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Van de voorzitter      najaar 2020 
 
 
Een bijzonder jaar is 2020 geworden. Dit hadden wij als bestuur ook in 
gedachten, met als hoogtepunt ons 100-jarig bestaan wat wij op 7 juli groots 
zouden vieren. Door corona loopt alles anders dan we hadden gepland (zie 
interview elders in de Spleut en in de huis aan huis Oldebroek van 10 
november 2020). 
 
Toch nog een hoogtepunt op 7 juli, toen wij als leden een proost uitbrachten 
en de burgemeester ons kwam feliciteren met de uitreiking van  het 
“Koninklijke” predicaat. Hier zijn wij uiteraard erg trots op. Geen 
soosavonden, maar toch de algemene ledenvergadering op 5 september in 
onze tuin op de “Schans” –  die in mijn ogen mooi verlopen is, maar anders 
dan we gewend zijn. Wat wel mooi is, is dat we gewoon doorgebouwd 
hebben aan onze nieuw te bouwen bijenstal c.q. educatieruimte. Onze tuin 
heeft een metamorfose ondergaan en ook de Singel om ons terrein is 
opgeknapt. Hier gaan wij de komende winter mee verder. 
 
Hoogte- en dieptepunten horen bij het leven, zo ook bij het verenigingsleven. 
Bij een mooi paleis (stal) voor onze bijen hoort een mooi paradijs (tuin). Wij 
hopen elkaar weer te ontmoeten op de soosavonden, wanneer de corona 
regels dit weer toelaten. Ik wens u allen Goede Feestdagen toe. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Spronk 
 
PS. Als de nieuwjaarsreceptie kan worden gehouden krijgt u t.z.t. een 
uitnodiging. 
 



 

   

 
 
 



 

   

 

 
 

VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
IMKERVERENIGING WEZEP E.O. 

OP ZATERDAG 5 SEPTEMBER 14.00-15.00 UUR DE SCHANS 
 
 

1. Opening en Vaststellen Agenda  
De voorzitter Jan Willem heet alle aanwezigen welkom en opent 
de vergadering; het is coronatijd en daarom vergaderen we 
buiten.  
Tevens vergaderen we conform de RIVM-richtlijnen, dat wil 
zeggen: de handen zijn ontsmet, we houden afstand, de namen 
zijn genoteerd en de voorzitter vraagt of alle aanwezigen 
klachtenvrij zijn en/of de afgelopen twee weken klachtenvrij zijn 
geweest. Dit is inderdaad het geval.  
Aanwezig zijn de leden J.Kolkman, J.Mulder, J.Drewes, 
J.W.Spronk, G.Schuurman, H.Mouris, J.v.Olst, K.Kanis, H.Koele, 
M.Klinkenberg, T.Bastiaan, H.Bastiaan, D.Hup, K.Leegsma, 
J.R.v.Ogtrop, E.v.Eikenhorst, M.v.Hattem, F.v.Boven, H.v.Boven, 
M.Heldoorn, J.Hertsenberg,L.v.d.Brink, J.v.d.Weerd, R.v.Hernen 
Afwezig met kennisgeving zijn de leden A.Duijst, Gerrit-Jan 
Eenkhoorn, Geertrui Hup, Jenny van de Weg, Remco Liefers, 
Jan Eppinga, Eildert Delger. 
 

2. Mededelingen / Bestuurszaken  
-In verband met de RIVM-richtlijnen dit keer geen pauze, geen 
verloting, geen kroket en geen drankje maar een ijsje na afloop. 
Dit ijsje wordt ons aangeboden door Geertje Schuurman, 
vanwege haar verjaardag.  
-We staan stil bij het overlijden van de leden de heer H.v.d.Grift, 
de heer H. Nuesink, mevrouw I. ten Napel en de heer J. Bergman 



 

   

en houden een moment stilte. Dit moment stilte is tevens bedoeld 
voor alle coronaleed wereldwijd. 
-De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Verslag ALV van 03042019 
Het verslag wordt doorgenomen en vastgesteld met dank aan de 
opsteller Klasien.  
Opmerkingen n.a.v. het verslag: 
-Er komt hier op De Schans geen glasvezelverbinding; de kabel 
was te kort en ons budget niet toereikend voor wanneer we toch 
op eigen kosten de kabel hier binnen zouden brengen.   
 

4. Financieel verslag van de Penningmeester 
De financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt. De 
penningmeester Hans geeft hierop een korte mondelinge 
toelichting.  
 

5. Verslag van de Kascommissie 
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en goedkeuring 
hierover uitgesproken. Er zijn een paar kleine tips gegeven t.a.v. 
de obligaties en de sleutelborg; deze tips zullen worden 
doorgevoerd. Verder is het van belang om goed overzicht te 
houden door middel van betalingen per bank in plaats van 
contante betalingen die nog steeds gedaan worden. De 
penningmeester was al begonnen om dit systeem zoveel 
mogelijk door te voeren. Op basis van de goede bevindingen 
heeft de kascommissie besloten om het bestuur décharge te 
verlenen. 
 

6. Benoeming Nieuwe Kascommissie 
Harry Mouris is aftredend en niet herkiesbaar en Joachim van 
Olst is aftredend en wel herkiesbaar. We bedanken Harry Mouris 
voor zijn inzet voor de Kascommissie. Besloten wordt om 
Joachim van Olst wederom te benoemen als lid van de 
Kascommissie. Als nieuw lid van de Kascommissie wordt 
benoemd de heer Rob van Hernen.  
 

7. Bestuursverkiezing  
         Aftredend en herkiesbaar zijn Jan Mulder en Jolanda  



 

   

Drewes; beiden zijn bestuurslid. Voorgesteld wordt om zowel Jan 
als Jolanda voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen 
in de functie van bestuurslid.  
De vergadering stemt in met het voorstel tot herbenoeming.  
 

8. Ons 100-jarig Jubileum op 7 juli jl.   
-Het 100-jarig jubileum is totaal anders verlopen dan we ons 
hadden voorgesteld. De geplande feestelijkheden met veel 
gasten, konden helaas niet doorgaan. Wel hielden we een borrel 
voor de leden op 7 juli jl. Met als verrassing het bezoek van de 
burgemeester van Oldebroek. Tot verrassing van een ieder 
deelde de burgemeester mee dat aan onze vereniging in verband 
met het 100 jarig bestaan de Koninklijke Erepenning is 
toegekend. In de lokale pers is hier veel aandacht aan besteed 
en ook van de NBV hebben we hier leuke reacties op gehad. Aan 
het verkrijgen van de Koninklijke Erepenning gaat een heel 
traject vooraf. De voorzitter vertelt kort hoe hij samen met de 
secretaris Klasien al geruime tijd geleden gestart is met 
gesprekken met zowel de burgemeester van Oldebroek als van 
Hattem. Daarna heeft Klasien het traject en de aanvraag verder 
voortgezet.  
-Ook werd er tijdens de borrel geproost op onze mooie 
nieuwbouw waaraan heel erg hard gewerkt is door meerdere 
leden, o.a. Jan Mulder, Kees Kanis, Frank van Boven.    
-Jan van Ogtrop heeft ter ere van het jubileum een prachtige 
icoon van Ambrosius aan onze vereniging geschonken. 
 

9. Soosavonden vierde kwartaal 2020 
Gezien de huidige ontwikkelingen t.a.v. het corona-virus lijkt het 
ons als bestuur niet verstandig om soosavonden in ons 
clubgebouw De Schans te houden. Daarom hebben we voor de 
rest van het jaar de soosavonden afgelast.  
Mocht je het toch leuk vinden om af en toe even naar De Schans 
te komen dan is dit mogelijk op elke woensdagochtend of elke 
zaterdagochtend. Er is dan gelegenheid voor een kopje koffie, 
voor een praatje als ook om mee te helpen in de mooie nieuw 
aangelegde tuin of met diverse andere klusjes. Elke 
woensdagochtend en zaterdagochtend van 09.00 – 12.00 uur. 
Van harte welkom!  



 

   

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

10. Jubilarissen 
We hebben dit jaar geen jubilarissen. 
 

11. Rondvraag 
-Contributie – Frank van Boven vraagt zich af of v.w.b. de 
contributie- betalingen we niet kunnen instellen dat in januari alle 
contributies binnen moet zijn. De voorzitter laat weten dat we 
hierover ook reeds het e.e.a. in het bestuur hebben besproken 
en op zoek zijn naar een nieuw systeem. Te zijner tijd volgt 
hierover informatie.  
-Natuurwandeling ’t Groentje – bestuurslid Dick vraagt of er 
animo is voor een natuurwandeling met ’t Groentje over het 
waterwingebied in Wezep. Men kan zich hiervoor opgeven bij 
Dick. 
 

12. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en 
sluit de vergadering.  

 

 
  



 

   

 
 
Trots op Koninklijke onderscheiding. 
Je zal 100 jaar bestaan, het predicaat ‘koninklijk’ toegewezen krijgen en er 
verder nagenoeg niets mee kunnen/mogen doen. Dat overkomt de 
Imkervereniging Wezep-Hattem-Oldebroek. Het wordt wel allemaal 
ingehaald in juli 2021, onder voorbehoud dat dan corona is beteugeld.  
 
Wezep: Jan Willem Spronk, al 20 jaar aan het roer, kan er een boek mee 
vullen. Er komt overigens wel een boek, maar dan één die de gehele 100 jaar 
bestrijkt. Het zal ook volgend jaar verschijnen. In kleine kring deed 
burgemeester Tanja Haseloop-Amsing de gelukwensen al wel een heuglijke 
mededeling: de erepenning krijgen de imkers medio volgend jaar opgespeld. 
Bij die gelegenheid gaf de voorzitter aan dat hij in zijn raat met meer 
stromingen te maken heeft dan zij in haar raad. Doelend op raathoning en 
gemeenteraad. De leden van de imkervereniging zijn mondig, 
vertegenwoordigen allerlei stromingen, maar vinden elkaar in de passie voor 
de bij.  



 

   

“Toen een aantal ondernemers, als Coelenhage en Van Olst, hofleverancier 
werden, vroegen we ons af of dat ook van toepassing zou kunnen zijn voor 
verenigingen. Gelukkig hebben we enkele goed ingevoerde bestuursleden die 
de weg weten. Dan toch ben je zo vijf jaar kwijt voordat alles is geregeld. Om 
eerlijk te zijn werden we in dit geval door corona gered”, zegt Spronk. Geen 
schild dus, zoals bij onderscheiden bedrijven, maar wel de penning met 
evenveel waarde, waarop de vereniging terecht apetrots is. Het wordt straks 
groots gevierd. Het bestuur is speciaal voor deze gelegenheid uitgebreid met 
twee mensen. Alle zeven bestuursleden hebben commissies onder zich die op 
één of andere wijze aan de jubileumviering tillen. De voorzitter geeft aan dat 
het imkeren op dit moment razend populair is. “Het begon een paar jaar 
geleden met de discussie over de biodiversiteit en bijenziekte. Veel meer 
mensen zijn zich gaan interesseren. Je kunt gerust spreken van een hype. 
Mensen van 65 jaar en ouder zijn fitter dan hun leeftijdgenoten van toen. Ze 
zijn geïnteresseerd in de natuur, willen erbij betrokken zijn. Inmiddels staat 
de teller op 107 leden, waarvan 70 procent actief imkert. Ook hebben we een 
aantal jongeren op de lijst staan. Alleen in de Tweede wereldoorlog hadden 
we zo’n grote belangstelling. Dat had te maken met het feit dat de bezetter 
suiker en tabak uitreikte aan imkers. Sommige mensen schaften kasten aan 
waarin geen bij was te vinden…” 
Spronk staakt zijn verhaal met een voorbeeld. “Het is nog niet zo heel lang 
geleden dat we moesten trekken om vijf leden te vinden die een cursus 
wilden volgen. Die vonden 25 gulden nog teveel. Nu kost het 200 euro en 
hebben we een wachtlijst. Jammer genoeg kunnen we de cursus nu niet laten 
plaatsvinden. Met de totstandkoming van een nieuw gebouw naast het 
clubhuis De Voskule kunnen we straks de cursisten spreiden over twee 
panden. Het realiseren van dat clubhuis is illustratief voor de sterke binding 
van de leden die dat prachtige nieuwe pand met eigen krachten tot stand 
brachten.  
Inmiddels heeft de gemeente de erfpacht van de grond met 30 jaar verlengd. 
De imkers hebben nauw contact met de natuur-en milieuverenging ’t 
Groentje. Dat resulteert in een fraaie singel rondom het perceel, waarin de 
flora is afgestemd op de bij. In goed samenspel met de gemeente wordt meer 
rekening gehouden met de belangen van de imkers bij het rooien en 
(her)planten van bomen. Geen straat vol linden tegen de vlakte gooien 
bijvoorbeeld.  
In het verleden haalde de vereniging veel inkomsten uit de kerstmarkten in 
IJsselvliedt. Daar kwamen zo’n 3000 mensen op af. De producten, gemaakt 



 

   

van was, vlogen als warme broodjes over de toonbank. Tel daarbij de 
parkeergelden en het was zeer profijtelijk. Dat is verleden tijd. Nu moet het 
komen van de Rabo Clubactie. Het bestuur wil de leden verrassen met een 
jubileumboek dat prachtige verhalen bevat en vol staat met 
natuurtekeningen. 
“We vragen hen om geen bloemen aan te bieden, maar een geldbedrag over 
te maken. Zo komen we uit de kosten.” Spronk heeft ook de hand in De 
Spleut, het verenigingsorgaan dat een schakel vormt tussen de leden. Het 
verwijst naar het onderdeel dat de materialen van een mand/korf bij elkaar 
houdt. 
De grote kracht ook van de club, die met vrouwen in het bestuur datgene 
ontwikkelt wat mannen laten liggen. Een vereniging die goed communiceert 
met de overheden. En als dat een keer op scherp staat beschikt ze in honing 
over een uitstekend smeermiddel. 
 
Dick van der Veen        
Huis aan Huis Elburg 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 
 
 
Dag imkers, 
 
Een tip voor de lezers/lezeressen onder de imkers ‘in deze binnen-zit-tijden’: 
Twee boeken: 
De Bijenhouder van Aleppo van Christy Lefteri. 
De bijenhouder van Aleppo gaat over een jong echtpaar dat vlucht uit Syrië. 
Hun zoon is door het oorlogsgeweld om het leven gekomen. Het boek 
omschrijft de vlucht en wat ze allemaal meemaken. Het meest verbijsterende 
is ook de tijd die ermee gemoeid is, wat misschien met het vliegtuig zo’n 4 à 5 
uur in beslag neemt. Eenmaal in Engeland aangekomen, houdt de man zich 
vast aan één bij. 
 
The Bijenhoudster van Meredith May. 
De schrijfster Meredith belandt vanwege een scheiding van haar ouders bij 
haar grootouders die haar opvoeden, maar waar haar opa haar ook de liefde 
voor bijen bijbrengt. A girl saved by bees. Ik heb het in het Engels gelezen om 
mijn Engels te verbeteren, dan heet het The Honey Bus.  
 
J. Spronk en M. Spronk van de Kamp.  
 
 
Teunie heeft het boek van Meredith ook in haar boekenkast staan en wil het 
best uitlenen voor degene die erin geïnteresseerd is.  
 
 
Heb je ook een leuk of mooi boek gelezen die te maken heeft met bijen? 
Schrijf er dan een stukje over voor de Spleut en stuur het op naar: 
jtmdrewes@me.com 
 
 



 

   

Nog een boekentip: 
 
Op 8 oktober j.l. stond er een leuk stukje in het Veluws Nieuws over het boek 
‘Darrenslacht’ geschreven door chirurg en auteur Robert Pierik. Deze chirurg, 
werkzaam in Apeldoorn en Zwolle kreeg zelf corona dit voorjaar en daarom 
moest het uitgeven van het boek nog even uitgesteld worden. Toen dat 
uiteindelijk wel mogelijk was heeft hij het eerste exemplaar aan Ernst Kuiper 
(de voorzitter van het Netwerk Acute Zorg) uitgereikt bij het Honingmagazijn 
in Epe, omdat Robert daar altijd zijn honing koopt. 
Waar gaat dit boek dan over? Het gaat over een romance in een ziekenhuis, 
over bijen én over corona. Normaal hou ik niet zo van doktersromannetjes, 
maar ik ben van plan om dit boek wel te gaan lezen. 
Jolanda Drewes 
 
 

 
Foto Dick Hup 



 

   

 
Foto Dick Hup 
 
Icoon met de heilige Ambrosius gemaakt door Jan van Ogtrop en aan 
onze vereniging geschonken ter ere van ons 100 jarig bestaan. Deze 
beschermheilige van de bijen heeft al een mooie plek in ons 
clubgebouw gekregen. Bedankt Jan.   Dick Hup 
 
Ambrosius is patroon van Bologna en Milaan; van bisschoppen; van 
bijenhouders, bijentelers, waskaarsenmakers, honingkoekbakkers en 
huisvrouwen; alsmede van politie, rijkswacht en veiligheidspersoneel; hij geldt 
ook als beschermheilige van bijen, ganzen, alle huisdieren en spreeuwen aldus 
Wikipedia 
 



 

   

 



 

   

Effect van klimaatverandering op onze bestuivers 
 
Op 10 november was er een webinar georganiseerd door de NBV met als 
onderwerp  “Effect van klimaatverandering op onze bestuivers”. 
Precies om 19.30 uur zat ik klaar achter mijn computer om het webinar te 
volgen. Er waren meer dan 100 mensen van uit heel Nederland die net als ik 
op de eigen bank thuis deze thema-avond aan het volgen waren.  
De eerste spreker was Arnold van Vliet die werkzaam is bij Universiteit 
Wageningen. Als ik zijn verhaal kort mag samenvatten, ging het over de 
temperatuurstijging die gemeten wordt sinds 1706 en die sinds 1985 
versneld omhooggaat. Deze stijging merken we doordat de laatste jaren het 
voorjaar gemiddeld 17 dagen eerder begint, de herfst 9 dagen langer duurt 
en de winters warmer en natter zijn. Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat 
de appelbomen nu begin april bloeien, dit was vóór 1985 nog begin mei. De 
Sleedoorn bloeit nu in februari, vroeger in april. Er zijn twee collega’s imker 
die ieder jaar bijhouden wanneer het eerste wilgenstuifmeel gespot wordt in 
de kast: in de jaren 70-80 was dit nog half maart, maar sinds de jaren 90 
wordt begin maart gezien en in 2008 zelfs begin februari! Er worden nu 
insecten gespot in Nederland die vroeger alleen in zuidelijke landen gezien 
werden, zoals de tweecellige zandbij en de franse veldwesp. De franse 
veldwesp heb ik deze zomer inderdaad heel veel gezien in onze tuin. Ook de 
vogel de bijeneter komt nu veel meer voor in Nederland. Zoals de naam al 
aangeeft eet deze vogel o.a. honingbijen. 
Eén van de gevolgen voor onze bijen hebben de meesten van ons 
waarschijnlijk ook wel gemerkt: door een mooie nazomer gaan de volken 
extra sterk de winter in. Door de warme herfst en een milde winter met een 
gemiddelde van 6,4 graden blijft het volk langer actief en verbruikt meer 
voedselvoorraad. Het volk met koningin begint al vroeg met een broednest, 
waardoor we goed in de gaten moeten houden of onze bijen nog wel genoeg 
wintervoer hebben.  
 
Het verhaal van de tweede spreker, Kars Veling van de Vlinderstichting, liet 
ook goed zien wat klimaatverandering doet voor de vlinders. Met prachtige 
foto’s van de vlinders begon het verhaal positief: vlinders houden namelijk 
van warmte, 30 graden vinden zij heerlijk. Hierdoor hebben ze meer 
vlieguren, meer tijd voor het zoeken naar een partner, meer eitjes te leggen 
en meer generaties op te bouwen. Soorten zoals het Icarusblauwtje en het 
Landkaartje liepen altijd 2x de cyclus van ei naar rups en van pop naar vlinder 



 

   

door, maar deden dat in 2020 3x. Het gevaar dreigt dan dat het in de 
nazomer niet warm genoeg is om eitjes te leggen die de winter kunnen 
overleven. Met de klimaatveranderingen zien we ook meer extreem weer, 
zoals uitzonderlijke droogte maar ook heftige regens. Door verdroging van 
heidegebieden kan de klokjesgentiaan bijvoorbeeld alleen overleven op de 
allerlaagste stukjes. Het Gentiaanblauwtje heeft dan moeite om een goed 
leefgebied te vinden voor zijn eitjes.  
 
De derde en laatste spreker was Marten Schoonman. Hij werkt bij Naturalis 
en is medeoprichter van stichting BEEP (digital beekeeping) en hij wilde wat 
vertellen over hoe wij als imker de bijen vitaal kunnen houden ondanks de 
klimaatveranderingen.  
Naast klimaatverandering hebben de insecten het ook moeilijk door 
landgebruik (pesticiden, verstedelijking), ziektes en plagen (de varroamijt) en 
door de opkomst van invasieve exoten (bijv. de springbalsemien). Door de 
vervroeging van het voorjaar door klimaatverandering is er vaak een 
zogenaamde mismatch, d.w.z. een groot verschil tussen de bloei van de 
planten en het kunnen uitvliegen van bijen.  
Ook exotische vijanden van de honingbij zoals de aziatische hornaar en de 
kleine kastkever rukken steeds meer op naar het Noorden. De varroamijt 
houdt niet van warmte, dat zou een voordeel kunnen zijn, maar onze bezige 
bijtjes ventileren hun kasten heel goed en dan is de warmte niet storend voor 
de varroamijt.  
Op de website van www.bestuivers.nl is er een nationale bijenstrategie 
beschreven met allerlei lokale initiatieven. Ook de gemeente Hattem heeft 1 
initiatief, de gemeente Oldebroek helaas nog niet. Ik heb opgevraagd bij 
Marten Schoonman wat voor initiatief dit is.  
Jolanda Drewes 
 
 
 
De volgende websites zijn goed om eens door te spitten: 
www.bestuivers.nl 
www.maakgrijsgroener.nl 
www.naturetoday.com 
 
 
 



 

   

 
LATER ALS IK GROOT BEN NEEM IK BIJEN!  
 

 
 
Dat roep ik al jaren en waarom? Geen idee! Mijn opa was imker maar had al 
geen bijen meer toen ik geboren werd. Misschien zit er dan toch iets in de 
genen. Ik weet niet beter of ik kan geen streekmarkt voorbijlopen zonder dat 
ik even bij de plaatselijke imker en zijn observatiekast heb gekeken. Wanneer 
ik in de zomer van 2018 aan het wandelen ben, beland ik bij een imker in Epe 
en het blijkt open imker dag te zijn. Ook hier word ik enthousiast overladen 
met informatie door een vriendelijke man en raak met hem aan de praat. 
Voordat ik weg ga (met 2 potten honing en een zak honingdrop) adviseert hij 
mij om gewoon te beginnen met een cursus en niet te wachten totdat ik later 
ooit eens tijd heb. Dat heeft hij nl ook gedaan en achteraf bekeken erg spijt 
van gehad. En zo begon het, ik schreef me diezelfde week nog in voor de 
basiscursus bijenhouden bij de Imkervereniging Wezep/Hattemerbroek. 
De cursus heb ik als erg leuk en vooral eerzaam ervaren, heb er een ware 
studie van gemaakt en in september studeerde ik cum laude af. Jan Mulder 
had voor mij een volkje apart gehouden en omdat ik nog geen kast had, 
mocht deze overwinteren in Hattem. In de winterperiode heeft mijn neef 
voor mij 2 houten kasten gemaakt, ik ontwierp zelf een logo wat ook op de 
kast gefreesd werd en. Zelf ben ik woonachtig in de binnenstad van Elburg en 
had mijn kasten heel graag in de kerktuin willen zetten. Helaas kreeg ik daar 
geen toestemming voor. Via via kwam ik in contact met de eigenaar van het 



 

   

weiland achter de Jumbo, daar mocht ik wel een stukje gebruiken voor mijn 
volkjes, in ruil voor wat honing natuurlijk, want zo werkt dat. En zo kwam het;  
Eind maart haalde ik het volk op in Hattem en Stadsimkerij Elburg was een 
feit. Deze stadsimker was vastbesloten om deze zomer nog Vesting honing te 
oogsten.  

 
 
Harry Mouris werd mijn mentor en dat heeft hij geweten, hij had er een 
dagtaak bij! Volgens mij heb ik werkelijk voor elke keer dat ik de kast 
opendeed advies aan hem gevraagd. Het volk was vanaf dag 1 eigenlijk al erg 
opvliegerig, stekerig en gewoon chagrijnig. Heel anders dan de volken 
waarmee ik had gewerkt tijdens de cursus. Al snel ontdekte ik kalkbroed 
(Harry werd gelijk ingeschakeld natuurlijk) maar het volk ontwikkelde zich 
verder wel goed. In mei had Harry een zwerm en hij wist dat ik nog een 
tweede volk wilde, ik heb ze diezelfde dag nog opgehaald. En wat een 
fantastisch volk bleek dat te zijn, ze waren zo lief dat ik er vanaf dag 1 met 
blote handen in durfde te werken. Het volk ontwikkelde zich goed en toen ik 
de honingkamer ging plaatsen, kwamen net de lindebomen rondom de kerk 
in bloei. Eind juni was het nog koud, ik had niet veel honing zag ik en vroeg 
me af of ik nog zou kunnen slingeren. Maar het werd warmer en tweede 
week juli bleek dat ik toch kon oogsten. Slingeren mocht ik bij Renée Siderius, 
het volk van Harry leverde me 6 potjes lindehoning op en het volk van Jan 26 
potjes zomerhoning. Die eerste oogst, wat een magisch moment was dat… 
puur geluk!  
Hoewel ik het eerst niet in de planning had, besloot ik toch om met mijn 
volken naar de hei te gaan. Harry bood aan om me op te halen, ik mocht wel 
met hem en Wim Schipper mee op de aanhanger! We kregen mijn zware 



 

   

kasten niet zonder slag of stoot op de aanhanger, er vlogen nog wat 
chagrijntjes rond die ons goed te grazen hebben genomen. Voor het eerst 
had ik mijn kap niet op, de kasten zouden immers gesloten zijn. Maar waar ik 
geen rekening mee gehouden had was dat nog niet alle bijen thuis waren en 
zij het niet op prijs stelden dat ze niet naar binnen konden. De eerste steken 
in mijn gezicht zijn een feit, gelukkig reageer ik niet heftig en hoefde ik maar 
2 dagen tegen mijn eigen wang aan te kijken. Het plaatsen op de hei ging 
gelukkig wat makkelijker, weer zo’n magisch moment en zeker wat steken 
waard! Het was bijna donker, er hingen flarden mist over de hei en er scheen 
een bijna volle maan wat het moment nog romantischer maakte. Ik voelde 
me nu echt imker, een paar steken rijker en mijn volken op de hei, meer heb 
je toch niet te wensen?  

 
 
De volken hebben het goed gehad op de hei en het tweede weekend van 
september, net voor de mooie warme dagen, hebben we de kasten ook weer 
met z’n drieën opgehaald. Het chagrijnige volk uit Hattem lijkt getemd op de 
Wezeper hei, helaas is de opbrengst bij hen niet heel groot en ik besluit om 
deze niet te oogsten. Het andere volk heeft het goed gedaan en hier heb ik 
zelfs ook wat raathoning kunnen oogsten. Wederom mocht ik bij Renée 
slingeren, en wij lady-imkers hebben aardig ons best moeten doen op die 
taaie heidehoning. De opbrengst is 23 potjes heidehoning, dat is toch meer 
dan ik op voorhand had verwacht. 



 

   

Nu ik dit schrijf ben ik bezig met de volken aan het inwinteren de varroa 
bestrijding en de koningin van het voormalige chagrijnige volk ga ik 
binnenkort wisselen, natuurlijk weer samen met mijn mentor Harry en ook 
Jan Mulder is erbij betrokken. En dan moet ik erop vertrouwen dat er straks 
in het voorjaar 2 sterke volken uitkomen.  
Ik kijk met veel voldoening terug op de start van mijn stadsimkerij en het 
fantastische eerste jaar met mijn bijtjes, ik durf mezelf nu vol trots 
stadsimker te noemen. Hopelijk komt er dit najaar nog een goed vaccin tegen 
covid19 en kunnen we komend jaar weer al onze bezigheden en 
ontmoetingen op de Schans voortzetten. Met veel plezier haak ik bij deze 
club aan, een vereniging waarbij men voor elkaar klaar staat.  
Graag tot snel een hartelijke groet uit het “stadse”, 
Hanneke Bakker 
 
 

 
 
 



 

   

Mijn hobby bijen 
 
 
In 1984 ben ik via Jaap van Dijk, oud-politieman uit Wezep,  begonnen met 
bijenhouden. Ik denk dat de oudgedienden onder ons hem nog wel 
kennen/herinneren. 
Van Jaap kocht ik een volk en al nu snel kreeg ik de smaak van het imkeren te 
pakken. Lid geworden van de plaatselijke vereniging en van de NBV.  
Natuurlijk allerlei cursussen gevolgd, zoals die voor beginners, gevorderden 
en ook de cursus koninginneteelt. Ben er behoorlijk fanatiek mee bezig 
geweest. 
 
Het ging ook wel eens mis. Dan ging er een zwerm de lucht in en ging ik er 
met de fiets achter aan, maar daar kom je gauw van terug (niet te volgen). 
Of op de racefiets naar de bijen op de heide bij Epe: lekker bezweet 
aankomen en een kast open doen, ze steken je verrot vanwege je zweetlucht. 
Ik heb toen nog nooit een kast zo snel gesloten. 
 
Wat ook leuk was, was om met kinderen mee te gaan die op school een 
spreekbeurt hielden. Dan nam ik een bijenkast mee (zonder bijen) met 
materiaal en een raampje met honing. 
Dat deed ik op een school in Wezep, in Dalfsen en in Amersfoort, waar mijn 
kleinzoon Jurgen woont. Hij nam als kind een keer een dar mee in een 
kokertje in de trein naar huis. 
Hij zei toen tegen mijn vrouw: Oma, ik denk dat er nog nooit een dar alleen in 
de trein heeft gezeten. 
 
Mooie en goede herinneringen. Aan het bijen houden komt een eind gezien 
mijn gezondheid en leeftijd. In het voorjaar heb ik in het ziekenhuis gelegen, 
dat is ook de reden dat ik stop met die mooie hobby. 
 
Jan Hertsenberg 
 
Jan heeft het grootste deel van zijn bijenspullen aan de vereniging 
geschonken, waar we Jan hartelijk voor bedanken. 
 
 



 

   

 
Foto Dick Hup 
 

 
 



 

   

Rabo Club Support Aktie  2020 
 
Bij deze willen we alle leden, die tijdens de RABO Club Support actie, die 
gehouden is in het najaar van 2020, onze vereniging 2 stemmen hebben 
gegeven, hartelijke bedanken. Deze actie heeft ons € 420,- opgeleverd, wat 
we heel goed zullen gebruiken voor de herinrichting van onze bijentuin. 
Nogmaals dank voor jullie support. Dh 
 

                                       

        

                

Voor een persoonlijk afscheid

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



 

   

 

  Nog enkele flessen te koop                           
 

    Lustrumwijn 
 

Het is feest met La Pauline Les Fêtes.  

Het hoge aandeel Merlot zorgt voor 
een rijke en mollige textuur. 

De volrijpe Cabernet zorgt voor de 
cassis en het romige kersenfruit.  

Speciaal gebotteld voor de 
feestdagen.  

• S MAAK PROFIEL 

Stevig, zacht & romig 

• DRUIVE NS OORT 

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot 

• HERK OMS T 

Frankrijk, Pays d'Oc 

 
Jubileumprijs   €  9,95 
 

 

 



 

   

Woensdagochtend 18 november worden door de tuinploeg 1500 
bloembollen (Sneeuwklokjes, Blauwe Druifjes en Krokussen) in de  
tuin van ons bijenpark gepoot. 

            
      Foto Dick Hup 



 

   

 
 



 

   

 

 


