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Van de voorzitter       7 juli 2020 

 

Wij bestaan 100 jaar en dat is een felicitatie waard. Dit heugelijke feit is 

best een bijzondere mijlpaal. Wat goed dat 100 jaar geleden enkele 

mensen de vereniging hebben opgericht. Ik ga de geschiedenis niet 

opschrijven, want dit wordt uitgebreid gedaan in ons jubileumboek wat 

we volgend jaar gaan uitbrengen. Het was ook toen een vervelende tijd, 

een paar jaar na de Eerste Wereldoorlog. Toch goed dat mensen weer 

vooruit keken. Ook wij moeten proberen om de moed er in te houden. 

Normaal hadden we dit jaar een groot feest gehouden, maar we hopen 

het volgend jaar alsnog te mogen vieren. 

 

Na een succesvolle sponsoractie zijn we begonnen met het bouwen van 

een nieuwe bijenstal (annex educatieruimte). Dit prachtige gebouw is 

ons nieuwe pronkstuk, wat wij samen hebben gebouwd. Dit gebouw 

krijgt nog een naam en dat wordt een agendapunt op de algemene 

ledenvergadering van 2021. Ook hebben de tuin en de singel, met dank 

aan onze vrienden ‘het Groentje’ uit Wezep en medewerkers van de 

Gemeente Oldebroek, een metamorfose ondergaan. 

 

Ik wil iedereen, mede namens het bestuur, die in het verleden en heden 

hebben meegewerkt om de vereniging groot te maken, bedanken – voor 

zowel betrokkenheid als arbeid en financiële steun. In onze 

vlaggenmast hangt een vlag met de tekst ‘samen sterk’, net als een 

bijenvolk – dat zijn wij ook. 

 

Bijzondere dank aan onze J.F.K. (John Fitzgerald Kennedy, de 

vroegere president van Amerika): 



 

 

                              J = Jan Mulder 

                              F = Frank van Boven 

                              K = Kees Kanis 

 

Wat deze leden aan uren in ons nieuwe gebouw gestoken hebben is voor 

onze vereniging onbetaalbaar. Mede hierdoor hebben wij een goede 

start voor de volgende honderd jaar! Om voorzitter te mogen zijn van 

zo’n vereniging maakt mij trots en dankbaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Willem Spronk 

 

PS. Zoals uit mijn voorwoord duidelijk is vieren we dit jaar geen feest 

in verband met de corona crisis. Toch gaan we proosten – en wel op 

dinsdag 7 juli 2020 op de Schans. Inloop kan vanaf 19:30 (wordt een 

drankje aangeboden) en om 20:00 willen wij gezamenlijk proosten op 

ons jubileum, het nieuwe gebouw en de nieuwe tuin. Dus we heffen het 

glas, maar we gaan géén handen schudden en houden de 1,5 meter regel 

in acht. Zo hopen we met elkaar – leden en partners – dat we later toch 

mooie herinneringen hebben aan het jubileum. 

 

U bent van harte uitgenodigd, 

 

Het bestuur 

                                                       



 

 
 

 

                 Soosavonden Tweede Kwartaal 
 

        We proberen de draad weer op te pakken: 
 

           -1 juli   – Soosavond – vervalt  
           -7 juli   – 100 jarig jubileum - dan gaan we proosten! 
           -5 augustus  – Soosavond – Buiten  
         -2 september – Soosavond - vervalt 
         -5 september  – Algemene Leden Vergadering 

 
    Dit alles uiteraard met inachtneming van de geldende  
 
    veiligheidsvoorschriften, dus in ieder geval anderhalve  
 
                          meter afstand! 
 
 
   

 

      

      
 



 

Beste leden, 

 

Omdat in 1920 de Imkersvereniging Wezep-Oldebroek-Hattem is 

opgericht en deze in 2020 dus 100 jaar bestond, zijn er in het afgelopen 

jaar allerlei acties geweest om op 7 juli aanstaande een groots feest te 

kunnen geven.  

Er waren allerlei commissies opgericht en er waren een paar extra 

bestuursleden gevraagd om te helpen in deze commissies.  

Zo is er een boekcommissie, een sponsorcommissie en een 

feestcommissie maar door het Coronavirus hadden deze commissies het 

allemaal even wat rustiger.  

De tuincommissie en de bouwcommissie konden wel hun 

werkzaamheden voortzetten met als gevolg dat de nieuwe bijenstal 

prachtig is geworden en de tuin heeft dankzij vele handen een echte 

metamorfose ondergaan. Tjonge, wat is daar veel afgevoerd en zijn er 

vele nieuwe bijenplanten voor teruggezet!  

Dit jubileumfeest kan helaas niet doorgaan en wordt uitgesteld naar 

volgend jaar. De tuin zal dan echt goed tot ontplooiing zijn gekomen, 

dat is misschien het enige voordeel aan deze vervelende situatie waar 

we allemaal in zaten en nog wel inzitten. 

Ikzelf heb 7 weken werkeloos thuisgezeten, omdat mijn werk als 

fysiotherapeut geen levensreddende zorg is en dus niet mocht worden 

uitgevoerd om verspreiding van het virus tegen te houden. Die tijd thuis 

zitten kon ik gelukkig wel mijn eigen tuin en mijn bijen goed op orde 

krijgen. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat, maar ik neem me elke winter 

voor om de bijenraampjes eens goed na te kijken: draden opnieuw 

spannen, steviger maken, weggooien wat niet meer goed is. Maar dan 

kom ik er in maart weer achter dat de helft van de ramen nog niet 

bruikbaar is en daar had ik nu eens mooi tijd voor. Ook de 

zonnewassmelter deed goed werk dankzij het mooie weer in maart en 

april.  

Nu ben ik weer aan het werk en is het weer schipperen met de tijd, af en 

toe ’s morgens al om half zeven eruit zodat ik nog even wat met de 



 

bijen kan doen voordat ik ga werken. Of ’s avonds nog even kijken bij 

de afleggers, gelukkig is het ‘s avonds lang licht! 

 

Beste mensen, we doen het volgend jaar gewoon nog een keer over: de 

bijenstal staat er dan nog steeds mooi bij, het jubileumboek is af en de 

tuin zal dan een plaatje zijn.  

Ik hoop dat we dan met elkaar in goede gezondheid een mooi feest 

kunnen vieren! 

 

Namens het bestuur. 

 

Jolanda Drewes-Keuning.  

 

 

           De bouw van onze nieuwe bijenstal in tijd  

 

                        november 2018   sloop oude stal 

 

 



 

                    januari  2019  uitgraven stobben en vijver 

 

          
    

 

                          

 

 
 

 

 



 

                      februari 2019   uitzetten bouwplaats en afvoer stobben 

        

 
 

 

                             
 



 

            maart 2019  uitgraven  fundering buizen boren 

 

                   
 

 

 

         



 

  april 2019  funderingsbuizen volstorten met beton 

 

                         
 

 

 



 

                    mei 2019  fundering storten  

 

          
 

 

                          
   



 

                      mei 2019   opvullen met vulzand 

 

   
     

 

 

           
                      



 

                  juni 2019 betonmatten plaatsen 

 

                   
 

                        
 

            



 

 

                  juli 2019  vloer storten 

 

      

                            

       



 

        oktober 2019   constructiewerk  en hoogste punt 

 

         
   

    



 

              november 2019  dakplaten maken en leggen pannen 
 

                    
 

            



 

               december 2019  houten framewerk  

 

 

    
 

             



 

                  januari 2020 kozijnen plaatsen en folie spannen 

 

                 
 

                             
                                         februari 2020 houtwanden aanbrengen 



 

          maart 2020 buitenkant houtwerk klaar 

 

 

 
 

   
 
      

 



 

 

  april 2020 afwerking educatieruimte en het nodige graafwerk  

 

                 
 

 

 

 



 

          mei 2020 HR -ramen plaatsen en laatste voegwerk 

 

                                                   

                
 

                         



 

                juni 2020   dakgoten aan het Bij- gebouw                                     

 
 

 

                                   
 

          

  



 

 



 

  



                  



                                                                                                         


