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Van de voorzitter        voorjaar 2020  
 
We zijn er bijna…… 
 
Een bijzondere winter hebben wij als imkersvereniging achter de rug. Veel 
mensen zijn bezig met het bouwen van onze nieuwe stal (c.q. educatie 
ruimte), de tuin en de singel om het verenigingsterrein op de Schans. Op 14 
maart zijn de nieuwe planten, struiken en bomen ingepland in samenwerking 
met vele leden van milieuvereniging ‘’het Groentje’’. Ook is de 
boekencommissie druk met het maken van ons jubileumboek, dit onder 
leiding van Dhr. R. van der Sleen. De dames van de interieurcommissie zijn 
druk bezig om de aankleding van ons clubgebouw te verfraaien. 
 
Het is belangrijk dat we door onze drukke agenda de bijen niet vergeten. Een 
belangrijk punt is altijd: hebben ze nog genoeg ‘’voer’’. Nu we het toch over 
eten hebben: bijzonder veel dank aan de beheerster van ons clubgebouw 
Geertrui Hup voor het verzorgen van alle vrijwilligers die de afgelopen winter 
actief waren op de Schans. Koffie, thee, koek, broodjes, soep, appelsap: het 
was er allemaal in overvloed. Heerlijk en prima verzorgd met haar assistente 
Jillie Statema (die met de koebel de mensen bij elkaar riep). We hebben er 
allemaal van genoten, nogmaals hartelijk dank. 
 
Op aanraden van het N.B.V. zijn wij als vereniging op 15 januari naar de film 
Honeyland geweest in het Fraterhuis in Zwolle. Dit is onze jaarlijkse excursie 
geweest. 
 
Het begin van het stukje van de voorzitter heb ik op 2 maart jl. 
geschreven. Sindsdien is er veel veranderd door het Corona virus. Ik zie 
dit zelf als een nog groter probleem dan de Tweede Wereldoorlog en 



 

   

noem het zelfs de derde Wereldoorlog. Met een vijand die we niet kunnen 
zien, met alle gevolgen van dien. Niemand weet wanneer dit probleem 
eindigt. Wij houden ons aan de landelijk opgelegde regels, dus voorlopig zijn 
er geen activiteiten bij onze vereniging. Ook hebben we besloten het 100-
jarig feest door te schuiven naar volgend jaar. Ik wens iedereen veel sterkte 
en gezondheid toe. Wat de verenigingsmededelingen betreft: wij houden 
jullie via de mail op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Willem Spronk 

                                                             
                                                                        
 
                        Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Helaas heeft het bestuur op advies van de Nederlandse Bijenhouders 
Vereniging moeten besluiten om alle activiteiten, die een besmettingsgevaar 
voor anderen kan opleveren, te moeten stop zetten. 
Dus ook de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die normaal gesproken op 
de eerste soosavond van april wordt gehouden. 
Deze wordt tot onbepaalde tijd uitgesteld en hopelijk kan deze vergadering 
na de zomer worden gehouden. 
U hoort nader hierover. 
 
                                                  Het Bestuur 
 
 
 



 

   

 
        Voortgang Bijenstal, Tuin en Groenstrook 
 
Onze nieuwe Bijenstal vordert gestaag. De buitenkant is zo goed als af. 
De laatste 2 maanden zijn Kees Kanis en Jan Mulder voornamelijk met zijn 
tweeën bezig geweest. Vaak precisie werk. Het was passen en meten. Trap 
op trap af. Frank van Boven heeft in het begin van het jaar nog het nodige 
metselwerk verricht. En op zaterdag 14 maart  is onder leiding van Arie 
Souman  het complete elektriciteitsgebeuren in de stal aangebracht, terwijl 
we op dat moment in de tuin en de groenstrook met 25 vrijwilligers (groeners 
en imkers) bezig waren om ruim 1400 planten en struiken in te planten. 
Grijze wilg, Vuilbomen, Sleedoorn, Amandelwilg, Stephanandra, Liguster, 
Cotoneaster en nog veel meer. 
 
 
 

                
   



 

   

             
     
Het was gelukkig een mooie dag zodat we i.v.m. de Corona- ellende buiten 
koffie konden drinken en tussen de middag de lunch op het terras konden 
gebruiken. De lunch was weer geweldig goed verzorgd door Geertrui Hup en 
Jellie Statema. Alle vrijwilligers van stal, tuin en groenstrook hartelijk dank 
voor jullie inspanningen. Super! 
 

               
               



 

   

 Het wordt straks een eldorado voor de bijenvolken  die de nieuwe stal gaan 
bewonen. dh 
 
 

 
                    Marten Muller- Alida Bosma - Frans Verstraten 
 
 
Op onze website  www.imkerswezep.nl  is de bouw vanaf het allereerste 
begin te volgen. 
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                     Zaterdag 29 februari   Sprokkelmarkt 2020 

 
Een echte Sprokkeldag en de meest geschikte datum voor de jaarlijkse 
Sprokkelmarkt op het terrein van het BoerderijMuseum. 
Ook dit jaar kregen we, net als vorig jaar, van de organisatie alle ruimte en 
aandacht voor onze bijen. Een hele grote tent, waar we alle facetten van het 
imkeren aan het publiek konden laten zien. Maar ja, 100 jaar een 
imkersvereniging in Wezep is ook uiterst gedenkwaardig! 
Om 9 uur konden we naast de pannenkoekenkraam onze ruim opgestelde 6 
tafels inrichten. Samen met de vorige dag al geplaatste toepasselijke panelen 
door Jan en Dick is het echt een knus tafereel. 
Matthijs Bakker met z´n prachtig vlechtwerk en helaas al bijna uitgebloeide, 
maar daardoor toch niet minder, bijzondere sneeuwklokjes, Jan Kolkman met 
´t fabriceren van kaarsen in de vorm van poppetjes van bijenwas, Teunie en 
Hans met stuifmeelbollen, zaadzakjes voor bloemen, lustrumwijn en labels, 
Jan Willem, die naast het assisteren van Jan Kolkman, stevig door de Loco 
Radio kon worden geïnterviewd.  
 

        
 

Jan Willem wordt geïnterviewd door de LOCO 



 

   

 

        
 

Jan Kolkman demonstreert hoe je een kaarsje maakt. 
 

          
     

Geertrui en Teunie hebben er duidelijk zin in 



 

   

           
 En Huub en Dick verkochten de honing, er moesten tenslotte ook wat    
 inkomsten voor de club geregeld worden, terwijl Eke als een volleerd  
 voorlichter de bezoekers het nodige over de bijen kon vertellen.  
           
Helaas konden Jolanda en Rob zich voornamelijk nuttig maken met helpen 
opruimen. 
De plotselinge windvlagen met hevige regen zorgden rond 14.30 uur er toch 
nog voor dat ´t hele spul op last van de organisatie afgebroken moest 
worden. Helaas viel het aantal bezoekers vanwege het voorspelde slechte 
weer erg tegen. Maar al met al was het toch een heel gezellige dag en mogen 
we ons best nog eens extra realiseren dat de hele imkerij een prachtige en 
veel omvattende hobby-bezigheid is. dh 
 
                       

         
 
                                          Jan en Hans    even een break 



 

   

                          Teunie 

   
 
                 Onze korfvlechter Matthijs Bakker in gesprek 
 
 
 



 

   

                                              Film Honeyland 
 
Tijdens een soosavond wordt het idee geopperd om met elkaar naar de film 
Honeyland te gaan die op dat moment in het Fraterhuis in Zwolle draait. De 
opkomst is groot en op een aantal andere avonden gaan er ook nog leden 
kijken. Dit is in plaats van ons jaarlijkse excursie waar we waarschijnlijk deze 
zomer geen tijd voor hebben i.v.m. de activiteiten voor het 100 jarig bestaan 
van de vereniging. 
 
Honeyland (Macedonisch: Медена земја, Medena zemja) is 
een Macedonische documentaire uit 2019, geregisseerd door Tamara 
Kotevska en Ljubomir Stefanov. 
 
Wat een prachtig beelden komen er voorbij. We zien twee manieren van 
bijenhouden. De eerste familie leeft helemaal in overeenstemming met de 
natuur. Het is Hatidze Muratova, een wilde bijenhouder die in het dorp 
Bekirlija( gemeente Lozovo) woont.  Ze leeft er samen met haar bejaarde 
blinde moeder van 84 die geheel afhankelijk is van haar. Ieder jaar is er 
voldoende opbrengst van de honing om te verkopen en de hele winter ervan 
te leven.  Haar manier van omgang met de bijen wordt verstoord door de 
aankomst van een nomadenfamilie met zeven kinderen. Ze gaan zich ook 
bezighouden met de handel in honing maar niet op de manier van Muratova. 
De tweede familie gaat voor het snelle geld verdienen. Alles wordt eraan 
opgeofferd. De dieren worden niet goed verzorgt, alle honing wordt 
afgehaald en er wordt niet bijgevoerd. De volken die in de natuur leven 
worden ook opgeofferd voor hun honing.  Ze houden geen enkele rekening 
met de natuur. Het evenwicht raakt verstoord. De eerste familie is nu alles 
kwijt. Haar  bijen zijn door de hongerige buur-bijen afgeslacht en er is geen 
honing om te verkopen op de markt. Na de strenge winter gaat ze op zoek in 
de bergen om te zien of het bijenvolkje daar nog in leven is. Gelukkig, nu kan 
ze opnieuw beginnen en nu maar hopen dat de andere familie in de zomer 
niet terugkeert. 
 
Voor mij staat deze film voor de wijze hoe de mensen op dit moment met de 
aarde omgaan. De bijenhoudster Muratova is een goed voorbeeld van hoe je 
in een circulaire economie kunt leven. 
Teunie Bastiaan. 
 



 

   

 



 

   

                            Ode aan een stukje natuur. 

Vuilboom, sporkehout, bloedboom, pijlhout, Hondskers, Honzehout, 
sprokkel, Peggehout, duvelskeersj, houtjeshout, buskruithout, stinkboom: 
allemaal verschillende namen voor dezelfde heester, verschillende namen die 
meestal samenhangen met het (vroegere) gebruik ervan. (de latijnse naam is 
Ramnus Frangula) 

Voor de bijenhouder is vooral van belang dat de vuilboom bijna het gehele 
bijenseizoen dracht oplevert. Terwijl de besjes van een vorige bloei er nog 
steeds aan hangen, bloeit de vuilboom telkens weer opnieuw. Korfimkers 
gebruiken de takken als spijlhout.   

Bij de tuincentra zijn deze "ordinaire" boompjes bijna nooit te koop. Je moet 
ervoor naar boomkwekers onder de afdeling 'plantsoen'.                                                                                   
De vuilboom kan ook door jezelf worden vermeerderd door zaaien. Het zaad 
moet je daarvoor wel eerst stratifiëren (= een aantal malen bevriezen en 
ontdooien) om kiemkrachtig te zijn/worden. Je kunt natuurlijk ook de jonge 
plantjes uitsteken en verplanten. Waar vuilboom staat zullen jaarlijks 
meerdere jonge plantjes uitkomen. Dit natuurlijk niet in de vrije natuur doen, 
maar als ze in een plantsoen toch telkens worden weggeschoffeld ... 

                   

De plant is bestand tegen allerlei schimmels, en ook tegen strenge vorst. 
Bij een oudere vuilboom kan het voorkomen dat deze haast niet meer bloeit. 
Dat komt doordat de vuilboom bloeit op jong hout. Het is daarom aan te 
bevelen om de vuilboom regelmatig terug te snoeien, want dat levert telkens 
weer nieuwe scheuten op. Vanwege de snoeibestendigheid van de vuilboom 
wordt deze al van oudsher gebruikt als haagplant, windsingel of als bron voor 



 

   

houtskool. Algemeen zegt men, dat het een plant voor zandgrond is, maar in 
de praktijk blijkt dat deze plant ook in de volle klei kan gedijen. 

Bloeiperiode: mei – september                                                                                                       
Grootte: tot 5 meter 

De Wegedoorn lijkt erg veel op de vuilboom, maar de wegedoorn bloeit 
alleen in de maanden mei - juni. 

Bron: Imkerpedia 

Jolanda Drewes 

 
 

                     
    

Voor een persoonlijk afscheid

Melden van overlijden: 038 376 4123
www.addiouitvaartzorg.nl



 

   

             Biodiversiteit belangrijk voor  mens en dier 

 

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het 
leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de verschillende soorten planten, 
dieren, micro-organismen en schimmels, het genetisch materiaal dat zij 
bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen en de ecosystemen 
waarin zij leven (bron PBL).                                                                          
Biodiversiteit, en natuur in brede zin, levert talloze diensten en producten 
aan maatschappij en economie en is als zodanig onmisbaar voor het 
menselijk bestaan op aarde. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn 
bestuiving van voedselgewassen door insecten, houtvorming door bomen, 
waterzuivering, maar ook natuurlijke schoonheid die je buiten kunt beleven.  

           

Vrijwilligers van Groentje en van de Imkersvereniging Wezep e.o. werken 
samen aan versterking van de biodiversiteit in de bossingel en de ruimte rond 
het clubgebouw van de imkervereniging aan de Voskuilerdijk. De verwilderde 
singel bij het clubgebouw van de imkers werd gedomineerd door zwarte 
elzen en zieke essenbomen waarvan er veel waren omgewaaid. De onder 
begroeiing is in de loop der jaren gereduceerd tot bramen en brandnetels 
omdat het te donker en te stikstofrijk is voor andere planten.                          
De vrijwilligers hebben deze winter in een deel van de singel de essenbomen 
verwijderd en ruimte gemaakt voor de bestaande meidoorns, zomerlindes en 
acacia’s. De verwijderde takken zijn op een enkele meters hoge ril gelegd en 



 

   

die biedt bescherming aan vogels en allerlei kleinere dieren. De vrijgekomen 
ruimte wordt half maart ingeplant met nieuwe bomen en struiken zoals 
vuilboom, amandelwilg, olijfwilg en sneeuwbes. Hierdoor wordt deze 
groenstrook meer divers en aantrekkelijker voor vogels en insecten zoals 
vlinders en bijen. Ook  het Boerderijmuseum in Oldebroek levert een prima 
bijdrage. Zij hebben vogelnestkastjes gemaakt en beschikbaar gesteld voor 
dit project. Komende week worden die opgehangen zodat vogels er 
nestgelegenheid vinden. 

        

Conclusie: Een samenwerkingsverband van vrijwilligersorganisaties 
 draagt zo bij aan vergroting van de biodiversiteit van het gebied.  
 Kom deze zomer eens kijken naar het resultaat!  Frans Verstraten 

          



 

   

 
Diederik Specken is diverse zaterdagen bezig geweest met het maken van dit  
mooie roestvrijstalen sponsorbord. Dit wordt een sieraad op de Schans. 
Diederik, ontzettend bedankt. 
 
 

         
 
 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Uit de oude doos 1999 
 
Beste Mens’n, 
De winter is weer veurbie. Ik weete niet hoe of ’t oe vergiet, maar bie mien 
begint ’t zo ende meert, begin april ’t iemkersbloed weer op te speul’n. Dan 
kuiere ik iederbod de achterdeure uut en steevaste de kante van mien 
biejenstal op. Zol’t ze al wat vlieg’n? Ik hebbe der een termometer bie toe-e-
hang’n, doarumme dak wel zo wat weet hoe hooge dat dink mut stoan willen 



 

   

de eerste woaghalz’n op de vliegplanke te ziende weez’n. Bie stil weer is zo’n 
ach groan’n genog. En al rap weet ze de nakende neersies te vien’n. A’j de 
veurige zomer al een bietien veuruut edach hebt dan stoat ter in oen tuin al 
wat pöllegies dopheide te bluui’n. Doar vliegt ze nog liever op daorumme dat 
ze daor dan al een druppeltien heunig op viendt. Gelieke neemp ze dan an de 
poot’n wat stoefmaal mee. De heunig bost veur oe as iemker niet an en veur 
de biej’n is ’t ok niet zo neudig a’j ze tenminste van de herfs genoeg suuker 
evoerd heb. Maar zie trek ter wel merakel op. Stoefmaal, da’s gruuistof, 
eiwit, de melkpappe veur de larfies. Hoe meer stoefmaal hoe meer eiers as 
de koniginne leg. Ie ziet wel da’k ok al oarig wat op-e-steuk’n hebbe op de 
eerste lesse van de beginnerscursus biej’n holdl’n op onze biej’nschans in de 
Voskule. Zie zult al wel ies eerder, vroggerder prebeert hebb’n mien dat an’t 
verstand te peutern, maar een gewoon mense verget zo rap zukke ding’n. Zo 
vertell’n die olde iemker, die doar less’n gef, da’j niet allenneg kunt leer’n 
iemkeren uut een buukien. Al doej nog zo goed oen beste, ie bint altieten 
afhankelek van ’t weer. Dat mu’j goed in de rekening neem’n. As ter in ’t 
buukien stiet dat de heide bluuit van 10 augustus tot 20 september, dan kan’t 
best weez’n da’j ai’j ze der 10 augustus heb toe-e-zet da’j de allerbeste 
weeke net veurbie heb loat’n goan. En ’t is ook zunde a’j de drach, nao een 
broodneudige buuje reeg’n in begin september, niet ofwach’n. En zeeg die 
man ok nog: Ie mun as iemker niet te hebbereg weez’n. A’j al de heuneg van 
de linde der uut haal’n mu’j wel weet’n dat der bekant gien drach is tot an de 
heide. Ie mun oen volk’n dan wel bievoer’n anders goat ze oe dood. In een 
biej’nvolk stoat de dingen oarig op een rieje. Werkbiej’n, de koneginne en bie 
tied’n de darr’n allemoale bint ze doende. As ter werk an de winkel is bint ze 
goed gangs. In de wintertied dan doet ze ’t wat kalmerder an. ’t Is dan 
economischer as der dan gien manvolk over de vloere is. ‘tManvolk, allennig 
maar nutteloze opvreters, wort dan buut’n de deure ezet. Umme de 
oarigheid der an te holl’n vergete wie dat maar. Verders is ’t goed eregeld. ’t 
Volk past zich goed naor de umstandigheed’n an. De bestuurder is de 
koneginne en as die vot is zorgt ’t volk subbiet veur een nieje. Onze 
iemkersclub ku’j een bietien vergeliek’n met zo’n immenvolk. As ter veul 
wark te doende is goat de leed’n een schöffien goed gangs. En as ter wat 
bestuursleed’n weg goat, stelt ze rap een niej bestuur an. Zo is’t toch 
nietwoar?  
Mensen ’t Beste. 
Gait Jan 
 



 

   

 

 
 
 
                     De juiste naam van onze vereniging 
 
Al jarenlang wordt er binnen onze vereniging en vooral binnen het bestuur 
gesteggeld over de juiste naam van onze vereniging. Zijn we nu een 
imkervereniging of een imkersvereniging met een duidelijke S in het midden? 
Telkens als er een officieel stuk naar buiten moet worden gebracht, wordt dit 
wel weer even aangeroerd. Zelfs Google bracht hier geen verandering in. De 
ene buurtvereniging presenteert zich met een s en een ander weer niet. Dus 
beide namen met of zonder s worden door elkaar gebruikt.  
Maar dit “ probleem” is vanaf nu opgelost. Tijdens het doorlezen van de 
archieven van onze vereniging voor het Lustrumboek kwam ik een afschrift 
van de oprichtingsakte van onze vereniging van 9 aug.1985 tegen. Deze was 
opgesteld door notaris Doorn ter standplaats      De Gemeente Oldebroek.  
Op het voorblad van deze akte stond duidelijk de naam: IMKERSVERENIGING 
WEZEP e.o.  
gevestigd te Wezep gem. Oldebroek 
Dus bij deze is dit “probleem “ uit de wereld dankzij de notaris Doorn en van 
nu af aan zijn we dus een imkersvereniging met een S.  
Discussie juiste naam vereniging gesloten, maar een andere is geboren. 
Een oprichtingsakte van onze vereniging in 1985 roept natuurlijk wel 
vraagtekens op, want we bestaan dit jaar toch 100 jaar. Hoe kan dit?  
Wel nu. Tot 9 augustus 1985 waren we een subvereniging oftewel een 
afdeling van de Vereniging ter Bevordering Bijenteelt Nederland, 
tegenwoordig de NBV, gevestigd te Wageningen zonder eigen statuten. In 
1985 werd van rijkswege bepaald dat alle verenigingen en ook 
subverenigingen zich met eigen statuten moesten inschrijven in het 
verenigingen-register bij een Kamer van Koophandel. En van daar onze 
oprichtingsakte in 1985. Dh 



 

   

Cursus Voortgezet Imkeren. 
Maandag 10 februari zijn we gestart met de Cursus Voortgezet Imkeren. 
Het is alweer de derde keer dat deze mooie praktijkgerichte cursus in ons 
clubgebouw wordt verzorgd. Wilfred Muis en Evert van Ginkel zijn de leraren, 
de organisatie doen Jan Eppinga en Jan Mulder. 
Deze keer zijn er 15 deelnemers uit heel verschillende plaatsen o.a. uit 
Wezep, Zwolle, Dedemsvaart en Ommen. Jammer dat er maar enkele leden 
van onze eigen vereniging meedoen. 
Wilfred Muis behandelt veel praktische onderwerpen die direct met de 
praktijk van het imkeren te maken hebben, zoals Voorjaarsontwikkeling, 
Zwermverhindering, Dracht, Bijengezondheid, Honingbehandeling en 
Inwinteren. Deelnemers krijgen hierover ook opdrachten mee om met hun 
eigen bijen uit te voeren. Binnenkort plaatsen we twee referentievolken op 
de Schans waarmee demonstratieve praktische praktijk kan worden gedaan. 
Evert van Ginkel brengt de deelnemers de fijne kneepjes over 
Koninginnenteelt bij en zorgt ook dat deelnemers raszuivere 
koninginnendoppen krijgen om daar zelf koninginnen van te kweken. 
Na de eerste twee lesavonden blijkt al dat we weer een enthousiaste groep 
hebben. De groeps-app werkt inmiddels al erg goed, we kunnen zo weer veel 
van elkaar leren. Alle deelnemers kijken uit naar mooi weer, zodat het 
geleerde in praktijk kan worden gebracht. 
Als onze nieuwe bijenstal straks klaar is, het wordt echt prachtig, is de Schans 
een nog perfectere plek voor het geven van cursussen. 
 
Door het Coronavirus is de cursus inmiddels gestopt, volgend jaar gaan we 
verder waar we gebleven zijn. 

Jan Eppinga  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
                                     Naam Nieuwe Bijenstal 

 
In de nieuwsbrief van december vorig jaar hebben we een prijsvraag 
uitgeschreven voor het bedenken van een mooie toepasselijke naam voor de 
prachtige stal, die we aan het bouwen zijn. 
De volgende inzendingen hebben we gehad: 
- Elim 
- Place to Bee 
- Het Bij-gebouw 
- Darhalla 
- The Royal House 
- De Honinghut 
- Het Wezepse Wespennest 
- ’t  Zoemhuussien 
 
Deze prijsvraag stond open tot 30 maart a.s. , zodat er op de Algemene 
Ledenvergadering, die hopelijk in de herfst gehouden zal worden, bekend 
gemaakt worden welke naam onze BIJenstal  zal gaan dragen. 
 
De prijs bestaat uit een prachtige, ronde, soepele, fruitige fles Lustrumwijn 
met een heus Kunstlabel, gemaakt door Teunie Bastiaan. 
Overigens is deze mooie fles nog steeds te koop en ook zeer geschikt om zelf 
te drinken en/of ook als kadootje weg te geven.  dh 
 
 
 
 
 
                  Van ruwe was tot mooi gegoten kunstraat 
 
Vanaf heden kunnen de leden van onze vereniging ruwe schone bijenwas 
inleveren bij Lammert en Diny van de Brink, Bovenstraatweg 78, Oldebroek 
tel: 06-51691055 email: dh.brink@hotmail.com 
 
Voor elke 2 kg ingeleverde mooie schone bijenwas, ontvangt men 1 kg 
gegoten kunstraat voor broedkamer - of honingkamerraam met of zonder 
zaagsnede terug. Dit uiteraard in overleg met Lammert en Diny. 



 

   

 
                             Best schanslid, gezinslid of jeugdlid, 
 
Hierbij ontvang je het verzoek om de contributie over het jaar 2020 naar 
onze vereniging over te maken. 
 
De contributie 2020 bedraagt voor 

• schansleden en gezinsleden => € 20,--  
• jeugdleden => € 13,-- 

 
Gelieve de contributie over te maken op Rabobank rekening: 
 

NL 32 RABO  03702 70 983 
t.n.v. Imkersvereniging Wezep en Omstreken 
onder vermelding van: Contributie 2020  

 
Opmerking: Maak je voor meerdere leden de contributie over zet dan de 
namen duidelijk in de omschrijving. De penningmeester kan de betaling dan 
makkelijker koppelen aan het juiste lid. Dit om later misverstanden te 
voorkomen. 
 
Opgepast: Ben je ook lid van de landelijke NBV dan hoef je geen contributie 
over te maken aan onze vereniging. Via de contributie van de NBV (in 2020: 
€82,50) wordt dan de €20,-- aan ons overgemaakt. 
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
 
Hans Bastiaan 
Penningmeester Imkersvereniging Wezep en Omstreken 
T: 0610 919745 
E: hans.bastiaan@gmail.com   http://www.imkerswezep.nl/ 
 

                                                                                      
 



 

   

Wist u dat Joachim en Ninja van Olst voor de derde keer vader en moeder 
zijn geworden. Veel geluk met jullie zoon. 
                                                                                                                     

                    
  
                                           Wist u dat, 
 
-  onze vereniging is opgericht door Wezepers en Hattemers. 
-  we op 7 juli 2020 precies 100 jaar bestaan. 
-  de Hattemers zich in 1945 afsplitsten voor oprichting van een eigen 
   vereniging. 
-  de Hattemse tak zich in 1990 weer bij Wezep voegde. 
-  de eerste editie van onze Spleut is uitgegeven op 3 mei 1982. 
-  oud voorzitter en penningmeester Gert Jan ten Napel de stuwende kracht 
   hiervan  was. 
-  deze Gait Jan weer een nieuw leven in de Spleut is “in e bloas’n”. 
-  we in 4 zaterdagmorgens de groenstrook en de tuin onder handen hebben  
   genomen.  
-  de koffie, soep en de broodjes de 20 vrijwilligers na gedane arbeid zeer  
   goed  smaakten. 
-  Milieu vereniging Groentje en de gemeente Oldebroek ons hierbij    
   fantastisch hebben geholpen. 
-  we 100 struiken bij de parkeerplaatsen hebben gepoot. 
-  daar nu paaltjes  met  ijzerdraad er omheen is gedaan om deze struiken te  



 

   

   beschermen. 
-  alle commissies erg druk zijn met hun lustrumtaken. 
-  er de volgende commissies zijn:  Bouwcommissie - Sponsorcommissie –  
   Lustrumboekcommissie - Tuin en Groenstrookcommissie -  
   Interieurcommissie en natuurlijk de Feestcommissie. 
-  Jan en zijn” Jannen”, sommige heten Kees,  Frank en Frans,  goed  
   opschieten met  de Stal. 
-  de Sponsorcommissie hun doelstelling op een haar na gehaald heeft. 
-  de Lustrumboekcommissie met een goede inhaalslag bezig is. 
-  de Tuin en Groen- commissie op zaterdag 14 maart ruim 1500 planten en   
   struiken hebben ingeplant. 
-  de vrijwilligers van Groentje ruim 20 vogelnestkastjes bij de Schans hebben  
   opgehangen. 
-  deze nestkastjes door vrijwilligers van het Oldebroeker Boerderijmuseum  
   zijn gemaakt. 
-  de Sprokkelmarkt, ondanks het weer, toch weer goed is verlopen… 
-  de RABO Club Support dit jaar € 629,- heeft opgebracht. 
-  wij, als bestuur, iedere deelnemer hieraan hartelijk danken voor het  
   stemmen op onze vereniging. 
 
 
 
 

                            Doeslief 



 

   

 
 
                                                Zicht vanaf de vijver naar de wadi 



 

   

              
  
 
             16 november 2019: Studiedag Beilen van het NBV. 
 
Op een zaterdag in november ging ik met Jan Eppinga en Jan Mulder naar 
Beilen om de jaarlijkse NBV-studiedag bij te wonen. Het was voor mij de 
eerste keer dat ik heen ging, omdat ik vorige jaren steeds was verhinderd.  
De publiekstrekker was dit jaar een Dr. Pia Aumeier. Deze Duitse 
wetenschapper houdt zich dagelijks bezig met bijen in de meeste brede zin 
van het woord. Tot voor kort was zij verbonden aan de Ruhr Universiteit van 
Bochum. Met haar humorvol optreden verzorgt zij boeiende lezingen over de 
imkerpraktijk met aandachtspunten over de imkerpraktijk voor zowel 
beginnende als meer gevorderde imkers om hun bijen effectief te begeleiden 
in de ontwikkeling naar gezonde vitale volken.  
Pia heeft de hele morgen gevuld met haar verhalen, foto’s, grapjes en 
interessante weetjes en het verhaal was vanaf het begin tot het einde toe 
boeiend en goed onderbouwd.  
Deze kleine, slanke vrouw staat in de zomer in haar mouwloos hemd bij de 
bijenkasten en de handigheid waarmee ze een (Dadant) bovenbak openkiept 
om de kijken of er moerdoppen te zien zijn staat nog op mijn netvlies 
gebrand.  
Meer van Pia op: www.ruhrstadt-imker.de (Pias Dropbox) 
 



 

   

Na de lunch ging de dag verder met workshops, waar je je van tevoren voor 
had kunnen opgeven. Ik ging naar de workshop ‘Was winnen en kunstraat 
maken’, waarbij een collega-imker, Roelf Reinders liet zien hoe hij deels met 
zelfgemaakte hulpmiddelen zijn eigen raat maakte.  
Erg arbeidsintensief en er moeten dan weer ruimte innemende apparaten 
aangeschaft worden…ik blijf mijn raat wel kopen bij het honingmagazijn. 
Mijn tweede workshop heette ‘Oogsten en verwerken van bijenproducten’ 
door Els Voorbij van het Bijkersgilde. Hierbij heb ik vooral geleerd hoe een 
etiket op een pot honing eruit moet zien en kwam ik erachter dat ik mijn 
etiket nog wel moet veranderen. 
 
Ik had ook twee potten honing meegenomen naar Beilen om te laten keuren 
en hoopte stiekem dat mijn honing uitgeroepen zou worden tot de lekkerste 
van de dag.  
Na de keuring bleek dat er veel getest was, maar niet de smaak! Er zaten wat 
kristallen in mijn honing, het etiket zat scheef, er zat honing aan het deksel… 
dit waren wat verbeterpunten, naast het niet goed opgestelde etiket. Ik had 
toch een 6.9 en een 8.2 gekregen en daar was ik best tevreden mee. En ik ga 
mijn etiket natuurlijk aanpassen! 
Al met al een hele leerzame, gezellige dag en ik hoop dat ik volgend jaar weer 
kan!  Jolanda Drewes 
 
 

                            



 

   

Update  Sponsorcommissie. 
Meestal is het niet leuk om te moeten melden dat een commissie zich binnenkort 
gaat opheffen, maar in ons geval gaat dit niet op. In ruim anderhalf jaar tijd heeft de 
Sponsorcommissie zijn doelstelling bereikt, namelijk: “ voldoende geld inzamelen 
voor het realiseren van de nieuwe bijenstal en herinrichting van de tuin”.   
Bedrijfsleven, renteloze obligatielening, serviceclubs als Rotary en Lions, bijdragen 
van Rabobank, Landgoed IJsselvliedt, Gemeente en Provincie en zelfs van privé-
personen hebben dit allemaal mogelijk gemaakt. 
Onze laatste “oogst” is, mede dankzij ons lid Harmen Pennewaard, een Instructie / 
demonstratie kast ter waarde € 475, -. Deze  Segebergerkast is compleet gevuld met 
raampjes met levensechte fotografische weergave van een bijenvolk. De instructie en 
demonstratie raampjes kunnen erg goed gebruikt worden voor het opleiden van 
nieuwe imkers en het geven van workshops in de multifunctionele Bijenstal. 
Als voorzitter van deze commissie wil ik Aart Duijst,  Robert Broeksema,  Harry 
Mouris en Jules v.d. Weerd hartelijk danken voor de prettige samenwerking en voor 
het bereiken van ons gezamenlijk resultaat.  
dh 
 

                
 
 



 

   

Een imkersdochter uit Den Ham 
zocht en vond een bij haar passende man, 
In ’t voorjaar werd zij toen de bruid 
maar, o wee, dat kwam niet zo goed uit. 
Pa’s bijen gingen juist op reinigingsvlucht, 
wel 5 volken waren in de lucht. 
En, o schrik, die mooie witte bruidsjapon 
schitterde prachtig in de zon. 
De bijen moesten allemaal op dat witte zijn 
en vonden dit een waar festijn. 
Daar deponeerden zij de winterzit, 
het witte werd steeds minder wit 
Zo veranderde de bruidsjapon al gauw 
in een jurk voor iemand in de rouw. 
Dus, imkersdochters, wees zo wijs 
trouw in het voorjaar in het grijs. 
Of pas de trouwdatum bij ’t bijenvolk aan, 
dan weet je zeker dat ’t goed zal gaan. 
 
 
Rabo Club Support Aktie  2019 
Bij deze willen we alle leden die tijdens de RABO Club Support actie 
(gehouden  in het najaar van 2019) onze vereniging 2 stemmen hebben 
gegeven hartelijke bedanken.  
Deze actie heeft ons € 629,- opgeleverd, wat we heel goed zullen gebruiken 
voor de herinrichting van onze bijentuin. Nogmaals dank voor jullie support. 
dh 

                                               
 
 



 

   

  

 



 

   

 

 


