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Van de voorzitter     voorjaar 2022  
 
 
Wat is het toch mooi dat het op dit moment goed gaat met de bijen en 
het honing halen! De natuur stoort zich niet aan de problemen in de 
wereld. Eerst kregen we de coronapandemie over ons heen en nu de 
Russische invasie in Oekraïne. Zoals de geschiedenis ons leert gaat het 
gewone leven ook door. Daarom proberen wij de ALV weer te houden 
zoals voorheen, dus met verloting en een kroket. Deze keer nog wel 
buiten (en binnen een toelichting op de beamer van enkele 
agendapunten om rekening te houden met de corona maatregelen. 
 
De agenda staat verderop in de Spleut. Wij zorgen ervoor dat er 
voldoende papieren versies liggen van de Spleut voor aanvang van de 
vergadering. Voor de verloting hebben wij mooie prijzen en wij vragen 
u ook prijsjes beschikbaar te stellen voor de verloting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Willem Spronk 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

UITNODIGING 
 

 
 

AGENDA 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 
OP ZATERDAG 14 MEI 2022 – AANVANG 14.00 UUR 

 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
2. Mededelingen / Bestuurszaken 

*Reisje naar de Floriade op 6 juli a.s.  
*Loting Obligaties  

3. Verslag ALV van 04092022 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing en Afscheid Bestuursleden 

*Zowel de voorzitter Jan Willem Spronk als de secretaris Klasien Leegsma 
zijn aftredend en herkiesbaar. We stellen voor om beiden te 
herbenoemen voor een periode van drie jaar.  
*Door het aftreden van de penningmeester Hans Bastiaan is er een 
vacature ontstaan. We stellen voor om ons lid Wim Schipper te 
benoemen in de functie van penningmeester voor een periode van drie 
jaar. Eventuele bezwaren en/of tegenkandidaten kunnen tot 13 mei a.s. 
kenbaar gemaakt worden bij de secretaris. 
*De vacature die is ontstaan door het aftreden van bestuurslid  
Teunie Bastiaan zal vooralsnog niet worden opgevuld. 
*Afscheid bestuursleden Hans en Teunie Bastiaan  

8. Viering 100-jarig jubileum 2020 staat nu gepland op 8 juli 2022 
9. Soosavonden vierde kwartaal 2021 



 

   

10. Jubilarissen 
11. Rondvraag 
12. Pauze / Verloting / Gelegenheid voor een drankje en een hapje 
13. Sluiting 
 
 
 

HARTELIJKE GROETEN VAN HET BESTUUR  
EN GRAAG TOT ZIENS OP 14 MEI A.S.! 

 
DENKT U ER AAN OM EEN PRIJSJE MEE TE NEMEN  

VOOR DE VERLOTING? 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

   

 
 

VERSLAG 
FEESTELIJKE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 
OP ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021 – AANVANG 14.00 UUR 

 
De voorzitter Jan Willem Spronk opent deze feestelijke Algemene 
Ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de 
burgemeester van Oldebroek, mevrouw Tanja Haseloop-Amsing, de 
burgemeester van Hattem, mevrouw Marleen Sanderse, en de voorzitter van 
de NBV, de heer Bert Berghoef. Vandaag wordt de Koninklijke Erepenning 
aan onze vereniging uitgereikt ter ere van ons 100-jarig jubileum in 2020. Dit 
100-jarig jubileum is totaal anders verlopen dan we ons hadden voorgesteld. 
Vanwege de coronapandemie en bijbehorende maatregelen konden de 
geplande feestelijkheden helaas niet doorgaan. Wel hielden we een 
‘proostmoment’ op de jubileumdag op 7 juli 2020; tijdens deze borrel werd 
de Koninklijke Erepenning al wel aan ons toegekend door de burgemeester 
van Oldebroek maar nog niet uitgereikt. De voorzitter memoreert nog even 
aan dit proostmoment.  
De beide burgemeesters danken ons hartelijk voor de uitnodiging en komen 
aan het woord. Zij vinden het een eer om op deze mooie plek te mogen zijn 
en geven aan hoe bijzonder het is dat deze Koninklijke Erepenning uitgereikt 
wordt. Zo gauw de Koninklijke Erepenning is uitgereikt, mogen we het 
predicaat Koninklijk voeren. De burgemeesters hopen volgend jaar terug te 
komen wanneer we echt feest gaan vieren. Met meer dan 100 leden zijn we 
een bloeiende vereniging, we hebben een mooi ledenblad en met de 
betrokken leden is er veel tot stand gebracht hier op deze mooie plek. Verder 
hopen de burgemeesters om als gemeenten steeds beter in verbinding te 
komen en te blijven met verenigingen zoals de onze om samen het openbaar 
groen op een hoger plan te brengen.  



 

   

De Koninklijke Erepenning wordt uitgereikt aan de voorzitter en vervolgens 
komt de voorzitter van de NBV aan het woord. Hij geeft aan niet alleen voor 
de uitreiking van de Koninklijke Erepenning naar hier te zijn gekomen maar 
ook om onze voorzitter Jan Willem te huldigen met zijn 25-jarig jubileum als 
lid van de NBV. Onze voorzitter krijgt de jubileumspeld door zijn partner 
Geertje opgespeld en wordt kort toegesproken door de voorzitter van de 
NBV waarin aan de orde komt dat Jan Willem een goede voorzitter is en hij 
beschikt over de kwaliteiten die hiervoor nodig zijn. De voorzitter van de NBV 
hoopt dat wij als vereniging nog heel lang kunnen en mogen genieten van alle 
moois op deze plek.  
Er zijn nog meer feestelijkheden want Frank en Hennie van Boven waren 
onlangs  
50 jaar getrouwd en trakteren vandaag op gebak. Wij zingen het ‘lang zullen 
ze leven’ voor Frank en Hennie en genieten in de pauze van het heerlijke 
gebak! 
 
1. Opening en vaststellen agenda  

We gaan beginnen met de reguliere vergadering, de tweede keer op rij 
buiten en het weer is ons goed gezind. We hopen volgend jaar weer een 
“normale” ALV te kunnen houden, aldus de voorzitter.  

 
2. Mededelingen / Bestuurszaken 

We houden een momentje stilte in verband met het overlijden van 
Bennie Kalf. In ons ledenblad en in het ledenblad van de NBV is / wordt 
een ‘In Memoriam’ geplaatst, waarin is beschreven wat Bennie voor de 
vereniging heeft betekend.  
Ook is het moment stilte bedoeld voor ons lid Henk Rijken; Henk is een 
tijdje geleden overleden aan de gevolgen van de legionellabacterie.  
De voorzitter geeft aan dat naast ‘lief’ ook ‘leed’ hoort bij het 
verenigingsleven, mooi en minder mooie momenten, en hoopt dat we de 
overledenen in goede herinnering houden.  

  
3. Verslag ALV van 05092020 

Het verslag van de ALV wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld met 
dank aan de secretaris Klasien Leegsma.  

 
 
 



 

   

4. Financieel verslag van de penningmeester 
De penningmeester Hans Bastiaan deelt een financieel verslag uit en 
geeft hierop een korte mondelinge toelichting en geeft aan dat we ook 
qua financiën een bijzonder jaar achter de rug hebben. Een aantal punten 
komen aan de orde:  
-De contributiebetaling, we innen nu zelf de contributie en dit gaat dus 
niet meer via de NBV. De bedoeling is dat volgend jaar alle betalingen via 
automatische incasso’s gaan.  
-We hebben sponsoren weten te vinden voor diverse onderdelen hier op 
De Schans, zoals de tuin die zo langzaamaan mooi vorm gaat krijgen, dit 
ook mede met inzet van de leden van ’t Groentje.  
- Via de Rabobank acties krijgen we jaarlijks een mooie financiële 
bijdrage.  
- We hebben jubileum acties gehad zoals bijvoorbeeld met de verkoop 
van 300 flessen wijn waarbij per fles een bedrag ten goede kwam aan 
onze vereniging. 
-De uitgaven van de afgelopen tijd zijn hoofdzakelijk gedaan voor het 
nieuwe gebouw, bijenstal en educatieruimte. 
-Verder zijn er de vaste jaarlijkse kosten zoals energiekosten, 
verzekeringen en belastingen.  
-Vanwege de coronapandemie waren er en zijn er nog steeds geen 
soosavonden dus hiervoor zijn geen uitgaven gedaan maar ook geen 
inkomsten ontvangen.   

 
5. Verslag van de kascommissie 

Rob van Hernen en Joachim van Olst, de leden van de kascommissie, 
hebben de boeken bekeken bij de penningmeester thuis en steekproef 
gewijs controles verricht. Zij hebben geen op- of aanmerkingen en stellen 
voor om de penningmeester c.q. het bestuur decharge te verlenen.  Dit 
wordt door de vergadering goedgekeurd en beloond met applaus.  

 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 

Joachim van Olst is aftredend en niet herkiesbaar. Rob van Hernen is 
aftredend en wel herkiesbaar. We besluiten Rob te herbenoemen voor 
een periode van één jaar. We besluiten Evert van Eikenhorst te 
benoemen als nieuw lid van de kascommissie.  

 
 



 

   

7. Bestuursverkiezing  
Bestuurslid Dick Hup is aftredend en herkiesbaar. We benoemen   
Dick voor een nieuwe periode van drie jaar 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.  
Aan het einde van deze maand hebben we bestuursvergadering en gaan 
we naar de ontstane situatie kijken. Hans en Teunie zijn nog niet 
helemaal weg maar we bedanken ze nu al wel vast voor hun inzet. Op 
een later moment nemen we wel afscheid van ze als bestuurslid maar 
niet als verenigingslid. 

 
8. Viering 100-jarig jubileum 2020 staat nu gepland op 8 juli 2022 

Helaas is het vanwege de coronapandemie en bijbehorende maatregelen 
ook dit jaar weer niet mogelijk om een groot feest te vieren, dus hebben 
we nu 8 juli 2022 gepland. Linksom of rechtsom, we gaan het vieren, 
aldus de voorzitter. Er zijn al verschillende ideeën over hoe dit te doen. 
Ook het vervaardigen van het Jubileumboek loopt nog.  

 
9. Soosavonden vierde kwartaal 2021 

De Soosavonden voor het vierde kwartaal staan gepubliceerd in ons 
onlangs verschenen ledenblad ‘de Spleut’.  Deze Soosavonden kunnen 
alleen doorgang vinden, indien de coronapandemie en bijbehorende 
maatregelen het toelaten. Wanneer een Soosavond niet door kan gaan, 
dan zullen we hiervan tijdig bericht doen. Verder is het mogelijk om op 
woensdagochtend en zaterdagochtend naar De Schans te komen om wat 
te helpen met diverse werkzaamheden buiten of om gezellig een kopje 
koffie te komen drinken en een praatje te maken, uiteraard ook zoveel 
mogelijk buiten en op gepaste afstand.  

 
10. Jubilarissen 

We hebben naast de voorzitter Jan Willem, nog twee jubilarissen, te 
weten Jan Kolkman en Frank van Boven, beiden 25 jaar lid van de 
vereniging.  
Jan Willem spreekt de jubilarissen toe en reikt de presentjes en de 
bloemen uit.  Jan Kolkman heeft zich o.a. verdienstelijk gemaakt als 
bestuurslid, met timmerwerkzaamheden, een secretaresse 



 

   

aangetrokken, het clubhuis gerund en korfvlechtcursussen 
georganiseerd. Samen met Frank van Boven, Kees Kanis en Jan Mulder 
heeft Jan toezicht gehouden hier tijdens de bouw van de nieuwe bijenstal 
en educatieruimte. Jan is bijna tachtig jaar en komt hier graag en we 
hopen dat hij hier nog heel lang kan blijven komen.  
Frank van Boven heeft op verschillende plekken bijen gehouden, zoals 
thuis en maar ook hier op de Schans, Frank heeft veel geholpen met de 
bouw, met het schilderwerk, met de bardiensten, etc. Naast dat Frank 
jubilaris is, waren Frank en Hennie van Boven onlangs 50 jaar getrouwd 
en hebben daarom in de pauze om gebak getrakteerd.  

 
11. Rondvraag 

-Kees Kanis vraagt aandacht voor de techniek in de vorm van een 
geluidsinstallatie / microfoon bij vergaderingen als deze in de 
buitenlucht. 
Ondanks dat de voorzitter een duidelijke stem heeft, is het toch niet 
overal even goed te verstaan.  
-De sponsoren van ons ledenblad ‘de Spleut’ krijgen elk jaar een potje 
honing. De vraag is of daar dit jaar ook aan gedacht wordt? De voorzitter 
geeft aan dat we dit zullen bespreken in de eerstvolgende 
bestuursvergadering.  
-Rob van Hernen vindt het buiten vergaderen een succes en van hem 
mag het zo blijven. De voorzitter geeft aan, dat als Rob voor goed weer 
zorgt, we zijn verzoek zullen honoreren.  

 
12. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de 
vergadering. Na afloop van deze vergadering is er gelegenheid voor het 
nuttigen van een drankje en een hapje en te proosten op de uitreiking 
van de Koninklijke Erepenning.  

 
Aanwezig waren leden en gasten: 
burgemeester Oldebroek mevrouw Tanja Haseloop-Amsing, 
burgemeester Hattem mevrouw Marleen Sanderse, voorzitter NBV de 
heer Bert Berghoef, Jan Willem Spronk, Dick Hup, Jan Mulder, Jolanda 
Drewes, Hans Bastiaan, Klasien Leegsma, Hank Drewes, Rob van Hernen, 
Willem Achter de Molen, Klaas Groen, Henk Schoonhoven, Eildert Delger, 
Jan Hertsenberg, Evert van Eikenhorst, mevr. Kalf-Jonker, M. Spr.-v.d. 



 

   

Kamp, Jan Kolkman, Boy Kuik, Geertje Schuurman, Jules v.d. Weerd, 
Harry Kremer, Kees Kanis, Eke Statema, Jan van Ogterop, Alida Bosma, 
Hanneke Bloemendaal, Henk Tabois, Jack Aalderink , Henny Kolkman,  
Frank van Boven, Hennie van Boven, en anderen… 
Afwezig met kennisgeving waren de leden: 
Gerrit Jan Eenkhoorn, Marinus van Heldoorn, Dirk Morren, Huub 
Verberk, Toine Duijf, Remco Liefers, Teunie Bastiaan, Annemarie Snippe, 
Hein van der Worp, Rein van der Sleen, Dorien Rookmakers, Hillie 
Kuipers, Koos van der Leij, Wim Deetman, Jan Eppinga, Ruben Achter de 
Molen. 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

   

 
 

Jaarverslag 2021   
 Koninklijke Imkervereniging Wezep – Hattem – Oldebroek 

 
1.Het Bestuur 
Het bestuur van de Koninklijke Imkervereniging Wezep-Hattem-Oldebroek 
bestond in 2021 uit 7 bestuursleden: Jan-Willem Spronk (voorzitter), Klasien 
Leegsma (secretaris), Hans Bastiaan (penningmeester), Dick Hup 
(bestuurslid/vicevoorzitter), Jolanda Drewes (bestuurslid), Teunie Bastiaan 
(bestuurslid) en Jan Mulder (bestuurslid).     
Het bestuur vergaderde in 2021 driemaal en wel op 14 juni, 16 augustus en 
27 september. Besloten werd om voortaan gedurende het jaar meer met de 
leden te communiceren over zaken die in de bestuursvergaderingen aan de 
orde komen middels een nieuwe rubriek ‘Van de bestuurstafel’ in ons 
ledenblad De Spleut. 
Tijdens de ALV op 4 september 2021 waren de bestuursleden Hans Bastiaan 
en Teunie Bastiaan aftredend, en niet herkiesbaar. Afgesproken werd om 
deze bestuursfuncties niet vacant te houden maar het aantal 
bestuursfuncties weer terug te brengen naar 5, net als voorheen.  
Reeds aan het begin van het jaar 2020 werden we geconfronteerd met de 
coronapandemie en bijbehorende maatregelen en beperkingen, hetgeen ook 
nog z’n weerslag had op nagenoeg heel dit jaar, vooral gedurende de 
wintermaanden. Hierdoor konden we veelal niet fysiek bijeenkomen om te 
vergaderen en werden veel zaken ook mondeling of per email geregeld. 
Eigenlijk gaven de bijen ons het goede voorbeeld; gedurende de 
wintermaanden bleven zij ook zoveel mogelijk in ‘lockdown’ in hun huisje, 
kast, of korf. Zo gauw het voorjaar werd en mooi weer werd, gingen ze zo 
‘zoetjes aan’ aan weer naar buiten. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat 
we door de voortdurende coronaperikelen nog een periode voor de boeg 



 

   

hebben waarin we moeten leven als de bijen. Maar we houden ook goede 
moed dat er in de toekomst weer meer mogelijk wordt.  
 
2. Algemene Ledenvergadering(en) 
We hielden één Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 september 2021, 
buiten in de tuin op De Schans, met als motto: ‘de bijen op de hei en wij in de 
wei’. Deze ALV begon feestelijk met de uitreiking van de Koninklijke 
Erepenning aan onze vereniging vanwege ons 100-jarig jubileum in 2020 (op 
7 juli 2020 werd wel even geproost op dit heugelijke feit maar konden de 
feestelijkheden die we gepland hadden vanwege de coronapandemie geen 
doorgang vinden). Deze Koninklijke Erepenning werd uitgereikt door zowel 
de burgemeester van Oldebroek, mevrouw Tanja Haseloop-Amsing als de 
burgemeester van Hattem, mevrouw Marleen Sanderse. Daarna 
behandelden we de reguliere agenda.  
 
3. De Financiën       
Ook in 2021 hadden we onze financiën keurig op orde en stond onze 
vereniging er financieel goed voor. Deze goede financiële positie is vooral ook 
te danken aan de niet aflatende inspanningen van de Sponsorcommissie en 
de zelfredzaamheid van onze leden bij bouw- en tuinactiviteiten. Dat was 
vooral te danken aan de leden Jan Mulder, Kees Kanis en Frank van Boven.  
Verder zorgde de contributieverhoging zoals die de afgelopen jaren is 
doorgevoerd, voor een structurele, iets hogere bron van inkomsten. 
De kascontrole vond plaats door de kascommissie, bestaande uit de leden 
Rob van Hernen en Joachim van Olst. Tijdens de ALV verleende de 
kascommissie aan de penningmeester cq het bestuur décharge op basis van 
de goede bevindingen. Rob van Hernen was aftredend en herkiesbaar en 
werd herkozen. Joachim van Olst was aftredend en niet herkiesbaar. Als 
nieuw lid van de kascommissie werd Evert van Eikenhorst benoemd.      
 
4.Lief en Leed en Leden      
Bij lief en leed binnen onze vereniging lieten we, indien bekend bij ons, van 
ons horen door middel van een bezoekje, een kaartje, een telefoontje of een 
bloemetje.  
Tijdens de ALV hielden we een ogenblik stilte in verband met het overlijden 
van oud-lid en oud-bestuurslid Henk Rijken en van lid en oud-voorzitter 
Bennie Kalf. De NBV plaatste in hun ledenblad ‘Bijen houden’ een ‘in 
memoriam’ over Bennie Kalf. 



 

   

Ook is het inmiddels traditie om tijdens de ALV de desbetreffende 
jubilarissen in dat jaar te huldigen. Dit jaar werden de leden Frank van Boven 
(Schanslid), Jan Kolkman (Schanslid) en Jan-Willem Spronk (Schans- en NBV 
lid) gehuldigd als jubilaris, allen 25 jaar lid. 
Er werd een enquête gehouden onder alle leden waarin zij bevraagd werden 
over hun activiteiten als imker, het aantal bijenvolken, etc. Hieraan deden 53 
leden mee.  
Bestuurslid Jolanda Drewes verzorgde de ledenadministratie. Op 31 
december 2021 had onze vereniging 109 leden, waarvan er 67 enkel lid zijn 
van de vereniging zelf (Schanslid) en 42 naast lid te zijn van de vereniging zelf, 
ook lid zijn van onze moederorganisatie, de landelijke Nederlandse 
Bijenhouders Vereniging in Ede (NBV). Van de 109 leden zijn er 97 
daadwerkelijk imker of imker in ruste, 11 daarvan zijn gezinsleden en 1 
daarvan is gastlid. Gedurende 2021 kregen we 7 nieuwe leden, stopten er 5 
leden en werd 1 lidmaatschap beëindigd door overlijden, hetgeen 
resulteerde in het totaal van 109 aan het einde van het jaar.  
 
5.PR / Social Media / Website      
We waren veel in het nieuws dit jaar; diverse keren hadden we een leuk 
artikel over onze vereniging in de lokale kranten in Wezep, Hattem en 
Oldebroek. Dat in verband met de bouw van onze nieuwe bijenstal en 
educatieruimte, vanwege de uitgestelde viering van ons 100-jarig jubileum, 
vanwege verbetering van de biodiversiteit en vanwege de uitreiking van de 
Koninklijke Erepenning. Onze voorzitter stond zelfs op de cover van het 
ledenblad ‘Bijen houden’ van de NBV!   
Onze uitingen via de Social Media en via de Website www.imkerswezep.nl 
zullen door de Webmaster Hans Bastiaan verder uitgebouwd worden.  
 
6.Ledenblad De Spleut / Nieuwsbrieven 
Onder redactie van Jolanda Drewes, Teunie Bastiaan, Jan-Willem Spronk en 
Dick Hup werd 3x keer ons ledenblad De Spleut uitgegeven en werd er 2 x 
keer een Nieuwsbrief verzonden aan alle leden.  
De leden die tevens lid waren van de NBV, ontvingen met enige regelmaat 
Nieuwsbrieven van de NBV alsmede 6 x per jaar het ledenblad ‘Bijen houden’ 
van de NBV.  
 
 
 



 

   

7.Soosavonden 
Van de Soosavonden die maandelijks worden gehouden op de eerste 
woensdagavond van de maand en doorgaans goed worden bezocht, konden 
er slechts 2 doorgang vinden, in de maanden oktober en november.  
 
8.Viering 100-jarig Jubileum 
Voor de viering van ons 100-jarig jubileum op 8 juli 2020, begonnen we al een 
aantal jaren geleden met de voorbereidingen. Zo maakten we een 
jubileumdraaiboek voor de organisatie van een groot feest, waren er diverse 
commissies actief (sponsorcommissie, boekcommissie, bouwcommissie, 
meubelcommissie, tuincommissie) om alle voorbereidingen in goede banen 
te leiden alsmede de nieuwbouw en de herinrichting van de tuin tijdig af te 
ronden. Maar plots werden we in het vroege voorjaar van 2020 
geconfronteerd met de coronapandemie waardoor alles anders werd. 
Vooraankondigingen voor de uitnodigingen voor het feest, die breed 
verspreid waren, werden weer afgezegd en diverse activiteiten kwamen stil 
te liggen of liepen vertraging op.  
De meeste werkzaamheden werden gedurende het jaar 2021 afgerond, 
behalve de werkzaamheden van de Boekcommissie. Om een Jubileumboek 
tot stand te brengen, was het nodig om fysiek bij elkaar te komen en dat 
lukte helaas niet. De Boekcommissie hoopt in 2022 alsnog het Jubileumboek 
te kunnen uitgeven. 
Uiteindelijk was het toch nog mogelijk om een ‘buitenborrel’ te geven op de 
jubileumdag 7 juli 2020; tijdens deze borrel kwam de burgemeester van 
Oldebroek ons feliciteren en werd de Koninklijke Erepenning toegekend 
welke op een later moment uitgereikt werd en wel dit jaar op 4 september 
voorafgaand aan de ALV.  
Als nieuwe datum voor de viering van het 100-jarig jubileum werd 8 juli 2022 
gekozen. Tegen die tijd zal worden bezien in welke vorm de viering plaats zal 
vinden.  
 
9.Jaarlijkse BBQ en jaarlijks Ledenuitje 
Zowel de jaarlijkse BBQ voor de leden als ook het Ledenuitje konden dit jaar 
geen doorgang vinden.  
 
10.Opleidingen voor beginnende en gevorderde imkers 
Zowel de beginnerscursus als de cursus voor gevorderden konden helaas dit 
jaar geen doorgang vinden en werden uitgesteld naar 2022. Het was niet 



 

   

mogelijk om fysiek bij elkaar te komen en een pogingen om de cursussen 
digitaal te geven, bleken ook geen goede oplossing. Bij deze cursussen zijn 
betrokken de leden Rob van Hernen als leraar en Jan Mulder en Jan Eppinga 
als coördinatoren.  
 
11.Bijeenkomsten en Acties / Landelijk / Provinciaal / Regionaal / Lokaal  
-We deden mee aan NL Doet, dat gehouden werd op 11&12 maart 2021; we 
deden dit samen met Het Groentje.                                                                                                                    
-We deden mee aan de inmiddels traditie geworden ‘Rabo Clubkasactie’, 
deze actie leverde ons het mooie bedrag op van 540 euro.                                                                                      
-In november deden we mee aan de Natuurwerkdag samen met Het Groentje 
en gingen we ‘dennetjes trekken’ op de 
heide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Het Oogstfeest bij het Boerderijmuseum in Oldebroek normaliter in 
augustus vond helaas geen doorgang, evenals andere reguliere 
bijeenkomsten.  
 
12.De Bijen 
Het jaar 2021 was in zijn algemeenheid, op de heidedracht na, geen geweldig 
bijenjaar. 
Het voorjaar was nat en koud waardoor de volken, die de winter hadden 
overleefd, zich traag ontwikkelden. Het beeld van de uitwintering was zeer 
wisselend. Sommige imkers hadden behoorlijk last van wintersterfte terwijl 
andere imkers daar nauwelijks last van hadden. De gemiddelde landelijke 
sterfte van bijenvolken bedroeg 10 %. Ook de zomerdracht viel grotendeels 
in het water, waardoor de zomer opbrengst gemiddeld zeer matig was. 
Volgens het KNMI was 2021 het koudste jaar sinds 2013.                                                              
Daarentegen deden de bijenvolken van imkers van onze vereniging die hun 
standplaats hadden bij het Boerderijmuseum, het wel goed. 
Ook stond de heide er wel mooi bij en de heide imkers waren tevreden met 
de opbrengst van de heidehoning, die dit opleverde.  
 
13.Gebouwenbeheer en Parkbeheer 
Met de komst van de nieuwe bijenstal en educatieruimte en de herinrichting 
van de tuin op ons bijenpark De Schans, namen de faciliteiten en 
mogelijkheden toe maar hierdoor ook de taken en verantwoordelijkheden. 
Daarom werd besloten om een zogenaamde parkbeheerder en een 



 

   

gebouwenbeheerder aan te stellen. Jan Willem Spronk werd aangesteld als 
parkbeheerder en Jan Mulder als gebouwenbeheerder.                                                          
De bouw van de nieuwe bijenstal en educatieruimte werd afgerond en er 
werd begonnen met de inrichting hiervan.  Voor wat betreft de tuin werd er 
een aanvang gemaakt met een tuinwerkgroep, die 2 keer per week op 
woensdag- en zaterdagochtend bijeen komt voor tuinaanleg en 
tuinonderhoud. Ook hier kenden we door de corona perikelen de nodige 
beperkingen. Diegenen die meewerkten, deden dit uit vrije wil en met de 
nodige voorzichtigheid en zo kon er uiteindelijk toch nog aardig doorgewerkt 
worden.  
Bij de ingang verrees het Sponsorbord gemaakt door ons lid Diederik 
Specken. Dit mooie Sponsorbord zal nog voorzien worden van een kroon.  
Ook werd gewerkt aan de herinrichting van het Clubhuis. De dames van de 
Meubelcommissie gingen er op uit om meubilair en stoffen e.d. te bekijken, 
hetgeen uiteindelijk resulteerde in nieuwe gordijnen, nieuwe tafels, nieuwe 
lampen en nieuwe bekleding voor op de stoelen. Bekeken zal worden wat er 
nu verder nog nodig is.  
Er werd een aanvang gemaakt om het Reglement voor plaatsing van 
bijenvolken op de Schans te actualiseren als ook het Verzekeringspakket voor 
de gebouwen/opstallen.  
 
14.Samenwerkingsverbanden  
In 2021 kenden we onderstaande samenwerkingsverbanden:  
*Natuur- en Milieuvereniging Het Groentje 
-Al eerder gingen we een samenwerkingsverband aan met Natuur- en 
Milieuvereniging Het Groentje. Hierbij werd overeengekomen dat zij gebruik 
mogen maken van de faciliteiten van onze vereniging en als tegenprestatie 
helpen bij diverse werkzaamheden in en om ons Bijenpark ‘De Schans’.  
*Boerderijmuseum Oldebroek  
-De samenwerking bij het Boerderijmuseum bleef gecontinueerd; helaas 
waren er door corona dit jaar weinig activiteiten.  
*Landgoed IJsselvliedt  
-Met het Landgoed IJsselvliedt kwamen we overeen om daar tegen 
vergoeding een 10-tal lezingen te verzorgen voor telkens een nieuwe groep 
gasten, die in het hotel op het Landgoed verbleven.  
*Gemeente Oldebroek 
-Net als voorgaande jaren werkten we ook dit jaar goed samen met de 
gemeente Oldebroek, zowel bij zaken betreffende ons eigen Bijenpark ‘De 



 

   

Schans’ als ook in de adviserende rol bij diverse andere kwesties binnen de 
gemeente, daar waar het bijvoorbeeld nieuwe aanplant betreft.  
-In samenwerking met de gemeente Oldebroek realiseerden we de projecten 
Groenstrook fase 1 en Groenstrook fase 2. Door het vertrek van onze 
contactpersoon Johan Fidder bij de gemeente, kwam fase 2 stil te liggen. Ron 
Bos werd aangesteld als nieuwe contactpersoon waardoor we de 
samenwerking weer op konden starten.  
-Er werd een eerste aanzet gemaakt met betrekking tot een 
‘zelfbeheerovereenkomst’ voor de gemeentelijke groenstroken rondom ons 
Bijenpark ‘De Schans’; deze overeenkomst zal in 2022 z’n beslag krijgen.   
Gemeente Hattem 
-Graag hadden we eenzelfde samenwerking met de gemeente Hattem zoals 
we die met de gemeente Oldebroek. Helaas liet deze samenwerking te 
wensen over en werden we slechts een enkele keer om advies gevraagd daar 
waar het ging om nieuwe beplanting binnen de gemeente Hattem. We 
namen ons voor om in dit contact te blijven investeren.  
Vereniging voor Landschap en Milieu Hattem 
-Er werden stappen gezet om wat meer samen te werken met de Vereniging 
voor Landschap en Milieu Hattem maar ook deze contacten bleven op een 
laag pitje. We namen ons voor om ook in dit contact te blijven investeren.  
 
 
 
 
 

   



 

   

 
 
 



 

   

Beste Mens’n, 
Of ut b’j alle iemkers zo is weet ik niet, mar ie zoll’n oaste zegg’n: 
Iemkers bint ebberige mens’n. As un iemker un zwarm zög ‘angn, dan 
mut ‘m emm’n, ‘oe hoge of ‘oe muuilijk e ok zit. Zo is is ut mien ok 
ofegoan Ik ar un kaste stoan woaras wat zwarmlus in zat. Ik arre wel 
dopp’n ebreuken, mar ik ware der niet zo deur verras as toe de vrouwe 
mie opbell’n en zeeg dat de bi’jnan ut zwarm’n wazzen. Ik zate mit un 
paar keerl’s te proat’n toe e bell’n, die woll’n zon zwarm wel ies zien: ik 
ebbe ze bi’j mien in d’auto ezet en bin noar ‘uus toe ejaag. Bi’j de 
bi’jnstand ielegaar rus: wie mit menare zuuk’n. Ik ebbe nog al wat 
boom’n stoan, dus det was nog niet zo ienvoudig, mar noa een 
schuffien a’k um toch evunn’n. Boo’m in de denne, doar zatte. Un 
ledder ehaalt, un kieps en un touw en met levensgevoar noar boo’m, 
want ‘ier en doar knapp’n wel ies un takkien… Ut was merakel ‘ooge, 
zon meter of tiene wel. Ut kiepsien onder de zwarm e’oll’n, un fikse 
ruk en…. ut ‘eele zaakien, takke, de kieps en d’alve zwarm, alles veul 
noar dale; ikke kon mie nog net vaste griep’n an un dikke takke. De 
keerl’s die doarstunn’n te kiek’n wazzen nargens meer te vienn’n. En 
doar zat ik, gien kappe op, zwarmbi’jn steek’n toch niet….Noe mar de 
miende staak’n wel toe ze weerumme kwamm’n. Ik ‘ebbe mien 
zwarmpien uuteindeluk toch wel ekreeg’n, de broek kapot en un kop 
as un Eskimo en de vrouwe mar foeter’n: Ie bint mooi gek, ‘ad ie nog 
gien bi’jn zat?  
Nou mens’n, ut beste!  
Gait Jan 
 



 

   

 



 

   

 

 



 

   

 

 


