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Van de voorzitter     Zomer 2021 
 
 
 
De burgemeester komt! 
 
Beide burgemeesters van Oldebroek 
en Hattem komen op bezoek 
voorafgaand aan de algemene 
ledenvergadering. Vorig jaar kwam de 
burgemeester van Oldebroek, Tanja 
Haseloop-Amsing met haar 
echtgenoot als verrassing tijdens het 
proostmoment van ons 100-jarig 
bestaan. Zij deelde ons toen mede dat 
wij ons vanaf 7 juli 2020 ‘Koninklijk’ 
mochten noemen. Door de corona 
maatregelen kon zij toen de 
erepenning niet uitreiken en hebben 
wij de afspraak gemaakt dit op een 
ander moment te doen. Wij gaan dit 
doen op 4 september om 14:00 uur 
(vanaf 13:30 inloop met koffie en een 
gebakje). Dat zij onze club een warm 
hart toedraagt blijkt wel uit het feit dat 
zij in haar wekelijkse column schreef 
over de bloemen en de bijen. Net als 
de Olympiërs krijgen wij in 2021 de erepenning van 2020. Wij nodigen beide 
dames ook volgend jaar weer uit tijdens ons 100-jarig bestaan (op 8 juli 2022) 
om ons nieuwe clubgebouw te openen en de naam bekend te maken. Als 
alles goed verloopt hebben we straks de burgemeester drie jaar bij ons op 
bezoek gehad, hoe mooi is dat! 
                                                                                                        
 



 

   

 
Na deze officiële plechtigheid houden wij direct daarop onze 
ledenvergadering 2020. Dit vindt net als vorig jaar buiten plaats, met 
inachtneming van de corona regels. De agenda voor de ledenvergadering 
staat verderop in de Spleut. Wij hebben deze keer drie jubilarissen die 25 jaar 
lid zijn, namelijk: Jan Kolkman, Frank van Boven en Jan-Willem Spronk (NBV-
lid). Ook hier wordt aandacht aan besteed. Naast deze feestelijkheden is er 
ook aandacht voor verdriet, namelijk het overlijden van onze oud-voorzitter 
Bennie Kalf (zie memoriam in deze Spleut). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Willem Spronk 
 
PS. Tijdens de ledenvergadering zijn er voldoende edities van de Spleut 
aanwezig om de vergadering goed te kunnen volgen. 
 
 
Literatuur 
 
Bron afbeelding: Het Koninklijk huis, (z.d.) 
Het Koninklijk huis (z.d.), Koninklijke erepenning. Geraadpleegd op 22 
augustus 2021, van Koninklijke Erepenning | Onderscheidingen | Het 
Koninklijk Huis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 
 

 
!!!!!               FEESTELIJKE VERGADERING               !!!!! 

UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING 
 
 

UITNODIGING 
 
 

VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 
 

 ZATERDAG 4 SEPTEMBER - INLOOP VANAF 13.30 – AANVANG 14.00 UUR! 
 
 

onder het genot van een kopje koffie & gebakje wordt om 14.00 uur  
de Koninklijke Erepenning aan onze vereniging uitgereikt  

 
door  

 
burgemeester Tanja Haseloop van de gemeente Oldebroek  

en burgemeester Marleen Sanderse van de gemeente Hattem  
 
 

daarna gaan we vergaderen  
en we sluiten de vergadering af met een drankje en een hapje.  

 
 
 
 

!!!!!     VAN HARTE WELKOM     !!!!! 



 

   

 
 

AGENDA  
JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 
OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 

INLOOP VANAF 13.30 UUR – AANVANG 14.00 UUR ! 
 

Van 14.00 -14.30 uur wordt de koninklijke erepenning aan ons uitgereikt   
door burgemeester Tanja Haseloop van de gemeente Oldebroek  

en burgemeester Marleen Sanderse van de gemeente Hattem 
 

1. Opening en vaststellen agenda  
 

2. Mededelingen / Bestuurszaken 
  

3. Verslag ALV van 05092020 
 

4. Financieel verslag van de penningmeester 
 

5. Verslag van de kascommissie 
 

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Joachim van Olst is aftredend en niet herkiesbaar. Rob van 
Hernen is aftredend en wel herkiesbaar.  
 

7. Bestuursverkiezing  
       Bestuurslid Dick Hup is aftredend en herkiesbaar; voorgesteld 
       wordt om Dick voor een nieuwe periode van drie jaar te        
       benoemen in de functie van bestuurslid. Hans Bastiaan en Teunie  
       Bastiaan zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur  
       gaat zich beraden over de ontstane vacatures en nader bericht  



 

   

       volgt hierover te zijner tijd. Leden die belangstelling hebben voor  
       een bestuursfunctie, kunnen dit bij ons melden.  
 
8. Viering 100-jarig jubileum 2020 staat nu gepland op 8 juli 2022 

 
9. Soosavonden vierde kwartaal 2020 
 
10. Jubilarissen 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting



 

 

 

 
 

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, Jan 
Hertsenberg, 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.tenNapel 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 hierbinnen 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 veiligheids-
voorschriften, 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.  
 



 

   

 
 
 



 

   

 In Memoriam: Bennie Kalf 
 
* 23 september 1932   † 12 mei 2021 
 
Onze oud-voorzitter Bennie Kalf is 
op 12 mei 2021 overleden in het 
Gouden Hart te Wezep. Op deze 
plek is hij de laatste vijf maanden 
van zijn leven verzorgd. Bennie 
was lid van onze vereniging vanaf 
1954 en voorzitter van 1984 tot 
1992. 
Naast een zilveren speld voor zijn 
25-jarig lidmaatschap heeft hij een 
gouden speld ontvangen voor zijn 
50-jarig lidmaatschap. Verder 
heeft hij twee oorkondes 
ontvangen voor zijn 60 en 65-jarig 
lidmaatschap. De overhandiging 
van zijn laatste oorkonde was 
tevens zijn laatste bezoek aan 
onze vereniging. Bennie was een 
trouw bezoeker aan de 
soosavonden. Tevens was hij de grondlegger van de contacten tussen onze 
vereniging, IJsselvliedt en het Rode Kruis. Er zijn heel veel excursiegroepen bij 
ons op bezoek geweest. Dat Bennie hierbij de schakel was kwam ook door zijn 
beroep, hij was namelijk fotograaf. Hij heeft heel wat bruidsparen 
gefotografeerd en familiereportages gemaakt op IJsselvliedt. 
 
Op 19 mei is Bennie gecremeerd in besloten kring in verband met de corona 
maatregelen. Wij hebben namens de vereniging een kaart gestuurd. Een 
maand later heb ik zijn vrouw Riek bezocht en met haar het leven van Bennie 
doorgesproken. Als ik alles op zou schrijven wordt het een heel lang verhaal. 
Bennie was een optimistische man; naast Imker had hij nog veel meer 
hobby’s en interesses. Wij herinneren Bennie als een man met een gouden 
hart en natuurlijk met zijn onafscheidelijke pijp in zijn hand. Wij als vereniging 
zijn veel dank verschuldigd aan de familie Kalf voor alles wat Bennie voor ons 
heeft gedaan. 



 

   

 
Wij wensen Riek en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Namens het bestuur, 
 
Jan Willem Spronk 
 
 
 
WIST U..? 
Er was een tijd dat bijna alle families op het platteland die bijen hielden een 
vreemde traditie volgden: Telkens wanneer er een sterfgeval in de familie 
was, moest iemand naar de bijenkorven gaan en de bijen vertellen welk 
verschrikkelijk verlies er was toegeslagen. 
Als dat niet lukte, resulteerde dit vaak in verdere verliezen: de bijen verlieten 
de korf, produceerden niet genoeg honing of stierven zelfs. 
Traditioneel werden bijen niet alleen op de hoogte gehouden van 
sterfgevallen, maar ook van alle belangrijke familiezaken: geboorten, 
huwelijken en langdurige afwezigheid wegens reizen. Als de bijen niet op de 
hoogte waren, dacht men dat er allerlei calamiteiten zouden gebeuren. 
Dit specifieke gebruik staat bekend als de "aankondiging aan de bijen". 
Deze praktijk vindt zijn oorsprong in de Keltische mythologie, volgens welke 
bijen de schakel vormden tussen onze wereld en de geestenwereld. 
Dus als je een bericht wilde overbrengen aan een overleden persoon, hoefde 
je het gewoon aan de bijen te vertellen en zij zouden het doorgeven. 
De typische manier om het te doen was dat het hoofd van het gezin, of de 
'goede echtgenote van het huis', naar de bijenkorven ging, zachtjes klopte 
om de aandacht van de bijen te trekken en vervolgens het plechtige nieuws 
zachtjes en droevig fluisterde. 
Door de eeuwen heen zijn er, afhankelijk van de regio, eigenaardigheden 
ontstaan. Bijv. in de East Midlands zongen de vrouwen van de doden zachtjes 
voor de korf: "De meester is dood, maar ga niet; je meesteres zal goed voor 
jullie zorgen." In Duitsland luidde een soortgelijk vers: "Bijtje, onze meester is 
dood, laat me niet in mijn nood achter". En in Thiérache, bond men een zwart 
lint aan de bijenkorven als teken van rouw.  
Eind 20e eeuw. Niet zo lang geleden… 
Eke Statema 
 



 

   

Imkers in het buitenland. 
 
Deze zomer was ik in Wallis, Zwitserland op vakantie. Ik vond het heerlijk om 
weer eens in de bergen te zijn en tijdens onze wandelingen kwamen we ook 
regelmatig bijenkasten tegen die het op een hoogte van ± 2000 meter prima 
naar hun zin hadden.  
Ik neem aan dat iedere imker als hij of zij op vakantie is speurt naar 
bijenkasten en kijkt hoe de omstandigheden daar zijn en er ook een foto van 
maakt.  
 

            
 
Zoals te zien op foto 1 kunnen de bijen goed het verschil zien tussen groen, 
geel en rood.  
En op foto 2 is geëxperimenteerd met o.a. paars, roze en botergeel. Deze 
kleurrijke kastjes stonden op sappige almweides met wel 30-40 verschillende 
bloemensoorten! 
 
OPROEP: 
Maakt u ook altijd foto’s van bijenkasten op vakantie of heeft u op vakantie 
een eigenaardige gewoonte gehoord van buitenlandse imkers? Dat mag u 
aan mij sturen en dan zetten we dat in de volgende Spleut! 
jtmdrewes@me.com 
 



 

   

Wilde bijen 
 
En in onze eigen achtertuin was er 2 weken geleden even paniek: er zit een 
hornaar op de oregano/wilde marjolein! Na checken met de app Obsidentify 
bleek het om een Stadsreus te gaan.  
 

   
   
Jolanda Drewes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mysterieuze moerasmaskerbij na 25 jaar teruggevonden in Nederland. 
 
En bij Klasien in de tuin werd de moerasmaskerbij gezien. Zie de link.  
 
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=28034 
 
 
 



 

   

 
SOOSAVONDEN TWEEDE HALFJAAR 2021 
 
-woe 1 september   -Soosavond GAAT NIET DOOR 
-zat   4 september   -Feestelijke ALV inloop vanaf 13.30 uur  
-woe 6 oktober   -Soosavond  
-woe 3 november  -Soosavond  
-woe 1 december  -Soosavond  
 

 
 
 
 
 
 
Lustrumfeest weer opnieuw uitgesteld 
 
In juli stond een leuk artikel in de Veluwe Koerier over ons jubileum en 
over de koninklijke erepenning die we gekregen hebben. 
Onderstaande foto van het bestuur stond er ook bij.  
 

                                                 

 
Copyright Veluwe Koerier 



 

   

 
 

          
 
Honingpers te koop 
Prijs: € 75,00. Informatie bij Eildert Delger. 
e.h.delger@kpnmail.nl 
 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 

 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
      
 
         
 
 
 

Voor een persoonlijk afscheid

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


