dit jaar weer vele nieuwe kansen! 

Met vriendelijke groet, Jan-Willem Spronk 

 

Excursie zaterdag 6 juni 2015 
Vertrek om 8:30 uur vanaf de Schans! 

We gaan met eigen vervoer via Wezep, Heerde en Oene richting Olst. Met de 

veerpont 

steken we bij Welsum de Ijssel over. Dan gaan we via de N337 richting ‘Landgoed de 

Haere’. Daar worden we tussen 9:30 en 9:45 uur ontvangen met koffie en gebak. 

Hierna krijgen we een introductiefilm te zien over de verdedigingswerken uit de 

Koude Oorlog. Om plus minus 10:30 uur gaan we onder leiding van een gids de 

bunkers 

bekijken. Dit gaat lopend vanaf het gebouw waar we de film hebben gezien. 

Om 12:00 uur gaan we met z’n allen weer in de auto naar het informatiecentrum 

‘Ijssel 

Den Nul’. Hier gaan we met z’n allen eerst lunchen. Daarna is er tot 14:00 uur 

gelegenheid 

om de tijd vrij te besteden (bij het informatiecentrum is zowel binnen als buiten 

veel te zien zoals de bloemenweide, stamfruitboomgaard, vogelkijkhut enzovoort.) 

Daarna gaan we met de auto richting Wijhe. Hier gaan we naar de Heemtuin 

Veermanshof de bloemen bewonderen onder leiding van een gids. Om plus minus 

15:30 uur gaan we met de veerpont bij Wijhe oversteken via de Ijsseldijk richting 

Wapenveld en Wezep. (Wie wil kan bij de Schans nog naborrelen). De kosten zijn 

€25,- p.p. Opgave vóór 1 mei 2015! 

Overmaken kan via de bank: Banknr.: NL32 RABO0370270983 

Namens het bestuur van harte uitgenodigd. 



 

 

 

 

UITNODIGING 
 

           
 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IMKERVERENIGING WEZEP E.O. 

 

OP WOENSDAG 1 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS 

INLOOP VANAF 19.30 UUR MET KOFFIE / THEE 

 

AGENDA 

 

1. Opening en Vaststellen Agenda 

2. Mededelingen / Ingekomen Stukken 

3. Verslag van de ALV van 02042014 

4. Verslag van de Penningmeester 

5. Verslag van de Kascommissie 

6. Benoeming Nieuwe Kascommissie 

7. Bestuursverkiezing 

    Dick Hup en Eildert Delger zijn aftredend 

    en beiden herkiesbaar 

8. Jaarlijkse Uitstapje 2015 en organisatie jaarlijkse BBQ 

9. Schoonmaak- en Onderhoudsdagen & Presentatie Tuinplan 

10. Soosavonden & Thema’s 2015 

11. Vacature(s) Marktcommissie 

12. Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum 

13. Huldiging Jubilarissen 

14. Rondvraag 

15. Pauze - Verloting 

16. Sluiting 



Denkt u aan het meenemen van een prijsje voor de verloting? 

Met vriendelijke groet van het bestuur 
  VERSLAG 
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 2 APRIL 2014 

IMKERVERENIGING WEZEP E.O. 

 

AANWEZIG: de heren H.v. Zuylekom, E.H.Delger, H.Rostohar, K.Kanis, J. 

Kolkman, 

H. Felix, J.W. Spronk, G.J. Jansen, H. Koele, F. v.Boven, R. de Vries, G. Immeker, 

E. Statema, B. Kalf, H. Kalf, L.v.d. Brink, D. Hup en de dames G. Schuurman, 

H.v. Boven, B. Immeker, J. Schoonhoven, J. Drewes en K.F. Leegsma (verslag). 

1. Opening en Vaststellen Agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De voorzitter wil de avond beginnen met het bedanken voor de goede zorgen van 

de heer en mevrouw Frank en Hennie van Boven achter de bar, zowel vorig jaar 

ijdens de ALV als nu tijdens deze ALV. 

De voorzitter deelt mee dat alle aanwezigen hem even lief zijn, maar wil toch in 

het bijzonder een woord van welkom richten aan de heer 

Eke Statema (back in town), Harry Kalf, samen met z’n vader en Henk van 

Zuylekom, na de moeilijke tijd die hij achter de rug heeft vanwege het overlijden 

van zijn vrouw. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer J. van Ogtrop. 

 

2. Mededelingen / Ingekomen Stukken 

- Rabobank Clubkas Fonds 

De voorzitter doet verslag van de laatste stand van zaken m.b.t. het Rabobank 

Clubkas Fonds. De stemtermijn is inmiddels gesloten; het totaal aantal stemmen 

dat is uitgebracht bedraagt 16.000 en het blijft nog even een verrassing hoeveel 

het er dit keer voor onze vereniging zijn. Op 15 april a.s. wordt dit bekend 

gemaakt in Coelenhage. 

- Rabobank Stimuleringsfonds 

Deelname aan dit initiatief van de Rabobank IJsseldelta is aangezwengeld door 

bestuurslid Eildert Delger en het hiermee binnen- gehaalde bedrag is reeds ontvangen; 

dit bedrag dient besteed te worden aan projecten binnen de vereniging, 

ditmaal een nieuwe motor voor de honingslinger. 

- Overleg Gemeenten m.b.t. Bijvriendelijke Beplantingsplannen 

Onlangs is er overleg geweest met zowel de gemeente Oldebroek als de gemeente 

Hattem omtrent nieuwe aanplant binnen de gemeenten. Vanuit onze vereniging 

is er op aangedrongen om bij toekomstige beplanting rekening te houden met het 

‘bijvriendelijke’ karakter hiervan. 

- Organisatie Cursus 2014 

De cursus voor 2014 is inmiddels van start gegaan, er zijn 20 cursisten (en er is 

alweer een wachtlijst), en de cursus wordt georganiseerd door de heren Jan 

Eppinga en Rob van Hernen; het betreft hier een gezamenlijk initiatief met de 



imkervereniging uit Epe. De voorzitter denkt dat de vele cursisten een gevolg zijn 

van alle aandacht vanuit de media voor de bijen. De theoriecursussen worden hier 

in de Schans gegeven en de praktijklessen worden veelal in Epe gegeven. 
 
- Organisatie Bijspijkerdagen 2014 

Vanuit het bestuur is het initiatief opgestart om een aantal bijspijker bijeenkomsten 

te organiseren, bedoeld voor alle imkers om de kennis eens weer van op te 

frissen. Deze dagen staan los van het zgn. doppenproject. Opgave kan bij de heer 

Henk Rostohar, hij zal ook deze avonden verzorgen. 

 

3. Verslag van de Vorige Jaarvergadering 

Het verslag van de vorige jaarvergadering wordt doorgenomen en ongewijzigd 

vastgesteld met dank aan de opsteller. 

 

4. Verslag van de Penningmeester 

Het verslag van de penningmeester wordt doorgenomen met een kleine mondelinge 

toelichting van de penningmeester en wordt ongewijzigd vastgesteld met dank 

aan penningmeester. De begroting wordt op de vergadering uitgereikt. 

 

5. Verslag van de Kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren Henri Felix en mevrouw Dorien 

Rookmaker; zij geven hun bevindingen van de kascontrole weer. 

Op basis van deze bevindingen wordt besloten om de penningmeester cq het 

bestuur decharge te verlenen. De inspanningen van de penningmeester worden 

beloond met applaus. 

 

6. Benoeming Nieuwe Kascommissie 

Mevrouw Dorien Rookmaker is herkiesbaar en de heer Henri Felix is aftredend en 

niet herkiesbaar. De heer Henri Felix wordt beloond met applaus voor zijn inzet 

voor de kascommissie. Besloten wordt om als nieuw lid van de kascommissie 

mevrouw Jolanda Drewes te benoemen. 

 

7. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar is de heer Henk Rostohar; voorgesteld wordt om Henk 

Rostohar te herbenoemen in zijn functie voor een nieuwe bestuursperiode. 

Aangezien er geen bezwaren en/of tegenkandidaten hiertegen zijn gemeld, wordt 

besloten om over te gaan tot herbenoeming van de heer Henk Rostohar hetgeen 

beloond wordt met applaus. 

 

8. Jaarlijks Uitstapje 2014 

Het jaarlijkse uitstapje is voor dit jaar gepland op zaterdag 7 juni a.s. en bij voldoende 

deelname gaat de reis naar De Weerribben, vertrek om 09.00 uur vanaf 

de Schans; aanmelding uiterlijk op 7 mei a.s. 

In verband hiermee gaat de soosavond op 4 juni a.s niet door. 

10. Schoonmaak- en Onderhoudsdagen Voorjaar 2014 



De eerste schoonmaak- en onderhoudsdag staat gepland a.s. zaterdag 5 april, aanvang 

09.00 uur. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uit tuinonderhoud 

bestaan; het meenemen van goeie zin en goed gereedschap is essentieel voor het 
slagen van deze dag. Zaterdag 12 april a.s. staat gepland als reservedatum voor 

het geval er meer werk is dan voorzien. Ook zal a.s. zaterdag een nadere afspraak 

worden gemaakt omtrent te plannen schilderwerkzaamheden aan de buitenkant 

van het clubhuis 

11. Soosavonden & Thema’s 2014 

De soosavonden staan gepland zoals gebruikelijk op elke eerste woensdagavond 

van de maand. Aan een aantal avonden hebben we al invulling kunnen geven, 

voor een aantal avonden zoeken we nog invulling; goede ideeën zijn van harte 

welkom. Zie voor gegevens en bijzonderheden het overzicht in de Spleut van het 

voorjaar 2014. 

12. Vacature(s) Marktcommissie en Markten 

Al een aantal jaren is de marktcommissie actief i.v.m. deelname aan de diverse 

markten. Voor dit jaar staan alleen nog de Sprokkelmarkt en de markt bij het 

Boerderijmuseum gepland. Binnen deze commissie, die geleid wordt door de heer 

Eildert Delger en Dick Hup, zijn een paar vacatures ontstaan. 

De voorzitter vraagt wie hiervoor belangstelling heeft om zodoende met een aantal 

mensen invulling te kunnen geven aan de organisatie van deelname aan de 

markten. 

13. Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum Vereniging 

In het jaar 2020 bestaat onze vereniging 100 jaar en zo langzamerhand wordt het 

tijd om aan de voorbereidingen te beginnen. In de begroting wordt reeds jaarlijks 

vanaf 2013 een bedrag van € 500 gereserveerd. 

Voor de organisatie van het jubileum willen we een organisatie- commissie in het 

leven roepen waarin een aantal mensen zitting kunnen nemen. De voorzitter 

vraagt wie er belangstelling heeft om zitting te nemen in deze commissie. 

14. Rondvraag 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Henk Koele doet de heer Henk 

Rostohar verslag van de laatste stand van zaken omtrent het doppenproject. 

De heer Eke Statema is op zoek naar percelen met koolzaad en vraagt of er 

binnen de vereniging adressen bekend zijn; er zijn zo geen adressen bekend. 

15. Pauze - Verloting 

De voorzitter laat weten dat de drankjes in de pauze gratis zijn en dat er wordt 

getrakteerd op de inmiddels traditionele kroket. Verder zullen er door de heren 

Kees Kanis en Jan Kolkman lootjes worden verkocht voor de verloting. 

De opbrengst van deze verloting komt ten goede aan de vereniging. Met de verloting 

zijn leuke prijsjes te winnen die door de aanwezige leden zijn ingebracht. 

16. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en wenst een ieder 

wel thuis. 
 

 

 



 

 

Wist u, 
 

 

- dat we nieuwe buren krijgen nl. een forellenkwekerij. 

- dat de nieuwe beginnerscursus al van start is gegaan met 20 cursisten. 

- dat de tuin op de Schans volledig op de schop gaat. 

- dat we sponsoren zoeken voor de nieuwe bijentuin. 

- dat de Raboclubkas actie weer begonnen is. 

- dat iedereen tot 31 maart op onze vereniging mag stemmen. 

- dat er veel nieuwe drachtbomen in Wezep Noord worden geplant. 

- dat onze vereniging hierbij betrokken is. 

- dat we als geschenk een mooie Honingboom hebben gekregen. 

- dat een aantal leden in die buurt het jaarrond een goede dracht krijgen. 

- dat we 74 leden hebben en dat dat er in 2020 zeker 100 moeten zijn. 

- dat het jongste lid 2 jaar en het oudste lid 92 jaar is. 

- dat we in 2020 een bijzonder lustrum te vieren hebben nl. 100 jaar. 

- dat de Alg. Ledenvergadering dit jaar op 1 april valt. 

- dat dit geen grap is van Janwillem. 

- dat we in juni weer een leuke excursie gaan organiseren. 

- dat we dit jaar ook een BBQ willen organiseren als iedereen zich op tijd 

  hiervoor aanmeld. 

- dat de financiële boeken 2014 goedgekeurd zijn door de Kascontrôle Cie. 

- dat je tegenwoordig de honing zo vanuit de kast zo in de pot kan laten 

   lopen. (zie www.honeyflow.com ) 

- dat er weinig leden gebruik maken van onze website als verkoopkanaal. 

- dat Henk Rostohar een E-Book over bijen geschreven heeft. 

- dat er weer een flink aantal leden naar het Groninger koolzaad gaan. 

- dat honing met kaneel op brood een hele lekkere combinatie en volgens 

   sommigen ook nog extra gezond is. 

- dat naar de wilgendracht gaan eigenlijk voor alle bijenvolken een must is. 

- dat hierdoor de jaarlijkse stuifmeelbehoefte voor 60 à 70 % gedekt is. 

- dat we hopen dat er weer veel leden komen op de A.L.V. en iedereen een 

   prijsje voor de verloting meebrengt. 

- dat een kroketje van Zwiertje op de A.L.V. altijd heel goed smaakt. 

- dat we alle imkers jong of oud een geweldig bijenseizoen toewensen. 

- dat beginnende imkers altijd een beroep op de vereniging kunnen doen. 

                                                                                                                       dh 
 

 

 

 

 



 

 

Te koop: 
 

 

Simplexkasten, 4 bodems, 3 deksels, 6 broedkamers en 2 honingkamers; 

Informatie: Harry Kalf, Meidoornplein 77, Wezep, tel.nr.: 038-3761853. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

Zo ziet ons bord er aan de Voskuilerdijk uit. 

Dit bord is gesponsord door de Fa. Brimos  uitHattem 

 

 

 

 

 

 

 



Sprokkelmarkt 2015 
 

 

Zaterdag 28 februari stonden we weer op de jaarlijkse Sprokkelmarkt bij het 

Boerderijmuseum te Oldebroek. Dit is een soort braderie, waar alle bezoekers bij elke 

kraam iets kunnen proeven. Dat varieert van wentelteefjes tot een toastje met honing 

aan toe. Dit laatste “preuvie” is dan natuurlijk ons handelsmerk. Bijna 350 toastjes, 

gesmeerd met heidehoning, vonden gretig aftrek. Ook de verkoop van honing bleef 

niet achter. Bijna alle potten zijn die dag verkocht, wat onze clubkas een beetje ten 

goede komt. Maar het belangrijkste is en blijft het leuke contact met de mensen, die 

heel geïnteresseerd in onze hobby zijn. Dankzij onze nieuwe verenigingsbanner wist 

iedereen direct van welke vereniging we waren. Eildert, Huub en Jan-Willem hartelijk 

dank voor jullie betrokkenheid en inzet. We hebben er met zijn allen weer een leuke 

dag aan overgehouden. 

 

Dick Hup 
 

 

 

 

 
 

 

 



Rabo Clubkas Fonds 2015

  
                                                                                                                         

 

Beste leden van de Imkersvereniging Wezep/Hattem 
 

 

Afgelopen 9 maart. is de Rabobank Noord Veluwe weer van start gegaan met de Rabo 

Clubkas Actie. Als Bestuur hopen we ook dit jaar weer een leuke financiële bijdrage 

te ontvangen. 

Vorig jaar ontvingen we € 532,- en voor dit bedrag is onsClubgebouw De Schans in 

een nieuw verfjasje gestoken. 

Dat is dus de moeite waard, maar de leden moeten er wel ietsje voor doen. 

Iedereen, die lid is van de Rabobank Noord Veluwe, krijgt 2 stemmen ter waarde van 

max. € 20,- Elk lid van deze bank heeft (of krijgt deze nog) een brief gekregen met 

inlognaam en inlogcode. 

Ga dan even naar de Rabo site (www.ledenrabobanknoordveluwe.nl) en stem dan met 

deze gegevens op onze vereniging. Stuur deze email door aan familie, vrienden en 

kennissen en vraag of ze hun stem aan onze vereniging willen geven. 



Het geld zal dit jaar gebruikt worden voor het opknappen van onze bijentuin op de 

Schans. Ben je wel klant maar geen lid, dan kun je kosteloos lid worden van de 

Rabobank Noord Veluwe en dan mag je volgend jaar ook je 2 stemmen te gelde 

maken voor onze vereniging. 

Dat is een geweldige manier om je vereniging te steunen. Hiermee spek je onze eigen 

clubkas en daar kunnen we hele leuke dingen mee doen. 

Stemmen kan dit jaar tot 31 maart. 

 

Dick Hup, namens het Bestuur Imkersvereniging Wezep-Hattem. 

 

 

 

Nieuwe leden imkervereniging. 
 

 

Wederom hebben aspirant imkers van de basiscursus Bijenhouden 2014 zich 

ingeschreven als lid van de imkervereniging. 

Henk van Loo uit Oosterwolde, heeft gehoor gegeven aan de oproep aan de geslaagde 

cursisten en zich aangemeld als lid. Ook AlbertJan Tijssen uit Hattem kunnen we 

welkom heten als lid. 

Eva Klunder, woonachtig in Dronten, lid van de imkervereniging Oostelijk Flevoland, 

Lelystad is gast-lid geworden van onze vereniging. 

Wilma Duijst,woonachtig in Oldebroek en cursiste bij de basiscursus Bijenhouden 

2015 heeft zich reeds aangemeld. Allen hartelijk welkom. 

Het bestuur wenst de nieuwe leden veel plezier met deze prachtige hobby. 

 

Eildert H. Delger 

 

 

Huldiging schansleden. 
 

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op woensdagavond 7 januari j.l. 

was het de bedoeling om drie leden te huldigen. Henk J. Koopman, Ligusterweg 22 

te Wezep is 40 jaar lid van onze imkerverenigingen de Fam. Jan Spronk, 

Collenhovenseweg 17 te Wezep en Henk Nuesink, Hanesteenseweg 20 Hattemerbroek 

resp 25 jaar lid van de vereniging. Henk J. Koopman en Henk Nuesink waren 

door omstandigheden jammer genoeg niet aanwezig op de receptie. Zij zijn derhalve 

zaterdag 10 januari j.l. door de voorzitter JanWillem en bestuurslid Eildert bij hen 

thuis bezocht en daarbi j de oorkonde en passend cadeau overhandigd. 



 
 

  Henk Koopman  

 

 

 

 

Beide leden waren zeer verrast en in geanimeerde gesprekken bij deze beide leden 

was het bijzonder goed toeven. Zowel Koopman als Nuesink zijn zeer betrokken 

leden en hebben nog een brede belangstelling in het wel en wee van de vereniging. 

Henk  J. Koopman vertelde nog boeiende verhalen over zijn imkertijd. 

  

 

 



 

 
 

Henk Neusink met echtgenote 

 

 

 

 

 

Ook Henk Nuesink heeft nog een flink dossier van de imkervereniging.  

Hij stelt het materiaal beschikbaar voor samenstelling van een t.z.t. samen te stellen 

herinneringsboek. 

 

 

. 

 



 

 
 

 

Margriet Spronk was namens de familie aanwezig op de Nieuwjaarsreceptie van  7 

januari  j.l.  om de  oorkonde  en een passend cadeau  in ontvangst te nemen 

 

 

 

Eildert H. Delger 

 

 

 



 
 

 



Basiscursus Bijenhouden 2015. 
 

Voor de nieuwe basiscursus Bijenhouden 2015 hebben zich 20 personen aangemeld en 

was reeds in december 2015 volgeboekt. 

Het lessenschema is opgesteld. De theorielessen worden gegeven in het 

verenigingsgebouw ‘de Voskule’ Voskuilerdijk 25A, 8094 PT Hattemerbroek en de 

praktijklessen op locatie van de imkervereniging Epe, Het Honingmagazijn, 

Tongerenseweg-zuid 119, 8162 SB Epe. 

Alle theorielessen vinden plaats op de vrijdagavonden. De eerste twee praktijklessen 

op zaterdagmiddagen, dit i.v.m. de dagtemperaturen. 

De docenten, Rob van Hernen en Eric van Leeuwen zullen wederom de cursus 

verzorgen. Als leidraad bij de cursus wordt het boek “Bijenhouden! Hoe doe je dat?” 

van Friedrich Pohl gehanteerd. 

De cursus is gestart op 13 februari 2015. Volgens planning zal het examen op 17 

september 2015 plaatsvinden op de schans te Hattemerbroek. Het bestuur wenst de 

cursisten veel succes en plezier met de cursus. 

Eildert H. Delger. 

 

Bordsponsoring firma Brimos. 
 

Dinsdag 2 december 2014 kon Jan Willem in de bordentuin van Brimos 

wegbebakening & verkeersgeleiding te Hattem een nieuwe bord in ontvangst nemen, 

waarmee onze bijenschans aan de Voskuilerdijk weer duidelijk zichtbaar gevonden 

kan worden. Het vorig bordje was spoorloos verdwenen. Redenen om een nieuwe 

bord aan te schaffen. Zoals in de Spleutuitgave nr. 3 van 2014 reeds vermeld, is 

gezocht naar een sponsor. Brimos werd bereid gevonden om een nieuw bordje te 

sponsoren. Ellen Hessels, marketing medewerker van genoemd bedrijf begeleidde het 

gehele proces en kon Jan Willem het fraaie bord aanbieden. Het bestuur is bijzonder 

content met de sponsoring. Op de website van onze vereniging wordt het bedrijf nader 

gepresenteerd

. 

Eildert H. Delger.  



 



 



Bomenplant in de gemeente Hattem 
 

De gemeente Hattem is voornemens om in 2015 33 bomen te planten langs diverse 

straten, zoals Hezenbergerweg en de IJsselstraat met alle 9 zijstraten van de 

IJssselstraat.  Met vertegenwoordigers van de gemeente is overleg gevoerd omtrent de 

keuze van deze bomen. Namens de bijenvereniging is voorgesteld de bomen te 

planten, die voldoende nectar bieden. Zo worden aan de Hezenbergerweg 5 Ulmus 

Collumella geplant en aan de IJsselstraat met zijstraten de volgende bomen: Carpinus 

betulus Fastigiata, Magnolia Kobus, Amalanchier arborea Robin Hill, Robinia 

Pleudoacacia Umbraculifera, Liriodendron chinense, Aesculus carnea Plantierensis, 

Liquidambar orientalis, Corylus colurna, Malus toringo en Koelreuteria paniculata 

Fastigiata. Over enige tijd zullen deze bomen bloeien en kunnen de insecten nectar en 

stuifmeel vergaren. Een prachtig geheel in dit deel van Hattem. 

 

Eildert H. Delger 

 

Gelezen op internet. 
HONING MET KANEEL GENEEST DE MEESTE ZIEKTEN. 

 

Waarschijnlijk is de farmaceutische industrie niet blij dat dit gegeven de ronde doet. 

Er is ontdekt, dat een mengsel van honing en kaneel de meeste ziekten kan genezen. 

Honing wordt in de meeste landen van de wereld geproduceerd. Wetenschappers 

accepteren honing als een effectief medicijn voor allerlei kwalen. Honing kan worden 

gebruikt zonder enige bijwerkingen. Weekly World News heeft een lijst van 

aandoeningen gegeven die door honing en kaneel genezen kunnen worden en die zijn 

onderzocht door westerse wetenschappers. 

 

Google even, je ziet deze lijst. 

Waaronder: Immuunsysteem, dagelijks gebruik van honing en kaneelpoeder versterkt 

het immuunsysteem. 

Dit geldt ook voor het verminderen van de cholesterol in de slagaders en versterkt de 

hartslag. 

 

Dagelijks gebruik van honing en kaneel heeft baat voor artritis patiënten. 

Op de lijst komen verder voor verkoudheid, maag van streek, indigestie, griep, 

huidinfecties, gewichtverlies en vermoeidheid . 

Advies: blijf imkeren en promoot de honing (met kaneel) 

 

Eildert H. Delger 
 

 

 

 

 



Imkeren op Curaçao. 
Tijdens mijn vakantie op Curaçao bezocht ik twee locaties, die nauw verband houden 

met mijn hobby’s in Hattem, nl. wijnbouw en imkerij. Aan de Hessenweg heb ik nl. 

een wijngaard en een bijenstal. 

Beide locaties op Curaçao waren bijzonder de moeite waard om te bezoeken. Imkerij 

op dit tropisch eiland, met temperaturen boven de 30 graden wordt momenteel door 

ongeveer 20 imkers uitgeoefend. Ik bezocht Bazbina Farm. De enige Bee boerderij 

op Curaçao waar je een ontmoeting hebt met professionele imkerij. De leus is: !! 

Come and have the Honey time of your life!! 

Imkeren op Curaçao is een warme aangelegenheid en een lust voor het oog. Bazbina 

Farm heeft ruim 80 volken, die verspreid over het eiland staan. Veel kasten staan nabij 

het natuurgebied achter het villapark Zuurzak, grenzend aan voormalige zoutpannen 

(met flamingo’s) en prachtige bloeiende bomen, struiken en heide. Het landschap is 

grillig geaccidenteerd en bied een schitterend uitzicht over zee. De eigenaar Milad 

Salim Moussa imkert samen met zijn zoon. 10 raams kasten worden door hen zelf 

gemaakt. Kunststofkasten zijn niet nodig, want de bijen hebben geen last van kou. De 

houten kasten ventileren enigszins. Koninginneteelt wordt niet uitgeoefend. ‘De 

natuur moet alles regelen’ is de lijfspreuk.  

 
 
Milad met zoon aan het imkeren. 
 
Regelmatig worden dan ook zwermen geschept. Ziektes komen praktisch niet voor. 

Bestrijding wordt derhalve achterwege gelaten. Ook worden de bijen niet bijgevoerd. 

Er is steeds voldoende nectar en stuifmeel. 

Geïmkerd wordt met zachtaardige bijen en is bijna in zwembroek mogelijk. De honing 

blijft vloeibaar omdat het watergehalte hoger is dan bv. de Europese honing. Curaçao 

is een echt bijenparadijs voor de imker. 

 

 Eildert H. Delger 



Soosavonden  
 

1 april - Algemene Leden Vergadering 

6 mei - Soosavond 

6 juni - Jaarlijkse Uitstapje (geen soosavond op 3 juni) 

1 juli - BBQ 

5 augustus - Soosavond 

2 september - Soosavond 

7 oktober - Soosavond 

4 november - Soosavond 

2 december - Soosavond 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

  


