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Van de voorzitter                                Herfst 2018                                                          

Jan 

Een vereniging bestaat uit vrouwen en J(m)annen. Jan is een heilige naam, een 

afkorting van Johannes. Deze naam komt veel voor in Duitsland, Nederland, 

Polen en Tsjechië. In deze landen is ongeveer 10% van de voornamen Jan, 

zoals ook bij onze imkersvereniging. Ik heb ooit eens gezegd dat ik hierover 

een stukje zou schrijven, bij deze. 

Gert-Jan Jansen is ruim 60 jaar lid. Hij is altijd present bij het korfvlechten op 

het oogstfeest van het boerderij museum. Op deze dag worden er altijd heel 

veel foto’s van hem gemaakt.  

Jan Eppinga is 40 jaar lid. Hij is vele jaren bestuurslid geweest en is op dit 

moment coördinator van onze cursussen en lid van de onderwijscommissie 

van de NBV. 

Jan Hertsenberg is 30 jaar lid. Hij heeft de bijen “altijd” op de heide staan en 

is vrijwilliger bij de bloedbank Zwolle.  

Jan Kolkman is ongeveer 25 jaar lid. Hij is vele jaren kantinebeheerder 

geweest en hierdoor medeorganisator van korfvlecht- en beginnerscursussen. 

Ook is hij onze klusjesman bij het onderhoud van het clubgebouw.  

Jan Mulder is beginnend imker. Hij is bestuurslid met als taak ‘onderhoud 

gebouwen’ en heeft de leiding bij de nieuw te bouwen bijenstal.  

Jan Ogtrop is een ervaren imker. Hij heeft een maquette van de nieuw te 

bouwen bijenstal voor ons gemaakt om de sponsors een beeld te geven hoe het 

wordt.  

Jan Spronk, mijn neef en buurman, kan geen dag zonder honing.   

Albert Jan Tijssen is beginnend imker en hovenier. Hij is onze man die ideeën 

aandraagt voor de nieuw aan te leggen tuin, waar we mee gaan beginnen nadat 

de nieuwbouw klaar is. 

Gerrit Jan Eenkhoorn is beginnend imker en was erg enthousiast over de 

beginnerscursus.  

Het gevaar bestaat dat met het noemen van deze Jannen dat er één vergeten 

wordt. Bij voorbaat sorry.  

Vriendelijke groet, Jan Willem Spronk 

 

PS. Jan Willem Spronk is de leste en de 

(……………………………………………………) 

 



 

   

 
 
 

     BBQ ter ere van de verbouwing van het clubhuis  
 

De eerste woensdag van september, op onze clubavond hebben we een 

inwijdingsbarbecue. Zelf bord en bestek meenemen is de boodschap. En nu 

maar hopen dat iedereen dat doet. Geertrui heeft reserve bordjes en bestek 

meegenomen dus dat komt goed. Als we om vijf uur aankomen is het terrein 

helemaal opgeruimd en gezellig gemaakt met zitjes, bloemen en lampions uit 

Vietnam. Prachtig zijn ze. Eén voor één komt iedereen binnendruppelen en er 

ontstaan gezellige groepjes. Ineens is het zes uur en Alida Bosman is 

gearriveerd om foto’s te maken voor de LOCO. Tijd om het terras te openen. 

Jan Mulder en zijn vrouw knippen het lint door. Jan heeft namelijk de hele 

verbouwing bedacht en hoofdzakelijk voor zijn rekening genomen. Zijn vrouw 

is ook blij, want nu is de stapel parket van de zolder. Dat ligt namelijk in de 

nieuwe aanbouw. Gratis en voor niets. Zo komt Jan Splinter door de winter. 

Als verrassing is er ook nog een portret van Jan geschilderd, meer dan 

levensgroot, door de kinderen en kleinkinderen van Jan Willem. Nu kan het 

echte werk beginnen. Jan Kolkman komt in actie en haalt ongelofelijk veel en 

lekker vlees uit de koelboxen. Hij is er maar weer druk mee geweest. Klazien 

heeft superlekkere salades meegenomen. Al snel is iedereen bezig, eten, 

kletsen, vlees omdraaien. Wat een heerlijk weer hebben we erbij. Het is 

gewoon warm. Er is tijd om met iedereen even bij te praten en kennis te 

maken. Maar dan komt Dick met een hele stapel cadeaus naar buiten. Jan 



 

   

Kolkman is al met de blauwe verlotingsbriefjes in de weer. Iedereen tast naar 

de euro’s om voldoende loten te kunnen kopen. Dit jaar zijn het allemaal 

imkersspullen van iemand die is gestopt met imkeren. Best leuk om te krijgen 

natuurlijk. Het komt zeker van pas. Omdat ik alles heb ingepakt hoop ik dat ik 

ook iets win. Helaas helemaal op het eind is alleen de verhuisdoos over. Net 

voordat die ook wordt verloot, roep ik: JA. Gelukkig net op tijd. Met een 

beetje vals spelen heb ik dan toch mijn doos weer terug. Aart is zijn geld 

vergeten en krijgt een lootje van Rob. Hij wint een lege plastic doos. Die mag 

ik ook meenemen. Alweer veel te snel wordt het donker en is het tijd om op te 

ruimen. Jan Kolkman is het laatste klaar. Hij maakt alle bbq bakken schoon. 

Er is nog heel wat bier en vlees overgebleven dus ik denk dat er 3 oktober 

weer een feestje is. Gezellig. Teunie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

             
 
 
 
 

            
 



 

   

 
 

 

 
                                   DE BIJ HOORT ERBIJ! 
 

Binnenkort weer een Basiscursus Bijenhouden op de NW-Veluwe. 

Ja, de bij hoort erbij. Voor een goede bestuiving van fruit, bloemen en veel 

andere gewassen is de honingbij onmisbaar.                                                                                                                                              

Zonder bijen geen glanzende appels, sappige aardbeien, frambozen, of ander 

fruit en gewassen. Maar ook voor de bestuiving in onze tuinen is de honingbij 

onmisbaar.  

Helaas gaat het niet goed met insecten en bijen. De buitengebieden kennen 

weinig variatie en dus weinig bloemen meer, er is een grote druk van 

bestrijdingsmiddelen en dan is er ook nog de varroamijt die de honingbij 

plaagt. Dergelijke omstandigheden zorgen ervoor dat het moeilijk is voor de 

bijen om gezond te blijven. Gelukkig dringt bij veel mensen het besef door dat 

hier snel wat aan gedaan moet worden. 

Eén van de mogelijkheden is zelf bijen te gaan houden. Een geweldig fijne 

hobby die niet gauw zal gaan vervelen. En hoe leuk is het om honing van je 

eigen bijen te kunnen oogsten! 

Omdat het houden van bijen steeds meer kennis en vaardigheden van de imker 

vereist, organiseert de imkersvereniging Wezep e.o. in het voorjaar en de 



 

   

zomer van 2019 weer een Basiscursus Bijenhouden. Deze cursus is bedoeld 

voor mensen die belangstelling hebben voor bijen, voor bijen-houden en voor 

natuurliefhebbers in het algemeen. In deze cursus krijgen deelnemers inzicht 

in het leven van de honingbij en drachtplanten en leren ze omgaan met een 

bijenvolk. Na de cursus kunnen ze een bijenvolk zelfstandig en vakbekwaam 

verzorgen.  

 

De cursus bestaat uit vijf theorieavonden en elf praktijklessen, meestal op 

donderdagavond en een enkele keer op zaterdagmiddag. De cursus wordt 

gegeven op de Bijenschans in Hattemerbroek.  

Deelnemers ontvangen na het behalen van voldoende resultaat een diploma 

van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. De kosten van de cursus 

bedragen € 195,00. Om aan iedere deelnemer voldoende aandacht te kunnen 

schenken is het aantal cursisten gelimiteerd. 

Opgave en inlichtingen bij Jan Eppinga. 

Tel: 0610977324    Mail:  j.eppinga1@gmail.com 

 

                                                                                                                                     

                                   Soosavond 5 december  

 
Omdat onze soosavond van december precies op de verjaardag van onze 

Goedheiligman valt, willen we dat vieren met een ouderwetse spelletjes- 

avond. We gaan dan met de liefhebbers bijenbingo spelen.  

Dit is, voor diegene die dit spel niet kennen, een bingo spel met allerlei termen 

uit de bijen- en imkerswereld. Leuk en ook nog leerzaam. Om hieraan deel te 

mogen nemen moet je wel een pen of potlood en een goed humeur meenemen. 

 

Om de avond nog wat gezelliger te maken hebben we een fameuze, sterloze 

kok uit Hattem uitgenodigd om ons tussen de rondes van dit geweldige spel 

door, van iets lekkers te voorzien. 

Ook de Sint hebben we uiteraard uitgenodigd, maar hij had zijn” balboekje” 

die avond al aardig vol. 

Heel misschien komt hij toch nog even, maar dan moest alles meezitten die 

avond. 

 

Komt allen.    Wel een pen of potlood meenemen. 

mailto:j.eppinga1@gmail.com


 

   

 



 

   

 
 

      Overzicht Soosavonden 2018 / 2019  

     
   5 december - Sinterklaasavondje - Bijenbingo - culinaire verrassing 
   2 januari - Oliebollen en Proosten op het Nieuwe Jaar 

   6 februari - Lezing Wilfred Muis over Bijen en Gezondheid 

   6 maart - Soosavond 

   3 april  - Algemene Leden Vergadering  

   1 mei  - Soosavond 

 

               Van Harte Welkom! 

 
 

                                     Restant hoornaarsnest 
  
 

      

 



 

   

                                 UITNODIGING 
 

 

VOOR U EN UW PARTNER 

 

VOOR DE NIEUWJAARSSOOSAVOND 

 

VAN DE IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 

 

 
 

OP WOENSDAG 2 JANUARI A.S. 

 

VANAF 19.30 UUR OP DE SCHANS 

 

VOOR EEN HAPJE EN EEN DRANKJE WORDT GEZORGD 

 

 
 

NAMENS HET BESTUUR 

 

ALVAST FIJNE FEESTDAGEN TOEGEWENST 

 

EN GRAAG TOT ZIENS IN HET NIEUWE JAAR! 



 

   

 
 

                  

                                           Hoornaars op de Schans 
 

Begin oktober had ik uiteindelijk het nest op het terrein van onze vereniging 

gevonden. Ik had er al een paar keer naar gezocht, want ik zag steeds 

vervaarlijke hoornaars rondvliegen. 

Het was een boeiend schouwspel om te zien hoe onhandig een hoornaar in dit 

geval een hommel probeerde te pakken. Iedere keer vloog de hommel net weer 

op van een bloem als hij hem probeerde te pakken. Uiteindelijk vloog de 

hoornaar naar een andere hommel, die zich te diep in een bloem geworsteld 

had. Nu zag de hoornaar zijn kans schoon en de bumblebee was ten dode 

opgeschreven. Hoewel de Europese hoornaar oftewel de paardenwesp, c.q.  

Vespa Crabro doorgaans uit de buurt van mensen blijft en volgens Wikipedia 



 

   

voornamelijk wespen en vliegen vangt, vonden we (Jan Mulder en ik) het toch 

geen goed idee om het nest in de buurt van onze bijen te laten zitten. Het nest 

bevond zich op een hoogte van zo’n 3,5 meter in de boom en onder een oud 

vogelkastje. Maar hoe haal je zo’n nest weg? Eerst hadden we bedacht om een 

stuk groot plastic om het nest heen te wikkelen en met duct-tape aan de boom 

te plakken. En er dan gif via een gaatje in het plastic te spuiten. Dit moest 

natuurlijk in het donker gedaan worden en ook nog op een ladder 3 meter 

hoog. Dat zagen we toch niet helemaal zitten. Een ander plan moest er komen, 

plan B. Uiteindelijk hebben we gewapend met 2 gasbranders en verkleed als 

marsmannetjes, het complete nest in de fik gestoken. 

Dit was geen fraai gezicht, maar wel doeltreffend. In korte tijd stond het hele 

nest in brand en even dacht ik dat we de brandweer moesten gaan bellen, want 

zo’n papieren nest maar ook de boom, wil natuurlijk uiteindelijk heel goed 

branden… Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en geen brandweer nodig 

gehad. Onze kreet die avond was: “ meestal ben je te bang” en we gingen 

beide lachend naar huis. dh 

 

 

 

           Ode aan een stukje natuur: de Linde (in Latijn: de Tilia) 

 

Toen ik nog maar net met de basiscursus Imkeren was begonnen en aan 

Harmen (Pennewaard) liet zien, waar ik van plan was om mijn bijenkasten 

neer te gaan zetten, zei hij direct: ‘Onder een Linde en een Acacia, een 

perfecte plek!’ 

Tot dan toe wist ik niet wat een Lindeboom was en was me de zalige 

bloesemgeur nog nooit opgevallen, maar vanaf dat moment ging ik me er meer 

in verdiepen en vind ik de lindehoning de lekkerste honing die ik tot nu toe 

geproefd heb. 

De Linde dus: een loofboom die tussen de 15 en 40 meter hoog kan worden en 

wel 1000 jaar oud kan worden! De stelen waar de bloemetjes aan zitten, 

hebben aan hun basis een smal, langwerpig blad die dient als vleugel als de 

boom de bloemetjes loslaat na de bloei.  

Als de klimatologische omstandigheden goed zijn (warm en voldoende vocht 

in de grond) is de linde een belangrijke bron van nectar en pollen. Ook bevat 

de boom harsachtige stoffen die als grondstof kunnen dienen voor propolis.  

Verder staat de lindeboom bekend om zijn honingdauw (zoetachtige stof, 

geproduceerd door luizen), wat een kleverige laag op auto’s kan veroorzaken.  

Er zijn wel 40-45 verschillende soorten Lindes, maar in onze streek komen er 

eigenlijk maar 7 voor: 

 



 

   

 

1. De grootbladige Zomerlinde 

2. De kleinbladige Winterlinde ook wel Steenlinde genoemd 

3. De Zilverlinde 

4. De Hollandse Linde (kruising tussen de Zomer- en Winterlinde) 

5. De Amerikaanse Linde (kruising) 

6. De Krimlinde (kruising) 

7. De Koningslinde (kruising) 

 

De Lindebloesem is dus heel geliefd bij bijen en bij imkers, vanwege de 

heerlijke honing met zijn typische linde-aroma. De kleur is lichtgeel tot 

groengeel, de honing is vloeibaar en kristalliseert op den duur vlokkig tot 

korrelig uit.  

Gedroogde lindebloesem wordt ook wel als thee gedronken en werkt 

rustgevend en bij verkoudheid remt het de koorts en de hoestprikkel.  

 

                                                      

 

De Linde uit Sambeek (gemeente Boxmeer), oudste boom van Nederland. 

 

Een tragisch natuurverschijnsel rond de Linde is de hommelsterfte. Deze 

sterfte komt vooral voor bij de later bloeiende Zilverlinde. De bomen 

verspreiden een aanlokkelijke geur en trekken daardoor veel insecten aan. 

Later in het jaar zijn er veel meer insecten dan vroeger in het jaar, terwijl er 

steeds minder nectar is, zeker als de bodem ook nog te droog is.  

De hommels komen daardoor om van de honger, en vallen dood neer rond de 

boom.  



 

   

Een oplossing voor de hommelsterfte is niet het kappen van linden, maar juist 

het meer aanplanten van lindebomen en andere laatbloeiende drachtplanten. 

Bron: Wikipedia (NL en D) 

 

      

 

 

Jolanda Drewes 11/18                                              



 

   

 



 

   

                                  Hallo beste mensen, 
 

Op 3 november was het weer zo ver: Beilen studiedag van het NBV stond 

weer op de agenda. 

Vanuit Hattem zouden we met 3 man sterk gaan waarvan 1 als spreker 

namelijk Rob van Hernen. 

Om het vertrek ‘s morgens niet extra vroeg te maken afgesproken om  

‘s avonds alles al in de auto te laden. Wat korven en de beruchte zwermfuik, 

de beamer en hele mooie foto’s van korf opstellingen op de heide.  De 

volgende morgen hadden we een vlotte reis en in Beilen de zaal waar Rob 

moest optreden, snel en vaardig ingericht. Daarna koffie en naar de grote zaal 

voor de opening van de dag.  

De morgen werd geopend door Bert van Wilgenburg, penningmeester NBV. 

Daarna de heer Ivo Roessink, wetenschapper van de universiteit Wageningen 

over de honing en de wilde bij. 

Verdringen ze elkaar of kunnen ze naast elkaar leven en fourageren. Is er voor 

beide partijen genoeg te halen. (dracht) Uit allerlei onderzoeken over de hele 

wereld bleek NIET dat ze niet naast elkaar konden leven en overleven. Hij had 

hier een zeer boeiend verhaal over. 

Tweede spreker Bart de Coo, deze zeer bevlogen man, had een boeiend 

verhaal over de lattenkast en de natuurlijke bouw in het algemeen. Zeer 

boeiend verhaal met prachtige foto’s over heel oude kasten. 

Daarna lunch, heerlijke soep en broodjes. 

2e gedeelte van de dag workshops, maar liefst 5 verschillende waren er. 

1. bijenhotels maken 

2. een korfvolk het jaar rond  

3. verbloemen wij het bijenprobleem  

4. imkeren zonder rugpijn 

5. informatie over bijscholing bij het duits/nederlandse bijeninformatie-  

  centrum.  

Hier kon je er 2 van kiezen om aan deel te nemen.  

De 1e workshop volgden wij bij het korfvolk door Rob. 

Dit was een schot in de roos, zo boeiend vertellen en zo de tijd vergeten dat de 

helft van Rob z’n verhaal volgend jaar wordt verteld. Iedereen ging met tranen 

in de ogen bij Rob de zaal uit. Er was zelfs een mevrouw onder de toehoorders 

die Rob de vraag stelde of hij wel Imker was, of standup-comedian. Zo had ze 

genoten van zijn verhaal. 

De 2
e
 workshop die wij bezochten was Imkeren zonder rugpijn. Dit was een 

zeer ernstig verhaal met goede tips over de manier van beuren en welke kasten 

het beste waren, en allerlei hulpmiddelen voor het vervoer van de vaak zware 

kasten (vol honing). Al met al zeer leerzaam. 



 

   

En dan de grote verloting en de afsluiting van deze leerzame dag. Nadat de 

prijzen waren uitgereikt paste het nog net allemaal in de auto en kon na nog 

een kopje koffie de terugreis worden aangevangen. Terugkijkend op een zeer 

geslaagde dag was die snel voorbij. 

 

Een Hattemer. 

 

                           Van de Bouwcommissie 

 

Werkdata:   zaterdag 24 nov.  - Sloop en afvoer oude bijenstal. 

                    zaterdag   1 dec.  - Bomen zagen en fruitbomen verzetten. 

 

De bouwcommissie zoekt nog een aantal vrijwilligers die behulpzaam 

willen zijn bij het slopen van de oude bijenstal en het kappen van 

bomen en opslag.  Aanvang beide zaterdagen 08.30 uur ( tot 12.00 uur) 

  

---------    Opgave bij Jan Mulder of Dick Hup --------------- 

 

                                   de te slopen stal 

 

   



 

   

                                             Wist u dat, 
 

- de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe stal zijn gedaan. 

- het oude stalletje volledig leeg gemaakt is, zodat de sloop kan beginnen. 

- de bruikbare kasten e.d. naar een aantal cursisten van de beginnerscursus zijn    

   gegaan. 

- er een aanhangwagen vol met troep uit dat stalletje kwam. 

- deze aanhangwagen a raison van € 72,- naar van Werven is afgevoerd. 

- de officiële heropening van ons vergrote clubgebouw door Jan Mulder is  

   gedaan. 

- de meeste leden ons clubgebouw nu nog véééél mooier vinden. 

- de jaarlijkse BBQ door veel leden “met aanhang” is bezocht. 

- het weer tijdens de BBQ subliem was, het vlees lekker gaar en de drank koel. 

- de dode bomen en heesters op de parkeerplaats worden vervangen. 

- de gemeente deze vervanging voor haar rekening neemt. 

- we voor de sloop van het oude stalletje nog wel een aantal vrijwilligers 

   kunnen gebruiken. 

- er voor aanmelding hiervoor een apart telefoonnummer is geopend. (smile) 

- er toch een aantal imkers heidehoning hebben kunnen slingeren. 

- de landelijke natuurwerkdag weer geweest is. 

- deze dag altijd samen valt met de studiedag van de NBV 

- de AVG privacy verklaring  maar door een paar leden is teruggestuurd. 

- de soosavond van 5 december in het teken staat van een “aangeklede“ 

   BIJENBINGO. 

- men voor deelname wel een pen of een potlood dient mee te nemen. 

- de Goed Heilig man misschien die avond nog langs komt. 

- de vereniging weer meedoet met de Zevenheuvels Kerstfair op 14 december. 

- de Nieuwjaarssoos komend jaar erg vroeg in januari valt. 

- Wilfred Muis uit Epe een lezing gaat houden in februari over bijen en  

   gezondheid. dh 

 

                                      



 

   

    

                

 
                                  BASIS CURSUS 2018 
 

Eind februari zijn we op de schans weer begonnen met de basiscursus 

Bijenhouden. 

Met een groep van 16 mensen waarvan 2 dames een heel gevarieerd 

gezelschap. Met veel jonge beginnende imkers ook dat is heel goed voor de 

toekomst. Het imkergilde bestaat over het algemeen uit wat oudere jongeren. 

Na een kennismakingsrondje ging Rob (van Hernen) direct over op de BIJ.  

Na 4 theorie avonden die heel goed bezocht werden, gingen de cursisten 

in groepjes met de begeleiders naar de kasten. Best spannend zo’n eerste keer, 

wat treffen we aan, wat doen de bijen, worden we gestoken? Of valt het 

allemaal wel mee? 

Het viel dus best mee, geen stekende bijen en sommige deden het werk direct 

zonder handschoenen. 

Dit zag Rob graag, na een paar praktijklessen en voor enkelen een steekje in 

de hand of elders ging het steeds beter: meer zelfvertrouwen, het automatisme 

en de werkwijze zat er bij de meesten al goed in. Ook het raampje maken en 



 

   

kunstraat insmelten ging ook al snel goed. 

Rob gaf de cursisten geregeld een opdracht om thuis uit te zoeken, of de 

volgende keer mee te brengen naar de schans. Bijvoorbeeld de eerste 

wilgenkatjes of filmpjes over dracht en stuifmeel van you tube of zelfgemaakt.  

Rob zijn mailbox liep vast van de vele inzendingen. Hij heeft de filmpjes veel 

gebruikt in zijn afsluitend praatje van elke les. Wat heel jammer was, dat we 

niet naar de heide konden vanwege de droogte. Daardoor werd het programma 

een beetje aangepast. Er werd veel gesproken over onze grote vriend de 

varroamijt, ook de proef met poedersuiker gedaan en darrenraat gesneden. 

Conclusie daaruit was dat er wel besmetting was. Een Koninginnen-aflegger 

werd gemaakt en doppen gebroken. Maar ook jonge moertjes in laten lopen 

zelfs een keer twee tegelijk en die gingen elkaar direct te lijf.  Er bleef er maar 

één over en zij deed het goed. 

Dan was er nog een kast met niet zulke vriendelijke bijen, en ook daar hebben 

we met zijn allen een nieuwe moer op gezet. Deze deed het gelijk goed: mooi 

broed en vriendelijke bijen waar we weer met plezier in konden werken. Na al 

die theorie en praktijk was het tijd om het examen te gaan voorbereiden.  

Rob had een proefexamen opgesteld wat door de cursisten met rode koontjes 

werd gemaakt. Eindelijk de spannende avond: het Examen stond op het 

programma! Twee mensen waren met kennisgeving afwezig. Het was best 

spannend, haal ik het of haal ik het niet. Na een vervelend half uur en nog eens 

een keer een half uur voor Rob om de boel te controleren, kwam het 

verlossende antwoord: Iedereen geslaagd! Sommige moesten nog een zaterdag 

middag bij Rob op de stal helpen Bonken, volken slachten en de moer zoeken. 

Dit omdat ze wat praktijklessen hadden gemist. Dit hebben ze uitstekend 

gedaan, ze vonden alle moertjes tot grote vreugde van Rob. 

Als afsluiting hadden we een hapje en een drankje, heel gezellige afsluiting. 

Tot slot nog twee mensen die het examen nog moesten doen. Dit was op een 

donderdagavond bij Rob thuis. Op tijd beginnen is op tijd klaar, zei Rob en na 

wat gezweet en gekreun van de hersenen van de 2 cursisten was daar het 

verlossende resultaat: beide cum laude geslaagd, 0 fout! 

Na Rob bedankt te hebben voor al het lekkers ging ieder zijns weegs. 

Al met al weer een goed cursusjaar waarvan ook weer een mooi bedrag voor 

de club overbleef. 

En ook niet onbelangrijk weer wat jonge leden voor onze club. 

                                                 

                                                                     
 Een begeleider.  



 

   

                                                         Maquette nieuwe bijenstal 
 

 

 
                

                    Financiering nieuwe multi -functionele bijenstal. 
 

Beste leden, 
 

Graag wil de Sponsorcommissie jullie informeren over onze plannen. 

Zoals jullie weten, gaan we een nieuwe bijenstal bouwen. De prachtige 

maquette van deze stal, gemaakt door Jan van Ogtrop, zal iedereen 

ondertussen wel gezien hebben. Het plan van het bestuur is om dit 

onderkomen in het jaar dat we ons 100 jarig lustrum gaan vieren in gebruik te 

nemen. De kosten bedragen afhankelijk van gebruikte materialen en eigen 

inzet ca. € 30.000,-  

Dit is een groot bedrag voor onze vereniging. Uit eigen vermogen kunnen we 

het eerste traject zelf betalen.  

Dit traject bestaat uit kosten vergunning, slopen oude bijenstal, het bouwrijp 

maken, aanvoer en egaliseren van de grond en het storten van de betonnen 

vloer.  

Het resterende bedrag proberen we binnen te halen via sponsoring door het 

bedrijfsleven, subsidie gemeentes, andere organisaties en door het uitschrijven 

van een renteloze obligatielening onder de leden en eventuele andere 

belangstellenden. 

 



 

   

Deze laatste vorm van financiering wil ik graag aan jullie uitleggen:  

 

De vereniging leent geld van de leden in de vorm van een renteloze 

obligatielening. Bijv. één obligatie heeft een nominale waarde van € 25,- en 

heeft een specifiek eigen nummer, dat op naam van de geldgever staat. Dit 

wordt administratief vastlegd. 

Er wordt dus geen rente uitbetaald, maar na een aantal jaren, bijv. 5 jaar, 

wordt jaarlijks begonnen met het terug betalen van de obligaties. De obligaties 

zijn genummerd bijv. van 1 tot 240.  

Jaarlijks worden er op de Algemene Leden Vergadering, afhankelijk van de 

winst 10 tot 20 obligaties uitgeloot. 

Het gebruik van de bijenstal en de nieuwe slingerruimte zullen, net als in het 

verleden, niet meer kosteloos zijn. Uit de opbrengst hiervan zal zeker in de 

loop der jaren een groot gedeelte van de lening terug betaald kunnen worden. 

Alle leden zullen t.z.t. door een lid van de sponsorcommissie worden benaderd 

voor deelname aan deze renteloze obligatielening. Meer info over deze 

renteloze obligatielening bij Dick Hup 06-26986550. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Sponsorcommissie: Aart Duijst - Dik Zwanepol - Eildert Delger-  

Harry Mouris - Dick Hup 

 

 

 

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 


