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Van de voorzitter 
 
Bijzondere tijden     Voorjaar 2021 
 
In mijn voorwoord van het afgelopen najaar eindigde ik met de 
woorden: ‘als de coronamaatregelen het toelaten, hopen we elkaar 
weer te ontmoeten’. Helaas is dit nog niet het geval, maar vroeger op 
schoolreisje zongen we: ‘we zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog 
niet helemaal’. Als het vaccineren goed gaat krijgen we meer vrijheden, 
maar we moeten nog even geduld hebben. 
 
Kees en Annie Kanis waren 50 jaar getrouwd. We hebben door middel 
van een bloemengroet hier aandacht aan gegeven. Kees is een van de 
harde werkers aan ons nieuwe gebouw.  
Kees en Annie, nogmaals van harte gefeliciteerd.   
 
Vorig jaar hebben wij als vereniging mee gedaan aan de wedstrijd van 
het NBV over de biodiversiteitsprijs. Helaas zijn wij niet in de prijzen 
gevallen. Dick Hup en Marinus Heldoorn hadden een mooi project 
ingediend, hartelijk dank hiervoor. Als pleister op de wond krijgen we 
een waarderingsbijdrage van €150,-. Hiervoor moeten wij een 
projectvoorstel indienen voor 31 december 2021. Mocht iemand hier 
een leuk idee voor hebben graag doorgeven aan ondergetekende. 
 
Door de coronamaatregelen is het project achter het visgebouw 
tijdelijk gestopt, maar in het najaar gaan wij hier mee verder. Dit alles 
doen wij om de biodiversiteit uit te breiden voor onze bijen. 
 
In deze Spleut staat veel informatie geschreven door andere 
bestuursleden over het wel en wee van onze vereniging in de 
afgelopen winter. Wanneer er weer activiteiten mogen plaatsvinden 



 

   

informeren wij jullie door middel van een nieuwsbrief of een nieuwe 
Spleut.  
 
PS. Op de website van http://kerkpleinwezep.nl is een link te vinden 
naar het Paasmagazine van 2021. Op pagina 16/17 is een interview te 
vinden over het jubileum van onze vereniging. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Spronk 
 
Voor u gelezen: een Limerick 
 
Een brutale dar van een imker te Schinnen 
Zei tot ‘n moer: ‘’Ik wil jou beminnen.’’ 
Verlegen sprak de moer: ‘’Ik heb wel zin, 
Maar daar komt nu niets van in, 
Ik wil jou wel minnen, 
Maar niet tussen de bijen hierbinnen.’’ 
 
Theo de Ronde. 
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Dit jaar verandert het innen van de contributie. Een deel van onze leden is 
ook lid bij de NBV en droeg daar het deel van de vereniging af. Dat maakt het 
controleren van wie wel betaald heeft en wie niet heel lastig. 
 
Daarom hebben we dit jaar besloten aan de NBV door te geven dat wij voor 
alle leden onze eigen contributie gaan innen. Je ontvangt daarvoor 
binnenkort een brief (via de mail) van de penningmeester. 
 
Daarnaast wilden we overgaan tot automatische incasso. Helaas gaat dat dit 
jaar nog niet gebeuren. Er moet daarvoor aan onze kant nog het één en 
ander geregeld worden. Volgend bijenjaar gaan we over tot automatische 
incasso. We hopen dat alle leden daaraan mee willen werken. Het maakt het 
innen van de contributie een stuk eenvoudiger en het kost uiteindelijk 
minder tijd. De contributie was en blijft € 20,00.  
 
Namens het bestuur met vriendelijke groet, 
 
Hans Bastiaan 
 
Penningmeester Koninklijke Imkersvereniging Wezep – Hattem – Oldebroek 
T: 0610 919745 
E: imkerswezep@outlook.com 
W: http://www.imkerswezep.nl/ 
 



 

   

             
 
Hallo beste mensen, 
 
hierbij even een update over de voortgang van onze nieuwe stal. 
Buiten is de stal helemaal gereed met straatwerk en al, ook de eerste bijen 
staan er alweer een x aantal weken . Binnen in het educatieve gedeelte is het 
ook al aardig op streek de plafonds zijn gesausd de wanden zijn gereed, ook 
de kozijnen en deuren zijn zo goed als gereed. Het elektrische gedeelte is ook 
helemaal afgerond. Alles mooi in groepen verdeeld en netjes in de meterkast 
aangebracht. Op zaterdag 13 maart is de laatste hand gelegd aan de 
aansluiting van het water, dus ook dat is afgerond. Aanstaande week wordt 
de laatste hand gelegd aan het schilderwerk van de keuken, en gaan de 
plinten eraan. Het laatste wat dan nog gedaan moet worden is de vloer in de 
coating zetten. Dan gaan we de ruimte inrichten. Meubels hebben we, mooi 
grenen en daar zoeken we nog wat hulp bij, deze zijn al een keer in gebruik 
geweest en hebben in de lak al wat slijtplekjes, dus deze zouden nog 
geschuurd en opnieuw gelakt moeten worden. Dus nu liggen we goed op 
schema om ons 101 jarig bestaan te vieren als de regels het nu wel toelaten. 
 
De bouwcommissie. 
Jan Mulder 



 

   

 

 
 
 
 

 



 

   

                        



 

   

 
 
 
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 

                                 
 
 
 



 

   

Mutaties in de ledenlijst van 2020: 
 
In 2020 en in het eerste kwartaal van 2021 zijn er een aantal veranderingen 
in de ledenlijst geweest: 
 
Als nieuwe leden hebben zich aangemeld: 
Nicolet Hoorn uit Wezep namens het Boerderijmuseum 
Maurits Waanders uit Soest 
Arjan Oosterwijk uit Wezep 
Jos Wind uit Zwolle 
Klaas Groen uit Wapenveld 
Boy Kuik uit Houten 
Ruben Achter de Molen uit Hattem 
 
Helaas hebben opgezegd: 
Herman van de Leeden uit Kampen 
Aart Rotman uit Wezep 
 
Hiermee komen we nu op het aantal van 113 leden.  
JDK 
 
 
Zee-asterhoning 
 
Tijdens een wandeling in Renkum een paar weken geleden, stuitte ik op een 
koffietentje waar je coffee-to-go kon kopen en daar stonden ook potjes 
honing te koop. Weliswaar zonder etiket, maar er stond een bordje bij dat 
het zee-asterhoning was, dus daar was ik wel nieuwsgierig naar. Ik draaide 
het potje open om er even aan te ruiken en draaide die toen maar gauw weer 
dicht: hij rook niet zo fris. Maar dat weerhield me er niet van om hem toch 
maar te kopen. Thuisgekomen heb ik gekeken op Imkerpedia wat dit voor 
honing is en las het volgende: 

Zulte of Zeeaster is de enige reeds van oorsprong in Nederland voorkomende 
aster. De naam 'zulte' is een afgeleide van het woord 'zilt', en zulte komt dan 
ook alleen voor in gebieden die onder invloed staan van zout water. In de 
Nederland is dat bij de Noordzee- en Waddenkust, en op de 
Waddeneilanden. 



 

   

 

De honingbij op een zulte zonder lintbloemen. 

 

Als zulte op grond staat met een relatief hoog zoutgehalte dan ontbreken de 
(licht-lila tot witte) lintbloemen, en resteert alleen het gele hart. De bloemen 
van de zulte zijn rijk aan nectar en stuifmeel en vormen voor onze honingbij 
een uitstekende najaarsdracht.  

De honing van de zulte wordt meestal niet geslingerd vanwege zijn aroma ( 
zweetvoeten-lucht), maar de honing is wel goed van smaak. Als je deze 
speciale honing wel wilt slingeren, dan moet je (omdat deze dracht zo laat is) 
een goed plan maken om je volken nog goed in te winteren. 

De zulte heeft tot 12 centimeter lange lancetvormige bladeren. De jonge 
bladeren van de zulte worden (zoals spinazie) als bladgroente gegeten, en 
kunnen het beste in het voorjaar en het begin van de zomer worden geoogst. 
Deze blaadjes worden dan onder de naam lamsoren te koop aangeboden 
hetgeen verwarrend is aangezien de echte lamsoor ook op zoute gronden 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Aster-tripolium-02.jpg


 

   

groeit, en ook een eetbare plant is. De plant kan zich zowel via zaad als via de 
wortels voortplanten. 

• Bloeiperiode: juni - september 

• Grootte: tot 60 centimeter hoog 

• Stuifmeel: geel, maar aan de stuifmeelklompjes oranjegeel. 

 

 
                                                            

CORONA spelbreker 
 
Het coronavirus heeft ons nog stevig in de greep en daar heeft de cursus-
organisatie aardig last van. 
Na overleg met elkaar hebben we besloten om  wat Zoom-proeflessen te 
doen met Rob van Hernen, Jan Eppinga, Hans en Teunie Bastiaan voor de 
techniek en ik. Na eerst wat gepruts over en weer, hadden we het aardig voor 
elkaar en onder de knie. Maar de vooruitzichten om met meer mensen bij 
elkaar te zijn, vooral bij de praktijklessen, zou dat erg lastig worden om de 
cursus door te laten gaan. En daarom heeft de organisatie besloten om de 
cursus voor beginnende imkers 1 jaar uit te stellen. Echter we laten onze 
cursisten niet in de steek, we houden zoals het er nu op lijkt  
donderdag 25 maart een Zoom-bijeenkomst. Daarin gaat Rob de eerste 
beginselen van het bijenhouden uitleggen, en in het tweede gedeelte van het 
jaar, als de regels van RIVM het toelaten, gaan we samen met de cursisten 2 
dagdelen in de kasten kijken zodat we de cursisten warmhouden voor onze 
mooie hobby. 
Wat voor de beginnerscursus geldt, geldt ook voor de gevorderdencursus. 
Daarover zijn we met Wilfred Muis en Evert van Ginkel nog in overleg hoe we 
deze cursisten via Zoom of toch op een andere manier spreken om ook deze 
groep gemotiveerd te houden, en dat we dan in 2022 samen de cursussen tot 
een goed einde hopen te brengen. Maar het is iets voor de lange adem. 
Namens de organisatie 
 
Cursus coördinator Jan Eppinga 



 

   

 

 
 



 

   

 

Bijenkroeg  
 
Onze bijtjes hebben tijdens het broedseizoen veel water nodig voor de 
verzorging van het broed. 
Zeker in het voorjaar bij lage temperaturen is het vaak voor de waterhalers 
een hachelijke onderneming, want onderkoeling en de dood ligt op de loer. 
De imker kan door een vaste bijenkroeg op een goede zonnige plek te maken 
veel bijenleed voorkomen. Ook moet de imker ervoor zorgen dat de bijen 
goed in of aan de bijenkroeg kunnen landen zonder dat de mogelijkheid 
bestaat dat ze in het koude water vallen. Daarom moet de imker de 
bijenkroeg voorzien van takken, mos of andere obstakels waar de bijen zich 
aan vast kunnen houden tijdens het drinken. Zelf leg ik altijd een oud 
uitgebouwd honingkamerraam in de bijenkroeg. En bij erg koud weer vul ik 
deze met lauw regenwater.  De bijtjes zijn mij hier hopelijk dankbaar voor.   
Dick Hup 
 
 

                 
                                                 
 



 

   

 



 

   

          Wist u dat: 
 

- de imkersvereniging samen met Groentje ook het Gemeentelijke 

project Steenbreek actief ondersteunt. Dit ter verbetering van de 

biodiversiteit in onze gemeentes. 

- stoeptegel eruit, insect-vriendelijke boom of struik erin.  

- ook onze bijtjes daar hun voordeel van zullen hebben. 

- men tegen inlevering van een stoeptegel een waardebon van € 20,- 

ontvangt. 

- voorwaarden en tijden in de plaatselijke kranten worden 

gepubliceerd. 

- Jan en Kees hard bezig zijn met de laatste loodjes van de nieuwe 

Bijenstal. 

- dit vanwege de verplichte coronaregels veel langzamer gaat dan 

gepland. 

- de Algemene Ledenvergadering weer vanwege de Coronacrisis 

uitgesteld wordt. 

- deze hopelijk deze zomer weer buiten in de tuin gehouden kan 

worden. 

- bijna alle aangeplante struiken de droogte van vorige zomer 

overleefd hebben. 

- met dank aan de leden van de tuingroep. 

- de tuingroep zaterdagmorgen 27 maart weer van start gaat. 

- we helaas niet in aanmerking komen voor de Grote 

Biodiversiteitsprijs van de NBV, maar dat we wel € 150,- krijgen voor 

aanschaf van extra bijenplanten voor in de tuin. 

- oude raat ingeleverd kan worden bij Huub Verberk. 

- de opbrengst hiervan ten goede aan de vereniging komt. 

- er veel bijen in het voorjaar verkleumen bij het waterhalen. 

- een zonnige bijenkroeg in het vroege voorjaar daarom erg belangrijk 

is. 

- de bijenblog van Ben Som de Cerff erg veel bekeken wordt door onze 

leden. 

- het volgen van deze blogs, zeker voor beginnende imkers, een must 

is. 



 

   

- helaas ook verschillende leden van onze vereniging Corona hebben 

gehad. Gelukkig slechts met milde klachten en hun herstel verloopt, 

voor zover we weten, goed. 

- NBV leden hun Schanscontributie niet meer via de NBV aan de 

vereniging betalen, maar rechtstreeks aan onze penningmeester. 

Onze NBV leden betalen dus zowel contributie aan de NBV als aan 

onze vereniging. 

- de voortgang van de Groenstrook fase 2 tot na de zomer is 

uitgesteld. 

- er daar nog veel zaagwerk gedaan moet worden. 

- we de deadline van 15 november a.s. hopelijk wel gaan halen. 

- Natuurvereniging Groentje op 27 maart weer dennetjes wil gaan 

trekken op de hei. 

- er nog een aantal dozen Lustrumwijn te koop zijn en dat deze wijn 

bijna op dronk is. dH. 

 

 

Wat hebben bijen met de Notre Dame-kathedraal in Parijs te maken? 
 
In het vakblad ‘Bijenhouden’ van de NBV stond in het laatste nummer van 
2020 een opmerkelijk en verontrustend artikel over de brand van de Notre 
Dame-kathedraal in Parijs in 2019.  
Deze kathedraal had een dak van honderden tonnen lood, wat allemaal 
gesmolten is met de brand. Een schatting van de oorspronkelijke hoeveelheid 
lood op het dak en wat er is teruggevonden is in en rond de kathedraal na de 
brand laat zien dat er ongeveer 180 ton (=180.000 kilo) lood zoek is. Dit lood 
is in de vorm van aerosolen de lucht ingegaan.  
Lood is giftig; het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het 
zenuwstelsel van kinderen. Het is niet voor niets dat de meeste 
waterleidingen zijn vervangen door ander materiaal. 
Na de brand zijn kleine bodemdeeltjes met hun verontreinigingen op 
bloemen en bladeren terecht gekomen. Onderzoekers hebben aangetoond 
dat een kwart van de zomerhoning van de bijenvolken die dichtbij de Notre 
Dame woonden, meer lood bevatte dat van zomerhoning van volken die 
verderop woonden. In de bijen die onderzocht werden zat verhoudingsgewijs 
nog veel meer lood dan in bijen uit een ander gebied. De onderzoekers 
vonden het gelukkig te ver gaan om deze bijen allemaal dood te maken.  



 

   

Zo kon men met het onderzoeken van honing en van honingbijen dus 
aantonen dat de brand grote gevolgen heeft gehad voor het milieu.  
 
Er was gelukkig ook goed nieuws: De Parijse imker Nicolas Géant had drie 
grote bijenkasten op het dak van de Notre Dame staan en deze kasten met 
volken hebben het wonderwel overleefd. De bijen stonden sinds 2013 op het 
dak van de sacristie, op ongeveer 30 meter vanwaar de brand begon. De 
bijenkasten staan nog steeds op het dak, laat een YouTube-video zien 
(youtu.be/fRZptNkJVcY). 
 
Jolanda Drewes. 
 

 
 

       
 
 
 
 
 



 

   

 
  Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2020 
 
Vanwege de Corona perikelen kon onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in april niet doorgaan. Daarom werd deze uitgesteld 
tot de eerste zaterdagmiddag van september en werd op 1,5 meter 
afstand in de tuin vergaderd. 
 

       
 

          



 

   

 
 



 

   

 
 


