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Van de voorzitter,

December 2015

Pr voor Wezep en Pr voor de vereniging. Hier het Wezepse volkslied,
op de melodie van ‘op de grote stille heide':
Tussen Oldebroek en Zwolle
ligt ons dorpje vredig schoon
koest’rend in de zomerzunne
of gehuld in wintertooi.
Vaak denk ik dan onder ’t gaan
‘’nooit meer wil ik hier vandaan’’.
Hoe schoon is ons Wezep,
hoe schoon is ons Wezep, ons Wezep.

Wezep heeft veel mooie plekjes
waar ik steeds weer van geniet.
Groene polders, paarse heide
rogge akkers, bossen wied
bloei-nde krenten, brem goudgeel,
Wezep is een pronkjuweel.
Hoe schoon is ons Wezep,
Hoe schoon is ons Wezep, ons Wezep.

In het tweede vers staat er geschreven over de paarse heide, die was het afgelopen
jaar prachtig. Jammer was dat er tijdens de top van de dracht periode zoveel regen
viel. Maar desondanks toch een mooie heide opbrengst.
Pr voor de vereniging. Afgelopen jaar hebben verschillende leden zich ingezet voor
de vereniging, zoals: het meedoen aan de ‘groen doe dagen’ in Hattem,
sprokkelmarkt, het oogstfeest en het kidsfeest op het boerderijmuseum.
En natuurlijk onze website www.imkerswezep.nl
Ook is er het afgelopen jaar is weer een beginnerscursus gegeven.
Zo hopen we ook volgend jaar weer mee te doen aan al deze activiteiten en
hopen dat jullie weer mee doen.
Het komende jaar draait er bij ons een vervolgcursus (die inmiddels is volgeboekt).
Vriendelijke groet,
Jan-Willem Spronk

Nieuwjaarsreceptie woensdag 6 januari 2016

In Memoriam
RIEMER de VRIES 1924 -2015
Op 24 augustus jl. is ons oudste lid Riemer de Vries op 91 jarige leeftijd overleden.
Riemer was een bevlogen imker, die tot bijna op het laatst zijn eigen 2 volken
verzorgde.
De soosavonden bezocht hij trouw en gaf alle jaren een rondje ter ere van zijn
verjaardag.
Samen met zijn vrouw Lucie genoot hij enorm van alle jaarlijkse excursies van de
Bijenvereniging.
We zullen hem herinneren als een warme, uiterst vriendelijke en sociale man, die voor
vele zaken belangstelling had.
Maar het meest ging zijn belangstelling uit naar het wel en wee van zijn bijen.
Namens het Bestuur. Dick Hup

Excursie Weerribben

Heidehoning 2012

Onze bijdrage aan de “RABO-KIDSWEEK” in het
Boerderijmuseum te Oldebroek.
Op een dag in de herfstvakantie hebben een aantal van onze leden, t.w.
Gerard Immeker en zijn vrouw, ondergetekende Eke Statema, Kees
Kanis en Jan Willem Spronk hun bijenkennis ingezet op de z.g.n.
RABO-KIDSWEEK die, uiteraard gesponsord door de plaatselijke
RABO-bank, dit jaar in de herfstvakantie gehouden werd in het
Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg in Oldebroek. Het doel van
deze week was om met name kinderen van de basisscholen uit onze
gemeente, kennis te laten maken met de verschillende agrarische
aktiviteiten uit verleden en heden. Dat was o.m. de reden om 1 dag van
deze week de aandacht ook eens te vestigen op de bijenhouderij.
Gerard en Bertha Immeker begonnen deze dag om 10 uur en hebben de
eerste kinderen en hun ouders wat verteld over de bijen, althans voor
zover daar belangstelling voor was. De meeste aandacht ging n.l. vooral
naar het maken van de kaarsen van bijenwas. De kinderen mochten
,gesponsord door de RABO-bank, een kaars naar keuze maken en deze
kaars ook mee naar huis nemen. Een van de dames die als vrijwilligster
aan het boerderijmuseum was verbonden, hielp de kinderen bij het
rollen van de kaarsen.
Na 1 ½ uur werd de fam. Immeker afgelost door Eke Statema. Nadat we
eerst met elkaar een paar heerlijke plakken krentewegge naar binnen
hadden gewerkt, aangevuld met een kop stevige soep, leek het erop dat
er niet veel voor ons te doen was. Echter, op het moment dat ik er over
dacht om naar huis te gaan en Kees Kanis binnenkwam om mij af te
lossen kwamen er ineens een aantal gezinnetjes tegelijk binnen. Een
aantal daarvan wilden ook de bijenstal met de levende bijen zien. Om
de zaak niet spaak te laten lopen zijn Kees en ik toen maar een uurtje
samen doorgegaan, waarbij de een mee ging naar de bijenstal en de
ander de kinderen in het museum voorthielp met het maken van de
kaarsen. In ons enthousiasme hebben we ook nog een groepje bejaarde
dames aan het kaarsen maken gezet, maar daarover werd ons al snel te
verstaan gegeven dat een dergelijke aktiviteit alleen voor
schoolkinderen was bedoeld. Dit laatste n.l. i.v.m. de verleende
subsidie.

Door de drukte, we moesten zowaar Jan Willem nog bellen om extra
kunstraat mee te nemen, was de tijd om voor we er erg in hadden.
Menig kind zal bij het branden van de kaars van bijenwas nog wel eens
terug denken aan onze bijen, en dat was natuurlijk onze bedoeling.
Eke Statema.

.

Foto Boerderijmuseum

Vervolgcursus 2016
De groep Over-Veluwe organiseert vanaf midden januari een vervolgcursus
Praktisch Imkeren.
Doelstelling van deze cursus is dat deelnemers aan het eind van de cursus
zelfstandig een bijenstand met meerdere volken kunnen behandelen en in
stand kunnen houden.
De cursus bestaat uit 12 lesavonden op maandag van 19.30 tot 21.45 uur in de
periode januari t/m augustus 2016. Start 18 januari.
Leraren zijn W. Muis en E. van Ginkel.
Onderwerpen worden theoretisch behandeld, praktisch gedemonstreerd en als
thuisopdracht mee gegeven.
Aan de orde komen onder andere:
Jaarcyclus van het bijenvolk, Voorjaarsontwikkeling, Koninginnenteelt via
doppenmethode, Zwermverhindering, Vermeerdering van volken, Verzorging
jonge volken, Honingverzorging, Raat hygiëne/raatvernieuwing,
Ziektebestrijding.
Na het afsluiten van de cursus met voldoende resultaat ontvang je een NBV
diploma.
De cursusplaatsen zijn: Hattemerbroek en Willemsoord.
Toelatingseisen: Diploma Basiscursus of gelijkwaardig.
Enkele jaren imkerervaring met meerdere volken.
Cursusgeld voor leden NBV € 150,00 niet leden € 200,00
Aanmelden via www.Bijenhouden.nl. Deze cursus is helaas volgeboekt.
Inlichtingen bij de cursuscoördinator J. Eppinga.

.

Wist u dat,
-

Er dit jaar 20 nieuwe imkers (beginnerscursus) bij zijn gekomen.

-

De diploma-uitreiking beginnerscursus in het dorpshuis op 25
september jl. was.

-

In januari 2016 de vervolgcursus Praktisch Imkeren met 15
deelnemers van start gaat.

-

Vier van onze leden deze cursus gaan volgen.

-

Opgave hiervoor niet meer mogelijk is.

-

De wachtlijst voor deze cursus voor volgend jaar nog niet vol zit.

-

We voor het 100 jarig lustrum een speciaal lustrumboek 1920 -2020
willen maken.

-

Hiervoor een werkgroep Lustrumboek wordt geformeerd.

-

Hierin zitten: Jules v.d. Weerd, Harry Kalf, Rein v.d. Sleen en Rob
van Hernen.

-

We graag oude foto’s en documentatiemateriaal over vroeger willen
ontvangen.

-

De excursie naar De Haere 6 juni jl. boeiend, maar ook leerzaam was.

-

De laatste zomerstorm veel lindebomen op de weg naar de Schans
heeft om doen waaien.

-

Er ook helaas een grote lindeboom op de Schans om is gegaan.

-

Deze boom nu in stukjes bij een aantal leden in het houthok ligt.

-

De regioavond, georganiseerd door Heerde, al weer achter ons ligt.

-

Thema van die avond was: “onze bijen hebben honger”

-

De heidevelden in Nederland de laatste 50 jaar zijn gehalveerd door
opslag van dennenbomen.

-

Er daarom veel meer drachtplanten en bomen bij moeten komen.

-

Onze vereniging volgend jaar de regioavond mag verzorgen.

-

Ideeën en suggesties voor die avond welkom zijn.

-

Het bijen gif potatoprid met het giftige imidacloprid m.i.v. 1 jan. 2016
verboden is.

-

Dit door diverse milieuorganisaties gerechtelijk is afgedwongen.

-

Er bij voldoende deelname volgend jaar een cursus Bijen Gezondheid
gegeven kan worden.

-

De heidedracht nog niet zo slecht was.

-

Wilt ge goed met bijen omgaan ge de kunst van zelfbeheersing moet
verstaan. ( herh.)

-

Those, who have the privilege to know, have the duty to act. (Aldus
Albert Einstein) ( dh)

Boeken over bijenhouden
Geïnteresseerden in oude en nieuwe boeken over bijenhouden
o.a. van Dadant, Langstroth en Dzierzon maar ook oudere
Nederlandse uitgaven kunnen zich inschrijven op
https://ymlp.com/xghebwbqgmgue waarna er op regelmatige·
basis gratis een e-book wordt toegestuurd.
Dit is geheel gratis.
Henk Rostohar

Tuinplan
Het bestuur heeft een eerste brainstormavond gehad over het tuinplan van Vos
Tuinvisie.
Zowel het plan als de 3-d voorstelling ziet er prachtig uit. Toch is het plan
‘een beetje te hoog gegrepen’ en te ambitieus voor onze vereniging.
Een globale begroting, waarbij er van wordt uitgegaan, dat het totale terrein
wordt doorgespit en de paden worden voorzien van gebroken puin, het terrein
helemaal met vakken wordt ingeplant met ‘bijvriendelijk’ plantmateriaal,
komt met een grove schatting op ruim € 20.000,--.
Te ambitieus voor onze kleine vereniging.
Geopperd is om wel paden aan te leggen, maar met bv. Houtsnippers en
aansluitend gebiedjes langs de paden deels machinaal om te spitten en in te
zaaien en/of te beplanten met bijvriendelijke materialen.
Tevens wordt gedacht aan sloop van de drie bijenstalletjes in nauw overleg
met de gebruikers en vervolgens te onderzoeken naar de mogelijkheden voor
een nieuwe bijenstal, staande langs het hek, direct links van de ingang van
onze schans. Het bestuur spreekt de wens uit, dat e.e.a. gerealiseerd is voor het
100 jarig bestaan van de vereniging in 2020.
Voor de plannen wordt naarstig gezocht naar sponsoring.
Ideeën en voorstellen van de leden zijn dan ook van harte welkom.
Met z’n allen moeten we er eigenlijk een vernieuwd en mooi tuinplan van
maken.
Eildert H. Delger,

Gezonde of zieke bijen?
Evenals andere levende wezens hebben ook bijen te maken met ziektes. Onze
bijen kunnen te maken hebben met parasieten, bacteriën en virussen. Soms
kan dit leiden tot het verloren gaan van hele bijenvolken. De imker heeft tal
van mogelijkheden tot zijn of haar beschikking om de bijen te helpen deze
bedreigingen het hoofd te bieden. Aangezien de bijen onderdeel zijn van de
ecologische kringloop en bovendien honing produceren die door ons als
voedingsmiddel wordt gebruikt, luistert de wijze van bestrijding heel nauw.
Voorkomen moet worden dat middelen worden gebruikt die in de honing
terecht komen.
Heeft u een of meer volken waarvan u
vermoedt dat die een ziekte onder de leden
hebben, dan moet u bij een
bijengezondheidscoördinator te rade gaan.
Voorheen verwezen we u direct naar instanties
die monsters onderzochten. Het ging vaak over
in het volk herkenbare ziekten waarvoor geen

bemonstering nodig was. Daarom is er een nieuw protocol opgesteld. Een
speciaal opgeleide deskundige uit de vereniging komt u te hulp en hij of zij zal
ter plaatse beslissen hoe verder te handelen.
Zie voor meer info de website van de NBV of imkernieuws@bijenhouders.nl
Cursus Bijengezondheid.
Bij voldoende deelname is het mogelijk om volgend jaar een cursus
Bijengezondheid te gaan houden, zodat iedereen weer op de hoogte gesteld
kan worden van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Inhoudelijke
details over deze cursus zijn op dit moment nog niet bekend. Vrijblijvende
opgave per email f2hdickhup@hetnet.nl of bij een van de bestuursleden.

Regioavond Over Veluwe. Succesvolle projecten.
De regioavond, georganiseerd door de Imkersvereniging Heerde, werd in dit
jaar gehouden in het Hotel IJsselzicht in Veessen. We werden welkom geheten
door Rob van Vliet, die in vogelvlucht liet zien waar zijn kleine actieve
vereniging (25 man) zich de afgelopen tijd mee bezig had gehouden. Na dit
welkomstwoord en presentatie kreeg de heer Rob Plomp van de NBV De
Veluwezoom het woord. Hij gaf een prachtig overzicht hoe de 7 verschillende
bijenverenigingen in de grote gemeente Ede- Wageningen samenwerking
zochten om in overleg met de Gemeente Ede diverse projecten succesvol te
doen worden. Zoals herstel van heidevelden, inzaaien van braakliggende
gronden binnen de gemeentegrenzen, het voorkomen van kappen van
drachtbomen, het adviseren bij herplanting van bomen en het lospeuteren van
subsidie voor natuur- en educatieve doelen. Hij vertelde o.a. dat de grootte van
de heidevelden in Ede-Wageningen in de loop der tijd met zo’n 70% was
afgenomen door uitbreiding agrarische gronden en bebossing en mede daarom
hadden de vele bijenvolken daar ter plaatse “HONGER”. Verbetering van
dracht is dus van levensbelang voor de vele bijenvolken.
Na de pauze en de verloting kreeg de heer Arthur Ohm, de voorzitter van de
grote Imkersvereniging Arnhem-Velp het woord. Ook hier speelde zich deze
problematiek zich af als in Ede – Wageningen. Door het afsluiten van een
convenant met de gemeente hebben ze vele projecten van de grond kunnen
krijgen. Ze hebben maar liefst 7 bijenstanden binnen de gemeentegrenzen.
Ook maakten ze veel gebruik van landelijke en plaatselijke subsidiepotten
zoals het Prins Bernardfonds, de stichting Utopa en een Jachtvereniging.

De menskrachten voor bepaalde inzaaiprojecten werden aangetrokken via
inzaaiactie NL DOET. Op deze wijze werd de plaatselijke bevolking
enthousiast en bewust gemaakt dat de mens beslist niet zonder de NATUUR
in zijn algemeenheid kan.
Dick Hup
Inventarisatie aantal Bijenvolken.
Graag zouden we van alle leden van onze vereniging willen weten hoeveel
volken iedereen dit jaar ingewinterd heeft en waar de volken het hele jaar
staan. Of men met de bijen reist, zo ja waar naar toe. Als iedereen hier aan
mee wil doen dan kunnen we de hand hiervan t.z.t. een overzicht krijgen waar
en in welke tijd de dracht m.m.v. de gemeente verbeterd kan worden. Opgave
hiervan kan altijd per email f2hdickhup@hetnet.nl of een briefje in de bus.

Smoothie met honing, appel en banaan
Ingrediënten:
1 rijpe banaan
1 appel (en of ander fruit)
4 eetlepels honing
¼ liter yoghurt en ¼ liter melk
1 eetlepel citroensap
Bereiding:
Banaan en appel schillen in kleine stukjes
snijden. Het fruit, honing en citroensap in
een grote maatbeker doe. Met de staafmixer
1 min. mixen of in de blender.
Yoghurt en melk mengsels erbij schenken en
nog even mixen.
Smoothie in brede glazen schenken.
Makkelijk, lekker en gezond tijdens de feestdagen

Gast-lid imkervereniging.
Wederom heeft zich weer een gast-lid aangemeld bij onze vereniging
en wel Willem Achter de Molen, Terbekeweg 37, 8081 KX Elburg.
Willem is tevens lid van zijn vereniging in Nunspeet, maar zou gaarne
ook gast-lid willen zijn van onze vereniging.
Hiertegen bestaan geen bezwaren. Daarom hartelijk welkom.
Het bestuur wenst Willem veel plezier met deze prachtige hobby.
Eildert H. Delger

Dag bijen, tot het volgende voorjaar.
Het is een beetje droevige periode voor de imker. De voederbakken zijn
weggehaald van de bijenkasten. De winterbehandeling met mierenzuur,
thymovar of oxaalzuur is achter de rug. De komende maanden moeten de bijen
met rust worden gelaten. De vlieggaten moeten worden verkleind, om
eventuele roverij te voorkomen. Spitsmuizen kunnen als ongenode gasten
binnendringen. Gaas ervoor plaatsen is een goede oplossing. Acht- tot
tienduizend bijen houden elkaar warm door dicht op een kluitje bijeen te
klonteren. We hebben ze gemiddeld 14 kg. in water opgeloste suiker
(suikerstroop) of suikerdeeg gegeven. Dit voer kan zelf worden gemaakt of
kant-en klaar in cans of emmers worden gekocht. Normale huishoudsuiker
(sacharose), vruchtensuiker (fructose) en druivensuiker (glucose) is geschikt.
Uit dit voer halen de bijen genoeg energie om de winter door te komen. Mits
ze niet worden gestoord. We weten niet wanneer de bijen weer te voorschijn
komen, maar bij mooi weer in maart of misschien april als het lang koud blijft.
Toch, op een mooie voorjaarsdag, waarop de luchttemperatuur boven de 10
graden C stijgt, maken de bijen zich los uit de tros en wagen hun eerste
uitstapje. De endeldarm is gevuld en moet worden geleegd. De eerste gele
uitwerpselen zijn te zien. De bijen sturen af en toe bij mooi weer een
verkenner naar buiten, om te kijken of het kan. Wellicht is er al stuifmeel te
halen in het vroege voorjaar. De Lonicera fragrantissima (soort kamperfoelie)
bloeit als eerste bij mijn wijngaard en wordt fantastisch bevlogen door de
bijen. De komende tijd regelmatig de stand bezoeken. Gaat alles nog naar
wens? In de winter hebben we praktische klussen. Kasten, die niet worden
gebruikt schoonmaken, repareren en evt. van een nieuw verfje voorzien,
vervaardigen en bedraden van raampjes en verwerken van de gewonnen was,
of b.v. kaarsen maken. En dan maar afwachten hoe de bijen de winter
doorkomen en de koningin weer start met eitjes leggen. Een spannende tijd.

En dan maar weer hopen, op een goede oogst van wilg, fruit, koolzaad,
bloemen, linde en heide.

Bloemen voor de bijen.
Elke tuin, balkon, gemeenteperk, boerenerf of industrieterrein kan een
restaurant voor de bijen worden. Dat is de boodschap van het door de
imkervereniging Brummen e.o. uitgegeven drachtplantenboekje. Dit boekje
bevat foto’s en bijzonderheden van 240 Nederlandse drachtplanten: bomen,
struiken, tuinplanten en wilde bloemen, gegroepeerd naar bloeiwijze. Geen
latijnse namen, vrijwel geen namen van plantenvariëteiten, alleen de gewone
Nederlandse soortnamen, de maanden, waarin de soort bloeit en hoe hoog hij
wordt. De kleur en de vorm blijken overduidelijk uit de goede foto’s. De
indeling van die afbeeldingen op seizoen plus steeds de vermelding of het hier
om een vaste plant gaat, een boom, een heester, een een- of tweejarige wilde
plant gaat, doen de rest. Bij voldoende belangstelling (min. afname 20 stuks)
kan dit boekje bij ondergetekende worden besteld. Kosten € 8,00/stuk.
Eildert H. Delger

Een zoet geheim uit de Himalaya.
(voor u gelezen in de Volkskrant)

De honingjacht van de Gurung, een bevolkingsgroep in Nepal, vereist een
gevaarlijke klim met een touwladder tegen rotskliffen waaraan de bijenraten
hangen. Te midden van rook en duizenden boze, door de rook weggejaagde
bijen, balanceert de bijenjager met twee stokken. Met de ene poert hij stukken
honing los, met de andere probeert hij een mand onder de losgewrikte
honingstukken te krijgen. De Engelse fotograaf Andrew Newey is erin
geslaagd deze oeroude honingjacht vast te leggen op de gevoelige plaat. Dit
levert spannende en mystieke beelden op van oervolk en natuur. In 1987
bracht National Geographic een documentaire uit over de honingjagers van
Nepal. Sindsdien is deze honingjacht een toeristische attractie geworden. Met
alle gevolgen van dien. Er wordt vaker geoogst dan twee maal per jaar, die
verantwoord is. Voor bijen belangrijke rododendrons moesten wijken voor
paden en rotswanden, die beschadigd raakten vanwege meeklimmende
toeristen. Mede daardoor daalt de populatie klifbijen, die essentieel is voor de
bestuiving van gewassen en planten, snel. Er zijn nog meer redenen voor het
uitsterven van de traditie. De medicinale reputatie van de Himalayahoning is
groot in China, Japan en Korea. Kliffen die eeuwenlang in gebruik waren van
de plaatselijke bevolking, worden nu door de overheid verpacht aan exporteurs

van de honing. Daarnaast sterft het –risicovolle- beroep uit. De traditionele
honingjagers worden steeds ouder en de jongere generatie Gurungs trekken
naar de stad of vindt een baan elders. Andrew heeft na maanden zoeken en de
nodige moeite het vertrouwen gewonnen van de plaatselijke bevolking en kon
uiteindelijk met een 58-jarige honingjager de bergen in trekken om foto’s te
maken van de jacht naar honing. Het is wat je noemt een paradox: Newey
vraagt met zijn foto’s aandacht voor de inspanningen om het beroep en de
traditie van de duurzame honingoogst in Nepal te bewaren, een traditie die
mede dreigt te verdwijnen vanwege de komst van de camera’s.

Kijk voor meer informatie over Andrew Newey op www.andrewnewey.com voor zijn
prachtige portfolio.

Eildert H. Delger.

Machtig lekker.nl is een bedrijf, waar online ambachtelijk bereide producten
kunnen worden besteld, die gratis thuis worden bezorgd. Op de website van
dit bedrijf staan uitsluitend regionale bedrijven, die de producten leveren.
Hierbij kan worden gedacht aan: brood-, vlees-, kaas- fruit- en visproducten.
Machtig lekker kan ook honing van onze leden in haar programma op
nemen. Rob van Hernen, ons lid, kan aan het verzoek voldoen en levert
derhalve honing van zijn bijenstal “Honing van de Goede Raat” aan
Machtig lekker.

Het volgende wellicht ter overweging aan de leden.
Indien leden van de imkervereniging artikelen kopen bij
Machtiglekker.nl
dan ontvangt de imkervereniging als sponsoring van het betaald bedrag 10%.
Dit wordt dan bijgeschreven op de rekening van de penningmeester van de
vereniging. Op de bestellijst van Machtiglekker.nl kan melding worden
gemaakt van het lidmaatschap van de imkervereniging.
Eildert H. Delge

Imkersvereniging
Wezep - Hattem e.o.
ledenlijst per dec
2015
Naam

voornaam

Adres

PC

Woonplaats

1 Akker van de

R.

Ron

Kanaaldijk 32

8191 NB

Wapenveld

2 Beek van

W

Walter

Verlaatseweg 229

8331 PB

Steenwijk

3 Bergman

G.J.

Jan

Schapendrift 26

8091 GW

Wezep

4 Boven van

F.

Frank

Vlasakker 26

8091 MP

Wezep

5 Boven van

H.

Henny

Vlasakker 26

8091 PM

Wezep

6 Bredewold

G.

Geert

De Bulten 10

8091 EC

Wezep

7 Brink van de

L.

Lammert

Bovenstraatweg 78

8096 PG

Oldebroek

8 Bunnik mw.

I.

Ireen

Werverdijk 18

8191 NL

Wapenveld

9 Buursen

G.

Gerard

Verl. Meidoornstraat 37

8091 DE

Wezep

10 Delger

E.H.

Eildert

Hessenweg 91

8051 LG

Hattem

11 Drewes mw.

J.

oude Kerkweg 36

8051 KX

Hattem

12 Duijst

A.C.R. Aart

Zuiderzeestraatweg 404

8091 PB

Wezep

13 Duijst mv.

W.

Wilma

Zuiderzeestraatweg 404

8091PB

Wezep

14 Eppinga

J.

Jan

Vliegenstein 30

8051 VE

Hattem

15 Felix

H.

Henri

v. Limburg Stirumlaan 3

8091 CJ

Wezep

16 Grift van der

H.

Henk

Ruitersveldweg 114

8091 HZ

Wezep

17 Hernen van

R.

Rob

Hogenkamp 70

8051 MD

Hattem

18 Hertsenberg

J.

Jan

K.Wilhelminalaan 24

8091 AR

Wezep

19 Holstege

K.

Piet

Schokkerstraat 183

8081 KR

Elburg

20 Hup

D.R.W. Dick

Industrieweg 22

8091 AZ

Wezep

Jolanda

21 Hup mw.

G.

Geertrui

8091 AZ

Wezep

8091 XR

Wezep

Gerard

Industrieweg 22
Groen van Prinstererlaan
2
Groen van Prinstererlaan
2

22 Immeker mw.

B.

Bertha

23 Immeker

G.

8091 XR

Wezep

24 Jansen

G.J.

Gert- Jan

Vollenhofsweg 16

8091 PH

Wezep

25 Jochems

L. J.

Bertus

Hoveniersweg 16

7205 DA

Zutphen

26 Kalf

B.

Bennie

Sierkersstraat 1

8091 TZ

Wezep

27 Kalf

H.

Harrie

Meidoornplein 77

8091 JZ

Wezep

28 Kanis

K

Kees

Veenweg 2

8084 GL

t Harde

29 Koele

H.

Henk

Stuivezandsweg 10

8095 RL

Oldebroek

30 Koele

J.

Jakob

Harm Aartsweg 63

8095 RD

t Loo Oldebroek

31 Kolkman

J.

Jan

Gerstakker 34

8091 NC

Wezep

32 Koopman

H.J.

Ligusterstraat 2

8091 VR

Wezep

33 Kragt

H.

Henk

Zuiderzeestr.w.458

8091 CS

Wezep

34 Kremer

H.

Harry

Gelderse Dijk 107

8051 SE

Hattem

35 Kruithof mw.

A.

Alaine

Winterdijk 6a

8097 SK

Oosterwolde

36 Klunder mw.

E.

Eva

de Schalm 49

8251 LC

Dronten

37 Leegsma mw.

K.

Klasien

Geldersedijk 107

8051 SE

Hattem

38 Loo van

H.

Henk

Duinkerkerweg 23

8097 RX

Oosterwolde

39 Morren

D.

Dick

Vuursteenberg 9

8051 PR

Hattem

40 Nuesink

H.

Henk

Hanesteenseweg 20

8094 PM

Hattemerbroek

41 Ogtrop van

J.R.

Jan

Vliegenstein 1

8051 VD

Hattem

42 Olst van

K.A.

Klaas

Zuiderzeestr.w. 452

8091 PB

Wezep

43 Olst van mw.

G.

Gerrie

Hogenbrinkseweg 27

8096 RS

Oldebroek

44 Olst van

L.

Lammert

Hogenbrinksweg 27

8096 RS

Oldebroek

45 Pennewaard

H.

Harmen

Langenberg 4

8051 AV

Hattem

46 Pijkeren van

M

Marten

Turfhorst 4

8091 EH

Wezep

47 Pleijter

G.

Gerard

Voskuilerdijk 9

8094 PT

Hattemerbroek

48 Pol van de

C

Cees

t Rechterweg 9

3888 ND

Meerveld/Uddel

49 Puttenstein

E.

Egbert

Engelandsweg 24

8091 BB

Wezep

50 Roessink

A.

Ab

Stationsweg 34 c

8096 AX

Oldebroek

51 Rookmaker mw.

D.

Dorien

Veldweg 28

8051 NS

Hattem

52 Rostohar

H.

Henk

Keizersweg 70

8091 JK

Wezep

53 Rotman

A.

Aart

Zuiderzeestraatweg 433/1

8091 PA

Wezep

54 Schoonhoven

H.

Henk

Bovenstraatweg 70

8096 PG

Oldebroek

55 Schuurman mw.

G.

Geertje

Groeneweg 2

8181 RX

Heerde

56

R.

Rein

Veldweg 28

8051 NS

Harm Aartsweg 10

8095 RE

58 Spronk

M.
Mieke
J.W.
JanWillem

Hattem
t Loo
(Oldebroek)

Brandsweg 13

8091 PK

Wezep

59 Spronk

J.

Jan

Collenhovenseweg 17

8091 PM

Wezep

60 Statema

E.

Eke

De Schoffel 1

8091 NT

Wezep

61 Streek, van de

A.

Albert

Eikenkamp 10

8094 PK

Hattemerbroek

62 Teerling mw.

C.

Caroline

Rozenbergerweg 4

8084 PG

tHarde

63 Teeuwen

Harald
Albert

Pr. Mauritsstraat 41

8019 XS

Zwolle

64 Tijssen

H.
A.J.
Jan

Gerstenkamp 3

8051 ZP

Hattem

65 Thomassen

C.

Noordsingel

8091

Wezep

66 Verberk

H.

Huub

Duivendans 11

8091 PC

Wezep

67 Vletter de

R.

Roelant

Zuideinde west 3

8278 AP

Kamperveen

68 Vries de

R.

Riemer

Jachtlaan 14

8091 BM

Wezep

69 Weerd, van der

J.J.

Jules

Voskuilersteeg 17

8094 PA

Hattemerbroek

70 Weg van de

G.

Gerrit

Winterdijk 6a

8097 SK

Oosterwolde

71 Welink

K.

Kim

Houthakkersweg 49

8091 DC

Wezep

72 Wolf

G.

Tulpstraat

8051 CV

Hattem

73 Wolf

H.C.

Keizersweg 47

8091 JZ

Wezep

74 Zuylekom van

H.

Henk

Vijzelpad 33

8051 KL

Hattem

75 Zwanepol

D.

Dik

Voskuilersteeg 26

8094 PB

Hattemerbroek

76 Ynema

R.

Rhoxana

Verlaatseweg 229

8331 PB

Steenwijk

77 Wensink

R.

Ruben

Zuiderzeestraatweg 130

8096 CD

Oldebroek

78 Achter de Molen

W.

Willem

Terbekeweg 37

8081 KX

Elburg

Sleen, van der

57 Snoeijer mw.

Collin

Geertje
Harm

