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Van de voorzitter     Voorjaar 2016 

                                                                                   

21 maart.  De winter is voorbij en de lente is weer begonnen.  

 Veel  bijenvolken staan weer op de Wilg en iedere imker heeft zo zijn eigen 

favoriete stek. Als de weergoden een beetje meewerken dan kunnen de 

wintervolken zich weer snel tot echte volken ontwikkelen. 

 

Na vele jaren een beginnerscursus te hebben georganiseerd, zijn we dit 

seizoen met een vervolgcursus, weer onder auspiciën van de NBV, van start 

gegaan. Hier was duidelijk een grote behoefte aan, want binnen enkele dagen 

was de cursus al volgeboekt. Er staan zelfs al weer mensen voor volgend jaar 

op de wachtlijst voor deze cursus. Opgave hiervoor  is nog mogelijk.  

 

Op 16 maart was er weer de nationale boomplant dag. Deze keer zijn bij ons 

bijna alle bomen van de oprijlaan  vervangen door wilgen, waaronder de 

boswilg. 

 

Dit jaar verkopen wij het boekje ‘’bloemen voor bijen’’.  Veel leden hebben er 

al één gekocht.  

In totaal zijn er nog 14 stuks over. Mocht u nog interesse hebben dan kunt u 

nog een boekje bestellen voor de prijs van € 8,00 per stuk  bij ons bestuurslid 

dhr. Eildert Delger.  

 

Op zaterdag  9 april a.s. is de feestelijke heropening van het vernieuwde 

Bijenhuis van Wageningen.  

Alle NBV leden hebben een uitnodiging ontvangen om het nieuwe pand te 

komen bekijken. 

 

Op de Soosavond van 3 februari hebben we afscheid genomen van ons 

bestuurslid Henk Rostohar i.v.m. emigratie naar Spanje. Henk blijft voorlopig 

wel onze prachtige website verzorgen.  

 

Wij vragen de leden om voor de verloting op de Alg. Leden Vergadering van 

6 april een paar leuke prijsjes mee te nemen, die direct na de vergadering 

plaatsvindt.  

Deze traditionele verloting wordt verzorgd door de heren Jan Kolkman en 

Kees Kanis.  

De prijs van een lootje is € 0,50. 

 



   

De catering wordt die avond, zoals gebruikelijk, door Henny en Frank van 

Boven verzorgd. 

 

Namens het bestuur wil ik u bij deze  allen van harte uitnodigen voor de 

komende ledenvergadering. 

 

Vriendelijke groeten, 

Jan-Willem Spronk  

 

 

In memoriam   Ap  Roessink 
 

Op 27 januari j.l.  is op 85 jarige leeftijd onze zeer gewaarde collega-

imker Ap Roessink overleden.  Ap was vanaf 1986 lid van onze 

vereniging, waarin hij diverse functies heeft vervuld.   Ap werd in 1931 

in Heino geboren en trouwde 57 jaar geleden met Evie van Enk. 

Met veel plezier woonde de familie aan de Rambonnetweg waart Ap 

genoot van zijn hobby’s: de bijen en de natuur. Ook zijn groentetuin 

met het telen van zijn eigen groente hoorde hierbij.  Het Bestuur van de 

Imkersvereniging  wenst Evie en haar kinderen veel sterkte en kracht 

toe om dit verlies te dragen. We zullen je missen Ap. 
 

 

                       
 

                                            1931- 2016 



   

                        UITNODIGING 
 
 

                              
 
 

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
IMKERSVERENIGING WEZEP E.O. 

OP WOENSDAG 6 APRIL 2016 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 01042015 
4.  Verslag van de Penningmeester 
5.  Verslag van de Kascommissie 
6.  Benoeming Nieuwe Kascommissie 
7.  Bestuursverkiezing  
            In verband met emigratie naar Spanje heeft bestuurslid 
            Henk Rostohar het bestuur verlaten (wel blijft Henk   
            voorlopig webmaster vanaf afstand).  

                        Voorgesteld wordt om in deze ontstane vacature te  
                        voorzien door de heer  Ruben Wensink te benoemen tot  
                        bestuurslid. Bezwaren en/of  tegenkandidaten kunnen 
                        tot 4  april  a.s.12.00 uur bekend gemaakt worden bij   
                        de secretaris.  
             8. Contributieverhoging 

 9.  Jaarlijkse Uitstapje 2016  
10.  Tuindagen 
11.  Soosavonden & Thema’s 2016 
12.  Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum 
13. Rondvraag 
14. Pauze - Verloting  
15.  Sluiting 



   

 
 

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

                                        Met vriendelijke groet van het bestuur 
 

 

                                                   
 

 
          JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IMKERSVERENIGING WEZEP E.O. 
 

OP WOENSDAG 1 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS 
INLOOP VANAF 19.30 UUR MET KOFFIE / THEE  

 
 
 

 VERSLAG 
 

1.   Opening en Vaststellen Agenda  
De voorzitter heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
heer Bert van Willigenburg van de NBV en opent de 
vergadering.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2.      Mededelingen / Ingekomen Stukken  
Aanwezig zijn de leden (voor zover genoteerd in het schrift): de 
heren J.W.Spronk, J.Kolkman, H.Felix, G.J.Jansen, H.Koele, 
F.van Boven, K.Kanis, E.Delger, R.van Hernen, H.Rostohar, 
J.Bergman, B.Kalf, H.Kalf, D.Hup, R.v.d.Sleen en de dames 
D.Rookmaker, G.Schuurman, H.van Boven, K.Leegsma 
(verslag).  
Met kennisgeving zijn afwezig de heren E.Statema, J.Eppinga, 
R. de Vries en mevrouw J. Drewes.  



   

De voorzitter doet een aantal mededelingen omtrent de 
activiteiten binnen de vereniging waarvoor diverse leden de 
nodige arbeid hebben verricht.  
Het tuinplan dat we vanavond wilden presenteren, is helaas 
wegens omstandigheden nog niet gereed; het uiteindelijke doel 
is om met het 100-jarig bestaan over een prachtige tuin te 
kunnen beschikken..  
We hadden het voornemen om vandaag Maxima weer buiten 
geplaatst te hebben hier op de Schans; vanwege de slechte 
weersomstandigheden is dit helaas niet gelukt. 
De voorzitter memoreert nog even aan de laatste soosavond 
waarvoor een spreker was uitgenodigd. Hetgeen deze heer te 
berde bracht, was echter geen succes. Hierover is een klacht 
ingediend bij de NBV waar deze heer geregistreerd staat als 
spreker.   
 
3.  Verslag van de ALV van 02042014 
Het verslag van de ALV van vorig jaar wordt doorgenomen en 
ongewijzigd vastgesteld met dank aan de opsteller.  
 
 
4.       Verslag van de Penningmeester 
 

           Het verslag van de penningmeester wordt ter vergadering 
           uitgereikt. De penningmeester geeft een korte mondelinge  
           toelichting op de cijfers.  

 
5 .         Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie bestond het afgelopen jaar uit mevrouw 
Dorien Rookmaker en mevrouw Jolanda Drewes. Circa vier 
weken geleden heeft de kascontrole plaatsgevonden en er zijn 
geen op- of aanmerkingen geconstateerd. De kascommissie 
geeft de complimenten aan de penningmeester voor het vele 
verrichte werk dat zeer nauwkeurig is gebeurd. Aan de 
penningmeester cq het bestuur wordt ter vergadering décharge 
verleend.  
 
 
 
6.  Benoeming Nieuwe Kascommissie 



   

Mevrouw Jolanda Drewes is herkiesbaar, mevrouw Dorien 
Rookmaker is aftredend en niet herkiesbaar. Besloten wordt om 
de heer Harry Kalf te benoemen tot nieuw lid van de 
kascommissie, hetgeen beloond wordt met  
applaus.  
 
7.    Bestuursverkiezing  
Dick Hup en Eildert Delger zijn aftredend en beiden 
herkiesbaar. Vanuit de vergadering worden geen bezwaren 
geuit tegen deze herbenoeming zodat hiertoe kan worden 
overgegaan. De heren Dick Hup en Eildert Delger worden 
herbenoemd voor een nieuwe bestuursperiode, hetgeen 
beloond wordt met applaus.  
 
8.          Jaarlijkse Uitstapje 2015 en organisatie BBQ 
Ons jaarlijkse uitstapje staat dit jaar gepland op 6 juni a.s. en 
opgave dient te geschieden voor 1 mei a.s. Bij voldoende 
deelname gaat het uitstapje door.  
De voorzitter hoopt op een deelname van circa 30 personen.  
Op 1 juli a.s. staat de bbq gepland; nader bericht hierover volgt 
t.z.t. 
 
9.       Schoonmaak- en Onderhoudsdagen & Presentatie 

      Tuinplan 
De voorzitter vertelt dat er de afgelopen tijd veel werk verricht is 
in de tuin. Zo gauw er meer duidelijk is over afronding van de 
werkzaamheden buiten, zullen de werkzaamheden binnen 
worden gepland. Dames die hierbij mee willen helpen zijn van 
harte welkom. T.z.t. zullen zij per mail worden benaderd.  
 
10.        Soosavonden & Thema’s 2015 
De soosavonden voor de rest van dit jaar staan gepland op: 6 
mei, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 2 
december. Voor een aantal avonden is al invulling gevonden, 
voor de andere avond zal hier nog naar worden gezocht.  

 
11.       Vacature(s) Marktcommissie  
De voorzitter vraagt wederom aandacht voor de vacatures die 
er zijn binnen de Marktcommissie en doet een dringende 
oproep aan de leden voor medewerking. De eerstvolgende 



   

markt is het Oogstfeest in augustus in het Boerderijmuseum in 
Oldebroek.  
 
 
12.   Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum 
In 2020 viert de Imkervereniging Wezep e.o. haar 100 jarig 
jubileum. De heren Harry Kalf en Jules v.d. Weerd hebben zich 
reeds aangemeld voor de jubileum- cq jubileumboekcommissie. 
Ter vergadering melden de heren Rein van der Sleen en Rob 
van Hernen zich aan voor medewerking aan deze activiteiten.  

 
 12a.     Vacature(s) Barcommissie.  

 De voorzitter vraagt aandacht voor de diverse avonden per jaar 
waarop het clubhuis open is er bezetting voor de bar dient te 
zijn.  
Mevrouw Dorien Rookmaker meldt zich spontaan aan voor één 
maal per jaar. De voorzitter geeft aan dat mensen dit niet perse 
nu hoeven te beslissen maar er ook later nog eens op terug 
mogen komen.  
De secretaris zal mevrouw Jolanda Drewes benaderen; 
misschien heeft zij hiervoor ook wel belangstelling.  
 
13.       Huldiging Jubilarissen 
De voorzitter geeft aan dat er deze avond maar liefst drie NBV-
jubilarissen zijn, te weten de heer Harry Kalf, 25 jaar lid en de 
heren Gert-Jan Jansen en Bennie Kalf, beiden 60 jaar lid. Zij 
worden toegesproken door zowel onze voorzitter als de heer 
Bert van Willigenburg van de NBV. De voorzitter spreekt ook 
nog een woord van dank uit voor diegenen die elke maand 
ervoor zorgen dat de 60-jarige jubilarissen, wiens gezondheid 
inmiddels wat is afgenomen, toch in de gelegenheid zijn om de 
soosavonden te bezoeken.  

 
14.        Rondvraag 
De heer Rob van Hernen vertelt iets over de cursus, die 
onlangs van start is gegaan met 20 cursisten en door onze 
vereniging samen met de vereniging in Epe is georganiseerd.  
De heer Rob van Hernen zoekt vrijwilligers voor het zaaien en 
kweken van wilgen. 
De heer Kees Kanis vraagt aandacht voor de verwarming in het 
clubgebouw; om ervoor te zorgen dat iedereen warm blijft wordt 



   

geopperd om regelmatig stoelendans te doen. Dit punt zal in de 
bestuursvergadering aan de orde komen.  
 
15. Pauze  -  Verloting  
De voorzitter laat weten dat de drankjes deze avond gratis zijn 
en er straks een traktatie zal volgen in de vorm van onze 
jaarlijkse traditionele kroket.  
Verder zullen er lootjes worden verkocht voor 50 cent per stuk 
door de heren Jan Kolkman en Kees Kanis waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn.  

  
 

16. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst, wenst een 
ieder wel thuis en sluit de vergadering.  

 

                                           

                                                           
 

 

 

                    Woensdag  16 maart Boomplantdag.     
 

Op de nationale boomplantdag, woensdag 16 maart, hebben de hoogste 

groepen van de Nassau School  uit Hattemerbroek een flink aantal 

wilgenbomen geplant aan de Voskuilerdijk. Afgelopen zomer waren er tijdens 

een zomerstorm 15 lindebomen omgewaaid. Het hierdoor ontstane gat kon 

mooi opgevuld worden met wilgenbomen, die zich daar landschappelijk 

gezien, zeker thuis moeten voelen. 

Na een welkomstwoord van Wethouder Lydia Groot en de vice- voorzitter 

Alida Bosma van de Natuur en Milieu vereniging Groentje gingen de 

leerlingen met schoppen aan de gang en werden de bomen geplant. 



   

 

              
            

              

Als dank voor hun hulp ontving de Nassau School van de Gemeente 

Oldebroek een prachtig Bijenhotel. Na gedane werkzaamheden gingen de 

leerlingen naar het Clubgebouw “ De Schans “ van de Imkersvereniging 

Wezep - Hattem- Oldebroek, waar ze onder genot van een lekkere warme kop 

chocolade melk met een plak honingkoek de bijenfilm ‘de Bij en Wij’ zagen. 

Geboeid en vol interesse volgden de 34 schoolkinderen het bijzondere leven 

van de Honingbij. Weer een mooi staaltje van samenwerking tussen de    

Gemeente Oldebroek, de Nassau school, Natuur en Milieu Vereniging  

Groentje en de Imkersvereniging Wezep – Hattem- Oldebroek. dh.. 

 

               
             

 

                      Leerlingen Nassau School hard aan het werk. 

 



   

              
 

                 Lekker chocolademelk en een filmpje over het leven van de Bij. 

                                 Voor meer foto’s zie onze website. 

 

                        Jaarlijkse excursie Imkersvereniging. 

 
Zaterdag 4 juni a.s. gaan we weer met z’n allen de jaarlijkse excursie 

meemaken. We vertrekken om 10.00 vanaf de schans. Deze keer gaat het 

richting de Flevopolder om een bezoek te brengen aan het landgoed 

Roggebotstaete. Na ontvangst met koffie/thee en een lekkernij in de Boskamer 

krijgen we een rondleiding over het landgoed onder begeleiding. Hierbij zien 

we ook onderstaande bijenstal. 

 

          
 



   

Hierna ontvangen wij een uitgebreide biologische lunch. Indien er nog tijd is 

kunnen we komen kijken naar het schapenscheren. Hierna gaan we om circa 

14.45 richting Kampen om een stoomgemaal te bezoeken. Het vertrek is 

gepland om 16.00 uur. 

We rekenen weer op een grote deelname. De kosten bedragen € 25,-- p.p.  

gaarne opgave voor 1 mei a.s. bij de bestuursleden. 

 

Opgave kan ook per bank NL 32 RABO 0370270983 onder vermelding  

excursie. 

 
Eildert H. Delger 

 

 

 

Afscheid van Henk Rostohar. 
 

Woensdagavond 3 februari 2016 tijdens een druk bezochte maandelijkse 

soosavond hebben we afscheid genomen van onze bestuurslid en webmaster 

Henk Rostohar. Henk en Geer gaan in Spanje van hun verdere leven genieten. 

Ze hebben hun woning aan de Keizersweg 70 verkocht en hebben inmiddels 

een prachtige bungalow (met zwembad) en een grote tuin gehuurd aan de 

Camí Muntanya LLarga 128, 03729 Lliber (Alicante), landinwaarts bij 

Benidorm, dicht bij hun dochter Daniëlle, die al jaren in Spanje woont. 

Jan Willem memoreerde, dat Henk vanaf 1997 lid is van onze vereniging en 

meerdere bestuursfuncties heeft bekleed. Hij blijft voorlopig de webmaster. 

Henk is ook de ‘trekker’ van de mooie banner, die bij markten en beurzen de 

stand van onze vereniging siert. 

 

                

                
 

 

 Jan Willem wenste Henk en Geer veel plezier en levensgeluk in Spanje. Hij 

overhandigde Henk een fraaie handdoek met logo, alsmede een fles 

Ambrosius wijn en tevens een fraai bouquet bloemen. Jan Willem eindigde 

zijn toespraak met een ‘adios’. In zijn reactie reageerde Henk, dat hij met veel 



   

plezier lid is geweest van de vereniging en met evenveel plezier de functie van 

bestuurslid en webmaster vervulde. Hij hoopt dit laatste nog enige tijd te 

kunnen doen. In het verre Spanje gaat Henk wederom imkeren. Hij zal in 

samenwerking met de Stichting Arista Bee Research zich bezighouden met de 

VSH bijenteelt (Varroa Tolerante Bij). 

Hierna werd nog een tijd gezellig ‘gesoost’ en namen de aanwezigen aan het 

einde afscheid van Henk. 

 

          
                     

 

     

                       Henk en Geer vertrekken ri. Spanje, adiós amigos 
                                                                                                                                                      

                                Eildert H. Delger 

 

Interview met Henk Rostohar i.v.m. vertrek naar Spanje. 

 
 

Maart 2016 is een 

belangrijke maand 

voor bestuurslid en 

webmaster van onze 

imkervereniging 

Henk en zijn vrouw 

Geer Rostohar. Zij 

hebben hun prachtig 

huis aan de 



   

Keizersweg 70 in Wezep verkocht en vertrekken naar zuidelijke oorden, 

nl. Spanje en zullen er, in de nabijheid van hun dochter Daniëlle, die er 

ruim 2,5 jaar woont,  in de plaats LLiber (Alicante) in de Jalòn Vallei, 

zuidelijk van Valencia, iets ten noorden van Benidorm en westelijk van 

de Autopista de la Mediterrània, afslag Senija,  gaan wonen. Redenen 

om eens uitgebreid met de globetrotter Henk te praten. 

Henk is in 1946 in Scheveningen geboren. Ging na de basis- en 

middelbare school studeren in Den Helder aan de Hogere 

Zeevaartschool. Studeerde af als Scheepswerktuigkundige. 

Vanzelfsprekend ging hij vervolgens varen met de Vissersvloot, de 

Koopvaardij en bij de Kon. Marine. 

Op 32 jarige leeftijd stopte hij met de zeevaart en ging werken als 

werktuigbouwkundige in de kartonindustrie in Loenen op de Veluwe. 

Zijn woonplaats met Geer werd Apeldoorn. De liefde voor de 

bijenwereld kwam al snel. Werd lid van de imkervereniging in het 

nabijgelegen Ugchelen. Z’n eerste bijenvolk kreeg als standplaats de 

Stuivezandsweg in het buurtschap ‘t Loo nabij Oldebroek, waar zijn 

schoonouders woonden. In 1997 ging het gezin wonen aan de 

Keizersweg 70 te Wezep.  

De volgende kenmerken tekende ik op: 

 

Beste boek ooit gelezen: Alles. 

Favoriete Muziek: vooral Jo Cocker. 

Favoriete Film: Avonturenfilms. 

Favoriete eten: Indische rijsttafelen. (Paella moet Henk nog leren eten –

spaans gerecht)!!!! 

Lid imkervereniging Wezep, later Wezep/Hattem: 1997. 

Bestuurslid: eigenlijk al direct na start lidmaatschap als opvolger van 

Henk Nuesink. Jarenlang penningmeester maar dit, i.v.m. drukke 

werkzaamheden, beëindigd. Later toch weer bestuurslid geworden en 

webmaster. 

 

Hobby’s: het maken van websites voor verenigingen etc.  

Boeken schrijven en vertalen,  zoals ‘Na de basiscursus, 

Koninginneteelt, Erfelijkheid van bijen en Imkerweetjes, Betere 

Koninginnen.” 



   

Verkoop van boeken vindt plaats vanuit zijn eigen 

internetwinkel: https://store5549023.ecwid.com/ 

Zijn website met veel bijeninfo is hier te vinden. 

http://buckfastimker.wordpress.com. 

Er is ook nog een filmpje door Locourant gemaakt. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zy3jCaR70pM 

Geeft lezingen aan scholen en imkerverenigingen over de 

Imkerij en over o.m. Doppenprojecten, Koninginneteelt. Hierbij 

worden vaak attributen meegenomen, o.a. de demo-kast. 

Koninginneteelt en verkoop van koninginnen, ‘all over the 

world’. 

Lid van de Teeltgroep Flevo, met o.m. koninginneteelt bij het 

bevruchtingsstation te Dronten. 

Als bestuurslid van de imkervereniging zorgt Henk voor beheer van de 

website en het plaatsen van artikelen en nieuws op de website voor 

leden en belangstellenden. Samen met andere bestuursleden heeft Henk 

nauw contact met o.m. ‘t Groentje (natuurvereniging in de gemeente) 

om in gezamenlijk overleg herbeplantingsplannen te ontwikkelen. We 

verliezen in Henk een betrokken bestuurslid en een groot bijenkenner. 

Vanuit Spanje blijft Henk contact met ons houden, o.m. als webmaster. 

Plannen: Henk heeft  zijn hele bezitting aan bijenarsenaal in Wezep 

verkocht en start in Spanje opnieuw deze fascinerende hobby. Hij zal in 

samenwerking met de Stichting Arista Bee Research zich in Spanje 

gaan bezighouden met de VSH bijenteelt. (Varroa tolerante bij) 

Het bestuur wenst Henk, Geer en Daniëlle een voorspoedig en lange tijd 

in het verre Spanje. Het gaat jullie goed. 

Eildert H. Delger 

 

                    Vervolgcursus  Praktisch imkeren. 
 

Zoals in ons nummer Herfst 2015, jaargang 34 nr. 3 vermeld 

organiseert de groep Oost-Veluwe een vervolgcursus Praktisch 

Imkeren. 15 personen zijn op 18 januari j.l. gestart onder leiding van 

dhren. W. Muis en E. van Ginkel. De theorielessen worden gegeven in 

onze bijenschans aan de Volkuilerdijk 25A, terwijl de  praktische lessen 

plaats vinden, zowel op de schans als in Willemsoord  in de bijenstal 

van dhr. Van Ginkel. Als basisboek wordt gehanteerd het boek van 

https://store5549023.ecwid.com/
http://buckfastimker.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Zy3jCaR70pM


   

Friedrich Pohl, Bijenhouden voor gevorderen,  goed en praktisch 

imkeren. De cursus wordt in 11 lessen in de periode 18 januari tot 22 

augustus gehouden, terwijl op 12 september  de eindtoetst wordt 

gehouden. Tevens vindt dan bij voldoende resultaat uitreiking van een 

NBV diploma plaats.  

Het bestuur wenst de cursisten veel succes. 

Eildert H. Delger 

 
 

            

 

 

                             Voorjaar op komst. 
 

Het is een zeer kwakkelend wintertje geweest. Vorst, regen, hagel en 

natte sneeuw ‘teisterden’ onze streek. Maar ook hoge temperaturen 

waren te melden. Warmterecord op 25 januari 2016. Nooit eerder was 

het zo warm op deze dag. 14 graden boven nul, ongekend voor de tijd 

van het jaar. De bijen anticipeerden hierop, door spontaan naar buiten te 

gaan en een reinigingsvlucht te doen. De eerste crocussen, 

sneeuwklokjes en helleborus beginnen te bloeien, alsmede de Lonicera 

Fragrantissima (soort kamperfoelie). Prachtige struik en een van de 

eerste waarop de bijen spontaan stuifmeel halen. Een must bij de 

bijenstal. Half februari verandert er toch iets in de kast. De bijen 

beginnen weer actief te worden en er wordt al weer een kleine 

broednest aangelegd. Als de temperatuur blijft stijgen wordt het 



   

broednest langzaam uitgebreid. De bijen vliegen zich opnieuw op hun 

standplaats in en ledigen de endeldarm. Gele uitwerpselen zijn te zien. 

En dan in maart groeit het jonge broed en de jonge bijen die uitkomen 

eten stuifmeel van de hazelaar, wilg, els en allerlei voorjaarsbloemen. 

Het bijenseizoen is weer begonnen. Veel plezier met deze mooie hobby. 

 Eildert H. Delger 

 
 

 

  Bijen gaan harder werken voorafgaande aan regenbui. 
     (gelezen in NU.nl) 
 

 

               
               

 

 

 

De insecten verzamelen meer voedsel en keren relatief laat in de 

middag terug naar hun korf of kast als het de volgende dag regenachtig 

is. Mogelijk zijn ze in staat om het wee rte voorspellen aan de hand van 

luchtvochtigheid, temperatuur en atmosferische druk. 

Dat melden Chinese onderzoekers in het tijdschrift Insect Science. 

Werklust. De wetenschappers rustten bij hun onderzoek 300 

honingbijen uit met minuscule chips, zodat hun bewegingen konden 

worden gevolgd met behulp van de computer. De onderzoekers konden 

zien wanneer de insecten de korf of kast verlieten, hoe lang  ze buiten 

waren en wanneer ze stopten met werken. Er bleek een sterk verband te 

zijn tussen het weer en de werklust van de dieren. Vooral op dagen 



   

voorafgaand aan regenbuien waren de dieren bovengemiddeld lang 

actief. 

Verklaring. De bevindingen zijn echter moeilijk verklaarbaar, omdat 

bijen geen extra voorraden hoeven aan te leggen voor een regenachtige 

dag. “De ecologie van het voedsel verzamelen is bij bijen niet 

gebaseerd op onmiddellijke behoefte, het is een diersoort die een 

voorraad opbouwt”, verklaart onafhankelijk bijenexpert Gene Robinson 

op nieuwssite New Scientist. 

Raadsel . aangezien de bijen bij het Chinese onderzoek slechts 34 

dagen zijn gevolgd, kan het gedrag volgens Robinson ook andere 

oorzaken hebben, zoals bloei van bepaalde bloemen. Meer onderzoek is 

dan ook nodig om het verband tussen bijenactiviteit en regen te 

verklaren. Als bijen daadwerkelijk in staat zijn om het weer te 

voorspellen, is het nog een raadsel hoe de insecten dat doen. 

Eildert H. Delger 

 
 

                                      Wist u , 
 

dat op 21 maart de LENTE is begonnen: Zelfs de zon is in de wolken. 

(Loesje). 

dat de  Boomplantdag 2016 er weer op zit. 

dat de Voskuilerdijk 15 wilgenbomen rijker is. 

dat de Nassau school uit Hattemerbroek hieraan meegewerkt heeft. 

dat de leerlingen van deze school de chocola en honingkoek lekker 

vonden. 

dat de tv van de vereniging op het juiste moment de geest af. 

dat het bestuur op zoek naar een andere goede oude. Wie ? 

dat Henk en Geer ( Rostohar ) zich al aardig thuis voelen in Spanje. 

dat Arista Bee volgens hem er al bijna in geslaagd is om Varroa 

resistente bijen te telen. 

dat Henk vanuit Spanje de onze website voorlopig blijft verzorgen. 

dat het bestuur al een opvolger voor Henk gevonden heeft. 

dat eventuele tegenkandidaten zich bij het bestuur kunnen melden. 

dat er  deze winter weinig tot geen bijenvolken dood zijn gegaan. 

dat Romy van der zee graag weer informatie over de Varroabestrijding 

ontvangt. 



   

dat volgens Prof. Ratniek  deze het best bestreden kan worden met de 

Oxaalzuurverdamper. 

dat dit zou minder sterfte en stress opleveren voor de bijen. 

dat de trivale naam van onze vereniging gewijzigd is in:   

 Wezep –Hattem -Oldebroek. 

dat de leden van de NBV een donatie via de site van de NBV kunnen 

doen. 

dat hun naam dan opgetekend wordt in een cel van een honingraam 

plakkaat. 

dat het bestuur en enkele leden al een donatie hebben gedaan. 

dat de excursie dit jaar op zaterdag  4 juni is gepland. 

dat het bestuur een verlenging van de erfpacht bij de Gemeente heeft 

aangevraagd. 

dat de gemeente Oldebroek hier positief tegenover staat. 

dat onze vereniging dit jaar in november de Regioavond zal verzorgen. 

dat de Raboclubkas aktie in maart weer van start is gegaan. 

dat de vervolgcursus Praktisch Imkeren goed verloopt. 

dat  we weer een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.  
dat  de gemeente bij de parkeerplaats bijvriendelijke struiken gaat poten . 

dat de website www.imkerswezep.nl  steeds beter bezocht wordt. dh. 

 

 

                  Mutatie ledenlijst Imkersvereniging. 

 
Wederom heeft  de ledenlijst van onze vereniging weer een wijziging 

ondergaan. Moesten we helaas afscheid nemen van een van onze oudste 

leden, Ab Roessink overleed op 27 januari jl. Hij was jarenlang lid van 

onze vereniging. 

5 leden kunnen we thans welkom heten en wel de volgende personen: 

Hillie Kuiper, Keppelskamp 44, 8051 LX Hattem; 

Jamy Thomassen, Noordsingel 8, te Wezep (jeugdlid); 

Harry Mouris, Zwarteweg 48, 8097 PW Oosterwolde; 

Menko van der Ley, Ropta 110, 9202 KL Drachten (gastlid); 

Jan Mulder, Rijnstraat 35A, 8051 HK Hattem; 

Het bestuur wenst de nieuwe leden veel plezier met deze prachtige 

hobby. 

http://www.imkerswezep.nl/


   

Tenslotte zij vermeld, dat onze webmaster Henk Rostohar is vertrokken 

naar het verre Spanje. Hij woont met Geer in het prachtige Alicante, 

Camí Muntanya Llarga 128 Zona 5, Búzon 05037, 03729 Lliber 

(Alicante), España. 

De vereniging heeft thans 80 leden. 

Eildert H. Delger 

   

                      TENMINSTE HOUDBAAR TOT 
 

OOK GELEZEN IN DE STENTOR VAN 27 JANUARI J.L.????? 

 

Wat is het verschil tussen een datum, waarbij staat tenminste houdbaar 

tot (THT) en te gebruiken tot (TGT)? Het doet er niet toe bij deze 

producten. Bewaar ze gerust tot jaren nå de uiterste 

houdbaarheidsdatum. 

 

HONING  blijft als enige etenswaar eeuwig houdbaar; er is zelfs 

eetbare honing teruggevonden in Egyptische koningsgraven. 

Dankzij enzymen die de bijen toevoegen, is de zoetstof zuur genoeg 

voor behoud. 

Ook bevat het weinig vocht; dat stopt bacteriegroei af. 

Eildert H. Delger 

 

 

 

  

 

                                            Tuinplan  
 

 

Het bestuur is druk doende plannen te smeden voor het tuinplan. Thans 

wordt ervan uitgegaan, dat de bestaande opstalletjes worden afgebroken 

en er een geheel nieuwe bijenstal wordt gebouwd. Met Jan Willem heb 

ik reeds een stal bekeken, die op het landgoed Roggebotstaete in de 

Flevopolder is gebouwd. Samen met Jan Willem, Dick en Kees zijn we 

naar Doesburg getogen om de bijenstallen te bekijken. We werden 



   

vriendelijk met koffie ontvangen en konden daar zien hoe imkers ook 

kunnen bouwen. 

  

        
 

        Een van de  bijenstallen Imkersvereniging Doesburg  

 

Hier 3 mooie stallen gerealiseerd. Ook bezochten we nog de 

imkervereniging te Brummen. Ook hier is een prachtige stal gebouwd. 

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, met een goede bijenstal. 

Eildert H. Delger, bestuurslid. 

 

Hebt u een leuke verhaal of een leuke foto voor publicatie in de 

volgende ( digitale) Spleut, dan kunt u dat melden via 

info@imkerswezep.nl    Goede kopij is altijd welkom. 

 

mailto:info@imkerswezep.nl


   

              Contributie-betaling 2016 

Even ter herinnering. Ook dit jaar moeten onze leden weer contributie 

betalen. Sommigen hebben dit al gedaan. En ik weet dat dit van een 

aantal van onze leden niet hun favoriete bezigheid is, maar het moet wel 

even gedaan worden. De penningmeester zou het zeer op prijs stellen 

als diegenen, die dit nog niet gedaan hebben, dit zo snel mogelijk doen. 

Straks zijn we weer druk met de bijen, met de tuin ect. ect. en dan 

hebben we er niet zo veel tijd voor. Dus betaal meteen even na het lezen 

van dit stukje. Maak de penningmeester blij, zodat hij niet het hele jaar 

iedere keer leden hierop moet aanspreken. Ook hij heeft bijen, een tuin 

ect. ect. 

 

Met vriendelijke bijengroet, 

de penningmeester. 

 

 

               

                      
                     



   

                  
 

 

 

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, een boom, een heester, een één- of tweejarige wilde plant 

gaat, doen de rest. Er zijn inmiddels ruim 20 boekjes verkocht. . Een must 

voor de imker.Kosten € 8,00/stuk. 

Eildert H. Delger  emailadres: e.h.delger@wxs.nl  of 0624575072 

 

mailto:e.h.delger@wxs.nl


   



   

Eerste Honingboom geplant op het Kerkplein te Hattem 
  

Donderdag  11 februari  is de eerste in een reeks van 10 Honingbomen  

(Sophora  Japonica)  geplant op het Kerkplein te Hattem. Nadat 

wethouder Jan van den Heeden  en de voorzitter van de vereniging 

Landschap en Milieu Hattem e.o. de heer Theo te Winkel, hun woordjes 

hadden gesproken, werd met behulp van een grote hijskraan de uit Italië 

afkomstige ca. 12 jaar oude Honingboom in het goed geprepareerde 

plantgat geplaatst. De Honingboom oftewel de Snoerboom bloeit  in de 

maanden juli/augustus, verspreidt een sterk zoete geur en wordt tijdens 

de bloei door vele insecten bezocht, waaronder de honingbij. De 

kastanjes, die rondom de kerk stonden moesten helaas vanwege hun 

ouderdom gekapt worden. Na afronding van de renovatie van het 

Kerkplein (planning 1 april) is het zeker de moeite waard om Hattem 

met een bezoekje te vereren. dh. 

 

 

       
      

                                          In volle actie 



   

     
 

          Wethouder Jan van den Heeden en Theo te Winkel 

     

    

    
  

                              Nog negen stuks te gaan 



   

  
              Soosavonden  2016 
 

- 6 april  - jaarlijkse algemene ledenvergadering 

- 4 mei  - soosavond met inachtneming van   

-                                    dodenherdenking  

- 1 juni    - geen soosavond  

             -     4 juni                       - jaarlijkse excursie  

- 6 juli    - soosavond 

- 3 augustus             - soosavond 

- 7 september  - soosavond 

- 5 oktober      - soosavond 

            -       november               - regioavond (datum is nog niet bekend) 

- 7 december              - soosavond  

  

 

Tuinwerkdagen  2016 

 
                    In  2016 zijn er weer een aantal tuinwerkochtenden 

                                    gepland: 

  

                  7 mei / 2 juli / 3 september  

 

 De ochtenden beginnen om 09.30 uur tot 12.30 uur. 

 

 Koffie en koek worden buiten geserveerd. 

 

 

 

          

 

 



   

 
 

 



   

 

Nagekomen bericht van de Imkersvereniging Nunspeet  
 

 

Beste imkers, 
 
Op dinsdag 5 april wordt er een lezing gehouden, in Nunspeet, over 
eenvoudige koninginneteelt. De leden van de Imkersvereniging 
Wezep-Hattem-Oldebroek  zijn van harte uitgenodigd om de lezing 
bij te wonen.  
 
De avond begint om 20:00 uur in De Hoeve van de bijennatuurtuin te 
Nunspeet. 
Er wordt een vergoeding gevraagd voor de gemaakte kosten van 2,50 
per deelnemer. De koffie is gratis. 
 
De natuurtuin is gelegen aan de zandenboslaan 1, Nunspeet. 
Dit is een zandpad gelegen aan de eperweg. Hier is een 
parkeerplaats. Wanneer u het bos in loopt langs het witte 
toegangshek, vind u na zo'n 200 meter een houten gebouwtje aan de 
link erkant. 
Hopelijk zien we elkaar op 5 april. 
 
Vriendelijke groet 
Daphne van Bergen  
Secretaris 
Imkersvereniging Nunspeet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 De refractometer. 



   

 

Als imker heb je met honing te maken. Soms veel honing. Vanaf het 

vroege voorjaar tot in de late herfst kan er honing worden geoogst. 

Natuurlijk is dat afhankelijk van de standplaats en de dracht. Nu is het 

zo, dat er in honing altijd een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is. 

Veel water in de honing betekent dat de honing kan gaan gisten. En dat 

willen we niet, dus is het nuttig het watergehalte van de honing na het 

slingeren of voordat we gaan oppotten te meten. Je kunt dat ook al doen 

met de honing die nog in de honingkamer zit. 
 

 

              
                                                                 

 

Volgens de Europese richtlijn mag er in honing niet meer water zitten 

dan 20%. Een uitzondering is heidehoning, waarvan het watergehalte 

maximaal 23% mag bedragen. We meten het watergehalte met een 

refractometer. Wat we eigenlijk meten is de brekingsindex van de 

honing. Deze index correleert met het percentage suiker in de honing. 

Bovenstaand de refractometer. Een refractometer bestaat uit een oculair, 

dat is een lenzenstelsel en een glas, waarop de honing wordt 

aangebracht. Dan een klepje, dat men sluit na het aanbrengen van de 

honing op het glaasje. In het oculair is een cirkel met kruisdraden 

zichtbaar. Daaronder is een schaalverdeling zichtbaar. Na draaiing van 



   

de instelknop komen twee halve cirkels tevoorschijn. De grenslijn van 

deze cirkels moet precies in het midden van de kruisdraden vallen. 

Vervolgens kan de schaalverdeling worden afgelezen. Er zijn twee 

schaalverdelingen zichtbaar. De brekingsindex en de Brix-

schaalverdeling. De Brix-waarde is maat voor de hoeveelheid opgeloste 

suiker in een waterige vloeistof en geeft aan hoeveel massaprocent van 

de vloeistof uit sacharose bestaat. Metingen dienen plaats te vinden bij 

20 graden Celcius tenzij de refractometer een ATC (Automatische 

Temperatuur Compensatie) heeft. De refractometer dient geijkt te 

worden. Dit kan met ijkhoning van het Bijenhuis of met de bijgeleverde 

olie.  Olijfolie is ook mogelijk om te calibreren. Let op: Niet alle 

refractometers zijn geschikt voor honing. 

 Een honingrefractometer dient een Brix schaal van 58-90 te 

hebben. De prijs van refractometers verschilt nogal. Via Ebay 

Duitsland veel goedkoper voor een snelle levering met 

koperbescherming. 

Voor de paar keer per jaar dat er gemeten wordt voldoet een exemplaar 

van rond de € 30,--. Succes. 

Eildert H. Delger 

 
 

                   Bijenvolken weer op de Wilg  
             

                   
                              Foto Huub Verberk 



   

 
 

 



   

 

         

     

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 


