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Van de voorzitter                                                               Zomer 2018 

 

Doel  

 

Het Wereldkampioenschap voetbal is weer voorbij. Wie het handigst de bal in het net 

(doel) van de tegenstander krijgt wint meestal de wedstrijd. Het is mij opgevallen dat 

de nokken van het doelnet de vorm hebben van een honingraat. 

 

Nu hadden we afgelopen voorjaar best veel honing, maar wij Veluwse imkers willen 

de raten graag gevuld hebben met heidehoning - dat kunnen we dit jaar wel vergeten. 

Wat wel goed gevuld is, is onze verlotingspot. Wij hebben veel spullen gekregen van 

Dhr. J. Bergman, die is gestopt met imkeren in verband met ziekte. Hij woont nu in de 

Weidebeek. We hebben onder andere veel boeken en imkerspullen van Jan gekregen. 

Deze gaan wij verloten tijdens de barbecue. Dit alles met het doel om de kosten van 

de verbouwing te kunnen betalen. Hartelijk dank aan de familie Bergman voor het 

schenken van deze spullen. 

 

Ook is deze zomer de sponsorcommissie voor het eerst bijeen geweest onder leiding 

van Dick Hup. Dit met het doel sponsoren te vinden voor onze nieuw te bouwen 

bijenstal, waarvoor de vergunning inmiddels binnen is. De cursus voor beginners loopt 

ten einde en op 20 september is hiervan het examen. Cursisten, veel succes gewenst.  

 

Onder leiding van Dhr. J. Mulder, die heel veel werk heeft verricht, is de verbouwing 

van ons verenigingsgebouw en terras voltooid. Samen met andere clubleden hebben 

zij dit gerealiseerd. Hierdoor is ons clubgebouw groter en mooier geworden.  

Wij willen de aanpassing van het clubgebouw feestelijk met u openen tijdens een 

barbecue. Deze zal plaatsvinden op de Soosavond woensdag 5 september 

aanstaande van 17.00 – 21.00. Om 18.00 wordt de opening verricht door de heer J. 

Mulder. Ik hoop veel leden te kunnen begroeten om samen het prachtige clubgebouw 

te kunnen bewonderen. Wij hebben nu nóg meer ruimte om onze cursisten op te leiden 

over bijen. Ook als we de beamer gebruiken zitten we er ruimer bij, mochten wij 

bijvoorbeeld een gastspreker ontvangen. Zo kunnen wij onze kennis en ervaring over 

bijen nog beter delen en dat is uiteindelijk ook ons doel.  

 
Vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Spronk  

 

PS. Zie verder in deze Spleut voor opgave voor de barbecue 

   



   

   Zaterdag 2-6-2018 Imkeruitje Schokland 

 
Bij de Schans staan om 10.00 uur alle mensen klaar die mee gaan naar 

Schokland. De voorzitter Jan Willem Spronk gaat met het rode gevaar voorop 

en de rest volgt in colonne door een prachtig polderlandschap. We komen uit 

bij de Kamperstraatweg die tot onze verrassing helemaal is verlegd in verband 

met het project “Geef de rivier de ruimte”. Tijdens deze dag van de bouw 

mogen bezoekers een kijkje nemen achter de bouwhekken. Wij gaan echter 

door naar Schokland. 
 

       
 

In Schokland worden we ontvangen door Rob Triest. Zijn Albanese familie 

schenkt de koffie en de thee en dan luisteren we naar zijn indrukwekkende 

verhaal over de perikelen van het bezoekerscentrum. 

Gids Lubbert vertelt ons over stenen en de keileem waarvan ook de vloer is 

gemaakt waar we op zitten en over het ontstaan van Schokland. Hij neemt ons 

mee voor een rondje door het bos en we zijn onder de indruk van de 

schoonheid ondanks de regen. We nemen ons voor om nog eens terug te 

komen. 

Voor de lunch worden we getrakteerd op pannenkoeken met spek. Vroeger 

aten de mensen die op Schokland woonden elke week pannenkoeken! De 

mannen waren soms een hele week weg met hun Schokker. Op zaterdag 



   

kwamen ze weer thuis. Na een lange week werken werden ze dan verwend 

met … pannenkoeken! Van vis hadden ze misschien wel even genoeg. 

’s Middags rijden we in volle vaart naar het Museum. Daar zien we de enorme 

potten honing staan van de imkers van Flevoland. Misschien is het handiger 

om hele kleine potjes te verkopen in de winkel. Dat loopt beter. Het is 

ondertussen gestopt met zachtjes regenen. We nemen daarom allemaal een 

toeristische krant mee om op te zitten en sommigen maken er papieren hoedjes 

van. Rob is onverbiddelijk en al gauw gaan we verder met de tractor. Precies 

onder een aantal druppende bomen staan we stil om naar onze gids te 

luisteren. En door gaan we weer naar de voormalige vuurtoren. We staan 

uitgebreid stil bij het wel en wee van het leven van zo’n vuurtorenwachter. 

Bij de ruïne van het kerkje wil Rob zijn bijen laten zien. Een aantal volgen 

hem door het heuphoogte hoge gras en brandnetels, maar de gids vertelt dat je 

ook om kunt lopen. We verdenken Rob ervan dat hij een nieuw pad wilde 

hebben naar zijn kasten. Dat is natuurlijk wel weer begrijpelijk. Op naar de 

laatste stop. Dick heeft koekjes bij zich om uit te delen en er wordt uiteraard 

eerst voorgeproefd. Ondertussen is het droog geworden en we genieten van 

het prachtige uitzicht. We nemen afscheid van de gids en ontdekken dat de 

drukinkt van kranten best wel afgeeft. 

Niet getreurd op naar de haven van Emmeloord waar we een workshop 

“Zeemansliederen zingen” krijgen. We tooien ons met verkleedkleren waarna 

Huub en Dick eruit zien als een paasei. Begeleid door trekzak en dirigent 

zingen we het ene zeemanslied na het andere. De mannen krijgen een 

voorkeursbehandeling, want zij mogen het “Bim-Bam” zingen bij het lied van 

Arnemuiden waar hun klokkenspel losser van komt te zitten. Nou ze zingen 

dan ook uit volle borst. Als klap op de vuurpijl en onverwachte verrassing 

deelt Jan Willem Spronk het Wezeps volkslied uit waarvan wij het bestaan 

niet eens wisten en daar sluiten we deze heerlijke dag luid zingend mee af. 

Thuis denk ik nog dat we eigenlijk het lied van Peter Blanker hadden moeten 

zingen: “Het is moeilijk bescheiden te blijven”. Maar ja, dat is helaas geen 

zeemanslied. 

Bedankt Rob en leden voor deze heerlijke dag met elkaar. 

 

Uw eigen verhaler-vertelster                                   

Teunie Bastiaan 
                                                                
 
 
 



   

                                                                          

 

 

           

 



   

 
 
 



   

                      
                                    

 

Beste leden, 

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten is er sinds 25 mei een nieuwe Europese 

wetgeving wat betreft privacy gekomen. Met deze nieuwe wetgeving heeft 

onze imkervereniging ook  te maken en daarom wil ik jullie op deze wijze 

kenbaar maken hoe de imkervereniging met jullie persoonsgegevens omgaat.  

 

Bij aanvang van het lidmaatschap heb je jouw persoonsgegevens doorgegeven 

aan iemand van het bestuur van onze imkervereniging. Deze 

persoonsgegevens, zoals naam, adres, mailadres en hoe lang je al lid bent 

bijvoorbeeld, worden gebruikt voor activiteiten van de vereniging en om het 

clubblad te kunnen verspreiden. We gaan zorgvuldig met de 

persoonsgegevens om en waken ervoor dat deze niet voor reclamedoeleinden 

gebruikt worden.  Je hebt als lid van de vereniging altijd recht op inzage, 

correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens.  

 

Nu jullie dit weten wil ik vragen of jullie onderstaande kunnen invullen met je 

naam en naar mij toesturen. Mijn e-mailadres :  jtmdrewes@me.com 

 

 Hiermee geef ik toestemming aan het bestuur om mijn persoonsgegevens, 

zoals naam, adres en mailadres te gebruiken voor activiteiten van de 

vereniging en om het clubblad te verspreiden.  

 

Naam        Datum 

 

………………………………………………………………….. 

 ……………………………. 

 

Vriendelijke groet, 

Jolanda Drewes 

Oude Kerkweg 36 

8051 KX Hattem 



   

 
 

                        BBQ - 5 september 2018  
 

Het is al weer een tijdje geleden dat we als vereniging een barbecue hebben 

georganiseerd. 

Daarom willen we 5 september bij ons clubhuis De Schans de verbouw en de 

aanleg van het nieuwe terras vieren.  

Inloop van 17.00 - 18.00 en bij tenminste 20 deelnemers zal dit evenement 

doorgaan. 

De kosten zijn €15,00 en dienen voor 24 augustus te worden betaald op 

bankrekening: 

 

NL 32 RABO 0370270983. 

Imkersvereniging Wezep en omstreken 

Onder vermelding van je naam en BBQ 2018 

 

 

We hopen op een grote opkomst om BIJ te praten en als blijk van waardering 

voor de mensen die dit allemaal hebben gerealiseerd. 

 

 Omdat we geen plastic borden en bestek meer willen gebruiken, 

verzoeken we alle deelnemers om hun eigen bord en bestek voor die 

avond mee te nemen. 
 

 

                         
 

 

 

 



   

 

                        Korfvlechter  Rob Triest 
                   

 
               

 

 

 

Schoklands ambacht gaat naar Wenen: 'Als je passie hebt, ga je als een raket' 

'Zweet en een hoop blijheid', dat haalt mandenvlechter Rob Triest van het 

voormalig eiland Schokland uit zijn opdracht van het Kunst Historisches 

Museum uit Wenen. 2 oktober moet zijn traditionele mand klaar zijn, maar 

Triest is al begonnen. De reden dat zijn mand gekozen is? Hij vlecht net als 

400 jaar geleden, maar daar was Triest zich niet bewust van.  Bekijk ook het 

interview met ons verenigingslid Rob. De Stentor 27-7-2018 

https://www.destentor.nl/dronten/schoklands-ambacht-gaat-naar-wenen-als-je-

passie-hebt-ga-je-als-een-raket~accbea32/ 

 

Imkerij / Korfvlechterij 

“De Schokkerbij” 

Standplaats: Werelderfgoed Schokland 

Tel: 06 20383448 

 

 

 

https://www.destentor.nl/dronten/schoklands-ambacht-gaat-naar-wenen-als-je-passie-hebt-ga-je-als-een-raket~accbea32/
https://www.destentor.nl/dronten/schoklands-ambacht-gaat-naar-wenen-als-je-passie-hebt-ga-je-als-een-raket~accbea32/


   

Inspiratie voor de bijenstal? Het hoeft niet altijd egaal groen te zijn… 

 

 
             

 

 

       

 
 

 

 

                                                    Jolanda Drewes 7/18 

                

       



   

 

  Kopij en oude foto’s gevraagd voor Lustrumboek 2020 

 

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal al wel weten is onze prachtige vereniging 

in het jaar 2020 een eeuw oud. 100 jaar maar springlevend.  

Bijna 100 leden en actiever dan ooit. 

Dit is natuurlijk een zeer gedenkwaardig moment. En bij zo’n moment hoort 

ook een terugblik op wat er allemaal in die periode is gebeurd. Het bestuur 

heeft een lustrumboek commissie in het leven geroepen en achter de schermen 

wordt door een aantal mensen hier nu al hard aan gewerkt. Graag willen we 

oude foto´s of films van vroeger, leuke voorvallen en anekdotes of ander 

bruikbaar materiaal in bruikleen van onze leden en oud -leden ontvangen. 

Misschien heb je zelf niets hiervoor, maar ken je iemand of een familielid, die 

vroeger bijen heeft gehad en nog wel mooie oude foto’s of een leuk verhaal 

over onze vereniging weet. Soms zijn er leuke oude foto’s in een familie 

album te vinden. 

Heb je iets voor dit boek, schiet dan een van de bestuursleden aan of mail 

maar info@imkerswezep.nl        dh 

 

 
                                   

     
                             Kun je de 10 gezichten vinden?  
     

 

                  
 

mailto:info@imkerswezep.nl


   

 

 

 

 

 
 

 

 

                           

 

                                                 Gedichtje.    

 

 

Ontvangen van 104jarige mevr. M. Nijlunsing- Mulder uit Hattem. 

 

                                          Goe Nacht. 

 

De bloemekens, alle zijn slapen gegaan 

Ze waren zo moe van het openstaan. 

 

Wat doen er de bloemekens nu? 

Ze houen de blinkende blaadjes gevouwen 

En drinken de druppels die neerkomen dauwen. 

 

De bijekens alle zijn slapen gegaan 

Ze waren zo zwaar van de honig belaan. 

 

Wat doen de bijekens nu? 

 

Ze dromen van bloemen, die suiker beloven 

Ze dromen van vogels, van muizen, die roven. 

 

 

 



   

                 
 

 

 

                                      SAVING BEES WITH BEES 
 

 

Het Poolse bedrijf Saatchi & Schoonderbeek inWarschau , heeft samen met 

stad bijen, een Organisatie die de passie voor bijen stimuleert in stedelijke 

gemeenschappen, bijen papier ontwikkeld, biologisch afbreekbaar papier dat 

fungeert als een Energy Drink voor bijen. Het veelvuldig gebruik van 

pesticiden, een snelle Industrialisatie en een ongekende stedelijke 

ontwikkeling, zijn de oorzaak dat het niet goed gaat met de bijen. In Polen 

alleen, zijn 222 van de 469 soorten op de rand van uitsterven. Bijen moeten 

veel verder vliegen op zoek naar de planten die ze nodig hebben, en deze 

lange afstanden nekken hen. 

Het Papier, ontwikkeld in samenwerking met Manufaktura Papieru 

Czerpanego W Kobyłce, functioneert als een Energy Drink voor bijen, zodat 

ze hun bestemming wel kunnen bereiken. Het bevat veel glucose,  hetzelfde 

als gebruikt wordt door de bijenhouders in de winter, en honing plant zaden. 

Slechts 0,5 kg glucose is genoeg om enkele duizenden bijen te voeden. 

Om bijen te lokken, is het niet-kleverige papier bedekt met UV verf op water 

basis, dat wordt toegepast in patronen die bijen zien als een weide vol 

bloemen. 

 

http://saatchiis.pl/
http://saatchiis.pl/
https://materia.nl/?s=paper
https://materia.nl/article/bee-saving-paper/saving-bees-with-bee-saving-paper-1-2/


   

             
  

                  

 

            
 

https://materia.nl/article/bee-saving-paper/saving-bees-with-bee-saving-paper-2/
https://materia.nl/article/bee-saving-paper/saving-bees-with-bee-saving-paper-1/


   

     
 

 

Het papier, dat is gemaakt om te worden gezaaid, functioneert als een extra 

rust stop voor bijen. De insecten eten de glucose, en dit zorgt voor het 

verkrijgen van nieuwe energie, en laat tegelijkertijd de zaden van Lacy 

phacelia achter, een favoriete plant van bijen. Het doel is dat het zaad zal 

beginnen te groeien, zodat het volgende seizoen bijen kunnen profiteren. 

Bee Saving papier is al geslaagd voor een succesvolle veldtest, toen het werd 

gebruikt om de visuele identiteit te creëren-of zoals de makers het bij voorkeur 

noemen, "beesiness Identity "-bij een imker die meer dan 95% van zijn 

bijenkasten verloor. 

De makers suggereren dat het materiaal kan worden gebruikt voor 

wegwerpproducten zoals koffie kopjes wikkels, tassen, parkeerkaartjes, of 

papieren bordjes. Ze zijn momenteel op zoek naar partners.   

Foto 's: Bee Opslaan Papier 

http://www.beesavingpaper.com/ 

Teunie Bastiaan 

 

 

 

 

 

https://materia.nl/article/bee-saving-paper/saving-bees-with-bee-saving-paper-3/


   

 

                                     Wist u dat, 
 

 

- ons clubgebouw een grote face- lift heeft ondergaan. 

- een aantal leden hier een flink aantal weken mee zoet zijn geweest. 

- er nu ook een zonnig terras bij ons clubgebouw is. 

- de feestelijke opening hiervan op woensdagavond 5 september zal 

    zijn. 

- we diezelfde avond bij voldoende deelname een gezellige BBQ 

  zullen houden. (€ 15,- pp). 

- ook mensen die niet van vlees houden mee kunnen doen. 

- je dat wel even moet melden bij opgaaf. 

- we er weer een aantal leden bij hebben gekregen. Op naar de 100. 

- het doppenproject van de Jannen dit jaar bijzonder goed verlopen is. 

- bijna 100 % van de jonge Buckfast moeren (F1) aan de leg zijn. 

- de 15 cursisten van de beginnerscursus in september het examen   

  zullen afleggen. 

- onze jaarlijkse excursie naar Schokland al vrolijk zingend teneinde 

   liep. 

- we in het najaar met de nieuwe bijenstal gaan beginnen. 

- er hiervoor nog een paar vacatures vacant zijn. 

- we dit jaar ook weer op het Oogstfeest in Oldebroek hebben gestaan. 

                                                

  dh                                                          



   

 dh 

  

                                Een bij snapt dat nul niet niks is 

 

Het getal nul is nog niet zo eenvoudig. De oude Grieken worstelden er al mee. 

“hoe kan niets iets zijn?”, redeneerden zij. Plato en consorten worstelden zo 

met het idee dat ze er niet opkwamen er een symbool voor te bedenken. 

Sommige dieren doen niet zo moeilijk. Chimpansees en Makaken begrijpen 

dat niets niet niks is, maar heel weinig. De kleinst denkbare hoeveelheid 

ergens van. De afwezigheid van iets. Ook papegaaien hebben zich zo slim 

getoond. In dat rijtje voegt zich nu de bij. 

Australische biologen melden dat bijen niet alleen kunnen tellen -dat wil 

zeggen, tot zes, daarboven wordt het ze toch wel wat veel. Bijen snappen ook 

dat die cijferreeks met een nul begint. 

Daar moeten ze wel even voor oefenen. In een ruimte konden ze kiezen tussen 

twee poortjes die waren gemarkeerd met symbolen: zwarte rondjes of 

vierkantjes op een wit vlak. Ze leerden dat achter het poortje met de minste 

symbolen een bakje suikerwater wachtte. Toen ze dat door hadden, volgde de 

eigenlijke test. Boven één van de poortjes hing een wit vlak. De bijen 

begrepen het en kozen in meerderheid voor de nul. Vooral als het andere 

poortje vijf of zes symbolen had, wisten ze wat ze te doen stond. Bij nul 

versus één twijfelden sommigen. Dat is toch slim, schrijven de biologen. De 

bijen begrepen dat een leeg scherm betekent dat er geen symbolen op staan. 

En dat slechts met één miljoen neuronen, een fractie van de 86 miljard die de 

mens heeft. Nu is de uitdaging: begrijpen hoe goed de bij met zo weinig 

herseninhoud zó ingewikkeld kan denken. Dan kunnen we een computer 

bouwen die slim is als de mens maar zo eenvoudig als een bij. 

Joep Engels, Trouw. 



   

 



   

 Is de natuur zich bezig aan te passen aan de mens die overal plastic 

                                                                                                      verspreidt? 

 

Wasmot 

 

De tasjes-etende rups is geen exotisch dier. Het gaat om de wasmot, een 

nachtvlinder die ook in Nederland voorkomt en ook vaak als visaas wordt 

gekweekt en gebruikt. Een Spaanse imker meldde dat de rupsen zich in drie 

kwartier door plastic zakken heen eten. Waarna onderzoekers zagen dat 

honderd rupsen samen binnen twaalf uur een fors deel van de zakken 

verorberen: zo’n dun, lichtgewicht hemdzakje dat je lange tijd gratis op de 

markt meekreeg. Dat de rupsen het niet simpelweg inslikken en uitpoepen, 

bewezen onderzoekers door rupsen te pletten en de smurrie over de plastic tas 

uit te smeren; ook dan verdwijnt er plastic. Dat juist de rups van de wasmot 

plastic eet is niet verwonderlijk. De mot legt haar eitjes in de bijenwas. Vaak 

in raten in opslag, maar ook in bijenkorven. Zodra de rupsen uit hun ei 

kruipen, beginnen ze van de was te eten. En bijenwas lijkt chemisch gezien op 

het materiaal waarvan plastic zakken worden gemaakt (polyethyleen en 

polypropeen). Zowel bijenwas als het plastic bestaat uit lange waterafstotende 

moleculen met vooral koolstofatomen in de keten. Het is overigens nog 

onduidelijk of de rups zelf de enzymen produceert om het plastic af te breken 

of bacteriën in haar darmen. Het verantwoordelijke enzym is nog niet 

gevonden. De rups zal in ieder geval bijdragen door het fijnkauwen van het 

plastic wat de stukjes toegankelijker maakt. 

     
       

 

 

 

 
 

                                      
                                                      

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%91%D0%B4.jpg


   

 
                           Ode aan een stukje natuur.        ( Jolanda Drewes) 

 

Ik ben vijf jaar geleden imker geworden en sindsdien is mijn motto wat betreft 

mijn tuin geworden: oude, lelijke plant eruit, dan een nieuwe bijenvriendelijke 

plant erin. 

In deze Spleut breng ik een ode aan twee planten die bij mij in de tuin staan en 

waar omheen het met mooi weer gonst van de bijen: 

 

1. De Persicaria Amplexicaulis of in gewoon nederlands Duizendknoop 

is een vaste borderplant die bloeit van juli tot in september. Hij wordt 

100-120 cm hoog en doet het goed in de volle zon of in de lichte 

schaduw. De donkerroze lange aren trekken vele bijen aan, hoewel de 

nectar en stuifmeelafgifte maar middelmatig is, volgens 

www.bijenhouden.nl. Wij hebben ook een variant met lichtroze aren 

in de tuin en die is ook erg mooi, maar minder geliefd dan de 

donkerroze variant.  

 

            
 

http://www.bijenhouden.nl/


   

 

 

                

 
 

2. .De tweede plant is de Veronica Longifolia, of de Ereprijs. Deze plant 

heeft stevige 80 cm lange stengels met hemelsblauwe, lange, 

aarvormige bloemtrossen. Hij bloeit van juni tot in september en is 

ook in andere kleuren te krijgen. De witte trekt bij ons veel bijen en 

hommels aan. Hij bevat veel nectar en stuifmeel volgens 

www.ninabel.nl. 

 

              

http://www.ninabel.nl/


   

 
 
           De heide in het waterwingebied is grotendeels verdroogd en 
           verbrand.  Toch zet deze imker zijn volken op de heide, wetende   
           dat hij dit jaar geen heidehoning hoeft te slingeren.  
 
                Waarom zet hij toch zijn volken op de heide? 
            
                  Stuur je antwoord op naar: huubverberk@wxs.nl 
 
            (over de uitslag kan zeker wel worden gediscussieerd) 
 

           dh 
 
 
 
 

                                                                                              
 



   

 
 



   

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

      
 

         

 


