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                    Van de voorzitter                                   Herfst 2016  

 
                                                                             

Slingeren en slingers 
 

Taaitaai is de heidehoning, dat hebben we geweten dit jaar. Onze slinger ging 

kapot. Er kwam een nieuwe slinger op voorwaarde dat deze geschikt was om 

heidehoning te slingeren.  Deze slinger voldeed hier niet aan, dus ging weer 

terug. Toen werd de slinger van onze Rob van Hernen ingeschakeld: ook deze 

ging kapot (en werd inmiddels weer gemaakt). Maar ondertussen moest het 

slingeren doorgaan, dus hebben diverse leden gebruik gemaakt van het 

slingerlokaal bij Lammert van de Brink. Daarna hebben andere leden weer 

gebruik gemaakt van de slinger van Rob. Mooi dat wij als leden van de 

vereniging elkaar kunnen helpen, hartelijk dank hiervoor.  Inmiddels is de 

slinger van onze vereniging weer gemaakt.  

 

Dan slingert er nog een verhaal voorbij in de media over de ‘blow’-bij de 

Vasor 136. Deze bij kan wietplanten opsporen en enkele jaren geleden in 

Engeland zijn ze ingezet bij het opsporen van explosieven. Wat zijn die bijen 

toch slimme dieren!  

 

Op de laatste soosavond in oktober werd er getrakteerd door de familie 

Immeker in verband met hun 55-jarig huwelijk. Er mocht niets over gezegd 

worden (dus geen slingers). Maar er werd niet gezegd dat er niets over 

geschreven mocht worden. Dus bij deze:  familie Immeker van harte 

gefeliciteerd met dit huwelijksjubileum en dat jullie nog vaak op onze 

soosavonden mogen komen.  

 

Verder wil ik alle leden uitnodigen op de regioavond op 24 november a.s. in 

De Bouwakker te Hattemerbroek. Tot slot wens ik iedereen een goed 

Sinterklaasfeest toe met Taaitaai! 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Willem Spronk 



   

 

                                         UITNODIGING  .  
                                                                                                      
Voor de Regioavond van de Imkerverenigingen op de Noord-Veluwe 

 

Op donderdag 24 november a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 

 

In het Dorpshuis De Bouwakker - Merelstraat 27 - 8094 AM 

Hattemmerbroek 

 

 

Het programma van deze avond wordt verzorgd door onze vereniging en 

is als volgt: 

                     

                - 19.15-20.00 uur        Ontvangst met koffie met koek / cake  

                - 20.00-20.10 uur   Welkom door voorzitter Jan-Willem   Spronk   

                - 20.10-21.10 uur        Lezing door Victor Obregón 

                - 21.10-21.40 uur        Pauze met een drankje en lotenverkoop 

                                                      voor de verloting 

                - 21.40-22.00 uur         Verloting · 

                - 22.00 -ca.22.30 uur  Napraten met een drankje en een hapje 

 

Victor (afkomstig uit Mexico, spreekt goed Nederlands en is inmiddels 

ook woonachtig in Nederland), heeft twee jaar geleden in ons clubhuis een 

mooie lezing gehouden met daarbij prachtige beelden over de Zuid-

Amerikaanse/Mexicaanse Honingbij.  

We hebben Victor bereid gevonden om op deze avond nogmaals die lezing 

te verzorgen.  

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op de 24
e
 november – Graag tot dan ! 

 

En denkt u eraan om een prijsje mee te nemen voor de verloting ? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur - Jan-Willem Spronk - Voorzitter 

 
 

 

http://previews.123rf.com/images/3dalia/3dalia1403/3dalia140300831/26955620-3d-render-of-a-bee-reading-a-book-Stock-Photo.jpg


   

                                                Invulling soosavonden. 

 

In onze laatste bestuursvergadering is er o.m. gebrainstormd over de invulling 

van onze maandelijkse soosavonden, met de insteek om zo veel mogelijk 

leden (we hebben er meer dan 80!!!) op deze avonden in de schans aan de 

Voskuilerdijk te ontmoeten. Een spreker op deze avonden acht het bestuur een 

goede invulling.  

 

5 oktober jl. heeft Rob van Hernen een boeiende lezing verzorgd, waarbij 

vele leden aanwezig waren. Hulde aan Rob. 

Soosavond in november staat in het teken van een regioavond met 

imkersverenigingen uit de regio. Datum en plaats komt in een nieuwsbrief 

naar onze leden. 

 

7 december zal dhr. Wilfred Muis uit Epe een lezing verzorgen met als 

onderwerp: Imkeren in Hongarije. 

 

Voor 2017 staan al een paar avonden ingevuld. In februari 2017 zal ons lid 

Jan Eppinga een lezing verzorgen over: Imkeren in Zweden. 

Laat niet onverlet dat het bestuur gaarne suggesties ontvangt van onze leden. 

We zien elkaar weer op de e.v. regioavond in het Dorpshuis te Hattemerbroek 

en uiteraard weer op de soosavond op 7 december a.s.. 
Eildert H. Delger 

 

 

                       Mutatie ledenlijst imkervereniging. 
 

We kunnen weer melding maken van mutaties in het ledenbestand.  

Wegens gezondheidsredenen heeft Gerard Buursen zijn lidmaatschap helaas 

moeten beëindigen.  

We kunnen wel een nieuw lid verwelkomen, nl. Gerrit Neuteboom, 

Akkerbergstraat 41, 8043 XG te Zwolle, per 1 september j.l. 

Tevens zij vermeld, dat ons lid en webmaster Henk Rostohar weer terug is in 

Nederland. Verblijf in Spanje was van korte duur. Thans woont Henk met 

Geer tijdelijk aan de Rondweg 4 te Wezep.  

De vereniging heeft thans 87leden. 
Eildert H. Delger 

 
 



   

        



   

            

                           

                                       
 

         Diploma – uitreiking Vervolgcursus Praktisch Imkeren. 

 

Maandagavond 12 september j.l. werd de Vervolgcursus Praktisch Imkeren 

afgesloten met een theoretische toets, waarna tijdens een gezellig samenzijn 

aan 15 deelnemers de diploma’s werden uitgereikt. De cursus werd 

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de groep Over-Veluwe van de 

NBV. 

Van de deelnemers werd verwacht dat zij in het bezit van het diploma 

Basiscursus Bijenhouden waren en enige jaren met meerdere volken hadden 

geïmkerd.  

               

              
 



   

 

Vanaf januari werden onder leiding van Jan Eppinga, Evert van Ginkel en 

Wilfred Muis de lessen gevolgd en kon de tijdens de cursus opgedane ervaring 

en kennis thuis, bij de eigen bijen, in praktijk worden gebracht.  

Aan de orde kwamen onder andere;  Wat wil je met je bijen, koninginnenteelt, 

voorjaarsontwikkeling, zwermverhindering, vermeerdering van volken, 

overlarven, honingoogsten en ziektebestrijding. 

Lesplaats was De Schans, waar een cursusvolk door Dick Hup was opgesteld. 

De goede verzorging daar met name door Eildert Delger, heeft zeker 

bijgedragen tot het enthousiasme waarmee de deelnemers de cursus hebben 

gevolgd. 

Het praktijkgedeelte koninginnenteelt werd bij Evert van Ginkel in 

Willemsoord gedaan. 

Excursies waren er naar de bijenstand van Rob van Hernen en naar de prachtig 

bloeiende heide van het waterwingebied. 

Met heel veel enthousiasme werd het lesprogramma gevolgd en ervaringen 

uitgewisseld, waardoor een leerzame maar vooral ook praktijk-ondersteunende 

cursus ontstond. 

 

      
                                                                                    
                                                                                                                    Foto’s: Dick Hup 



   

 

       
 

 

Organisatie, leraren en deelnemers hebben een goed gevoel aan de cursus over 

gehouden. De gezellige laatste avond werd met Geertrui en Dick achter de bar 

met een hapje en drankje feestelijk afgesloten. Volgend jaar is er opnieuw een 

Vervolgcursus Praktisch Imkeren, ook weer op de Schans. 

Informatie over de volgende cursus op www. bijenhouders.nl 

Jan Eppinga 

  

 

         
 

 

              Bezoek onze website voor meer foto’s van die avond. 

 



   

 

          Raathoning voor een 102-jarige! 

 
 

Terugkomend van de koolzaad, dacht 

 ik aan de kerstmarkt 2014 in Hattem. 

Aan de kraam kwam toen mevr. M.  

Nijlunsing-Muller vragen naar raat- 

honing. Gelukkig kon aan haar vraag  

worden voldaan en met een paar 

 mooie doosjes raathoning keerde zij 

 toen huiswaarts. 

Ik was haar adres vergeten, maar wist, 

dat zij in Hattem woonde. Ik kende 

 haar als echtgenote van de hoofd- 

meester van de Burgemeester Toornstra 

school te Hattem, waar mijn beide  

zoons naar school gingen ‘in de vorige 

 eeuw’.Dus mevr. Nijlunsing bezocht ik 

met een mooi honingraam raathoning 

van de koolzaad.  

En ja, zij was zeer verrast en bijzonder  

blij om een raat koolzaadhoning van mij af te nemen. Zij vertelde mij, dat ze 

102 jaren oud was en ook uit het Groningerland kwam. Geboren in 

Belllingwolde en opgegroeid in Finsterwolde. Ook zij was onderwijzeres in 

haar arbeidzaam leven in Hattem. 

Begin juli ging ik nogmaals even naar toe. Zij vond de raathoning bijzonder 

lekker en vroeg mij om, zodra ik weer een mooie raat met heidehoning had, 

haar weer te bezoeken. Leuk om te horen, dat zij mijn beide grootouders uit 

Drieborg en Ganzedijk kende. En zij moest ook nog even ‘gronings’ praten 

over haar jeugd en haar leven in Groningen. 

Dus in september opnieuw naar mevr. Nijlunsing met raathoning van de hei. 

Ze was zeer verguld. Zie de foto. 
Eildert H.Delger 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

    Gedichten van Toon Hermans, ontvangen van een 102 jarige 
 

Mevrouw Nijlunsing uit Hattem, belangstellende lezeres van ‘de Spleut’, 

stuurde mij de volgende gedichten van Toon Hermans. 

 

        Bijen 

       De bijen zoemen rond hun woning 

       En werken aan een nijver plan, 

       Ze zorgen voor de zoete honing, 

       Wij maken er een potje van.. 

 

      Hommel 

      De hommel hommelt langs mijn oor. 

      Ik kijk niet op of om, 

      Hij ziet mij trouwens nog niet staan, 

      Hij spoedt zich naar zijn blom. 

 

 

                                                   
 

 

                          SOOSAVONDEN 2016 / 2017 

 

-  7 december        -  Soosavond-    lezing imkeren in Hongarije 

-  4 januari           - Soosavond -    Nieuwjaarsreceptie 

-  1 februari          - Soosavond -   lezing imkeren 

-                                                                            in Zweden*** 

-  1 maart           - Soosavond -   proatavond 

-  5 april          -  Algemene Leden Vergadering. 

 

***Jan Eppinga vertelt aan de hand van een Powerpoint Presentatie hoe hij in 

Zweden imkert en doet dit onder het motto: ‘Imkeren zonder Zwermen’. Aan 

de orde komen achtereenvolgens: Dracht – Zwermverhindering – 

Koninginnenteelt – Honingoogst – Inwinteren en Varroa behandeling.   

 



   

     



   

                   Cursus Praktisch Imkeren Wezep- Hattem- Oldebroek. 
 

Imkervereniging Wezep e.o. organiseert samen met de groep Over-Veluwe 

vanaf midden januari een Vervolgcursus Praktisch Imkeren. 

 

Doelstelling van deze cursus is dat deelnemers zelfstandig een bijenstand met 

meerdere volken kunnen beheren en in stand houden. 

De cursus bestaat uit 12  lesavonden op maandag van 19.30 tot 21.45 uur in de 

periode januari t/m september 2017, start maandag 23 januari. 

 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere; 

Jaarcyclus van het bijenvolk, wat wil je met je bijen, voorjaarsontwikkeling, 

koninginnenteelt voor eigen gebruik, koninginnenteelt via doppenmethode, 

zwermverhindering. honingverzorging en ziektebestrijding. 

 

Cursusplaatsen zijn de Bijenschans in Hattemerbroek en Willemsoord, 

docenten zijn E. van Ginkel en W. Muis. 

Na het afsluiten van de cursus met voldoende resultaat ontvang je een NBV 

diploma. 

Meer informatie vind je op www. bijenhouders.nl onder cursussen, of via de 

cursuscoördinator J. Eppinga  j.eppinga1@gmail.com 

 

 
 
 

     
 

mailto:j.eppinga1@gmail.com


   

                                     Mijn tuin. 
 

Sinds vorig jaar maak ik gebruik van de site “mijn tuin”. Dit is een veelzijdige 

website, waar je veel informatie over je eigen tuin kunt weghalen. En wat ik 

zo mooi van deze site vind, is dat je je eigen tuin op je eigen computer kunt 

creëren. Je tuin gaat veel meer voor je leven.  

 

Nu we de winter ingaan en onze bijenvolken onze aandacht voorlopig niet 

nodig hebben, hebben we waarschijnlijk wel een avondje over om eens even 

op deze gratis website te kijken. Tuinsms.nl  is een gratis waarschuwings-

dienst  voor tuinonderhoud. Het werkt heel simpel. Selecteer de planten uit je 

tuin en je krijgt precies op tijd een gratis bericht per e-mail wanneer je moet 

snoeien of ander tuin onderhoud nodig is. De tuinbenodigdheden kun je dan 

bij Gini’s Nursery halen.     

                         

Dick Hup 

 

           Schrijf u nu gratis in bij tuinsms.nl!  ( ctrl + klikken) 
 

 

     Bijenliedje over honing  van Daniël Lohues. 
 

 

Een leuk en apart liedje ontvangen van Huub Verberk 

 

    Op 1-10-2016 om 11:44 schreef  Huub Verberk 

   > https://youtu.be/lzNwzTFemBM    ( ctrl + klikken) 
 

 

       Poottijd voor bijenbloembollen aangebroken. 
 

Het is nu de tijd voor het planten van voorjaarsbloembollen. Ga naar uw 

tuincentra, naar de markt, naar de supermarkt enz. in de buurt en plant de 

nodige bloembollen.  

 

In het boekje “Bloemen voor bijen” (nog een paar exemplaren te koop bij de 

vereniging) staan vele bolgewassen nader vermeld.  

 

 

 

http://www.tuinsms.nl/inschrijven/
https://youtu.be/lzNwzTFemBM


   

    
 



   

                       Wist U dat ??? 

 
-  onze vereniging dit jaar de Regioavond verzorgt. 

-  deze avond op 24 november a.s. in de Bouwakker te Hattemerbroek 

    gehouden wordt. 

-  alle leden van de Imkersver. Wezep- Hattem- Oldebroek, Heerde, Epe en   

   Nunspeet welkom zijn. 

-  alle essen op het parkeerterrein aan de Voskuilerdijk ziek zijn en gekapt 

   worden. 

-  ze vervangen worden door drachtbomen voor onze bijen. 

-  onze vereniging de gemeente hierbij zal adviseren. 

-  dit jaar weer een cursus Praktisch Imkeren gehouden zal worden. 

-  er op dit moment nog enkele plaatsen beschikbaar zijn. 

-  er afgelopen jaar 15 imkers voor deze cursus zijn geslaagd. 

-  ook imkers zwaar verkouden kunnen worden. 

-  slechts 4 heide imkers meegedaan hebben met de Natuurwerkdag op 5  

    november. 

-  er voor spijtoptanten en zieke imkers zaterdagmorgen 19 november een   

    herkansing is. 

-  bijen de nieuwe “speurhonden” van de toekomst worden. 

-  steeds meer vrouwelijke leden de soosavonden bezoeken. 

-  er naast sjoemel- auto’s ook sjoemel- kunstraat bestaat. 

-  behoorlijk wat imkers van onze vereniging daar ook goed last van hebben  

    gehad. 

-  de verenigingsslinger weer tip top gemaakt is. 

-  er een handleiding voor het juiste gebruik van deze slinger wordt gemaakt. 

-  de verlenging van het erfpachtcontract met de Gemeente Oldebroek nog  

     steeds niet rond is. 

-  er steeds meer gedronken wordt op de soosavonden. 

-  alcoholvrij bier zijn plek in het assortiment veroverd heeft. 

-  het ook leden vrij staat om iets in ons mededelingenblad “De Spleut” te  

   schrijven. 

-  een van de bestuursleden vanwege de nieuwe wintertijd een uur eerder  

   in z’n eentje ging vergaderen. 

  
 

 

 

 

 



   

               Bomenkap parkeerplaats Voskuilerdijk 
 

             
 

 

 

 

              
                                                                                             Foto’s Dick Hup 



   

Gesjoemel met kunstraat ramp voor imkers. 

De problemen met het niet tot ontwikkeling komen van larven op nieuwe 

kunstraat blijft de Imkerij nog wel even bezig houden. Al twee maanden wordt 

in ons land en in België naarstig onderzoek gedaan naar de oorzaak. Een 

overmaat aan stearine in de ruwe was en/of verkeerde samenstelling van het 

losmiddel dat wordt gebruikt bij de productie van kunstraat lijken als 

boosdoener uit de bus te komen. Zekerheid is er nog niet, maar er wordt in 

ieder geval progressie geboekt. De NBV spant zich in voor een 

compensatieregeling voor geleden schade. 

 

Winter-APK helpt. 

Hoe groot moet een bijenvolk zijn om de winter goed door te komen? 

Afgelopen drie jaar is met medewerking van tientallen imkers ervaring 

opgedaan over de grootte van de volken in relatie tot het overleven van de 

winter. Bij een bezetting van minder dan 5 straatjes is de kans groot, dat het 

volk het voorjaar 2017 niet haalt, of lang nodig heeft om weer op sterkte te 

komen. 

Voer zelf de winter APK uit en neem eventueel maatregelen. 

 

 

 

                          GroenDoedag  Hattem 
 

De GroenDoedag werd dit jaar gehouden op zaterdag 24 september op de 

kinderboerderij ’t Dijkweitje. Omdat 24 september ook de afsluiting van de 

Nationale Sportweek was, was het thema voor die dag “Buiten Spelen”. 

Naast de verschillende speel- en spelactiviteiten was er ook in samenwerking 

met de Imkersvereniging  Wezep- Hattem- Oldebroek een prijsvraag 

uitgeschreven  Wie het mooiste, meest aparte en het meest creatieve bijenhotel 

kon maken. Zes zeer bijzondere bijenhotels werden bij de bijenstand 

ingeleverd.. 

 

Er waren hele mooie prijzen te verdienen: 

1
e
 prijs: dagje Wildlands voor het hele gezin, twv €100,- 

2
e
 prijs: spelpakket twv  €50.- (verschillende buitenspelletjes) + rondleiding op 

de Schans voor de hele klas van de deelnemer/deelneemster 



   

3
e
 prijs: spelpakket twv  € 25,- (verschillende buitenspelletjes) 

Daarnaast kreeg iedereen, die een bijenhotel inleverde, een pot lekkere  

Kladdegatsiengatsien heuningh. (‘producer’ Rob van Hernen) 

Rob van Hernen en Jolanda Drewes zaten samen in de jury en na langdurig 

zweten (het was zeer warm die dag) konden de prijswinnaars uit handen van 

wethouder  Doret  Tigchelaar hun prijs in ontvangst nemen.  

                        Dick Hup 

 

                  Foto koffiedrinken tijdens een tuinonderhoud ochtend. 

 

        
                                                                                     Foto Dick Hup 

                                                                   

           



   

                                                                                           

 

 

                                         Natuurwerkdag 2016. 
 

Zaterdag 5 november j.l. stond in het teken van de nationale Natuurwerkdag. 

Jaarlijks vindt dit ook plaats in onze omgeving en wel op het waterwingebied 

nabij Wezep. Om 9.15 uur verzamelden ruim 40 personen zich bij de ingang 

van Vitens Wezep aan de Stationsweg. 

 

Dit jaar was deelname van onze imkersvereniging aan de ‘magere kant’. Door 

ziekte konden een aantal van onze leden helaas niet aanwezig zijn. Zij krijgen, 

naast andere belangstellenden nog een ‘herkansing’. Op 19 november a.s. 

vindt er een tweede sessie plaats en wel van 9 tot 12 uur. Start aan de 

Keizersweg (ri. Hattem). Aanmelding bij de bestuursleden van ‘het Groentje’. 

O.a. Marten Muller (038-3765586 of m.muller@chello.nl). 

 

Het was weer een zeer geslaagde zaterdag 5 november 2016. Een groot 

heideveld is helemaal schoongemaakt van de vliegdennen. Vitens zorgde voor 

koffie en cake (met slagroom!!!) en rond de middag voor een uitgebreide 

lunch. Al met al wederom weer een zeer geslaagde natuurwerkdag. 

 

 
 

      Stoere natuurwerkers: Rob, Kees, Geert en Eildert  

mailto:m.muller@chello.nl


   

 



   

 


