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Van de voorzitter      Herfst 2022
  
Drie maal is scheepsrecht 
 
Op 8 juli 2022 vierden we ons 100-jarig bestaan op grootse wijze onder 
grote belangstelling van de vele genodigden, onder andere sponsoren, 
andere verenigingen van de buurt en onze eigen leden. Hartelijk dank 
aan een ieder voor de belangstelling, sponsoring en/of medewerking. 
Hoogtepunt was de naamgeving van onze bijenstal c.q. educatieruimte. 
Deze naam werd onthuld door de burgemeester van Hattem Marleen 
Sanderse en de loco-burgemeester van Oldebroek Liesbeth Vos.  
“Bijgebouw” is de naam waarop we samen geproost hebben. 
 
Op 7 juli 2020 kwam als verrassing de burgemeester van Oldebroek 
Tanja Haseloop-Amsing met haar echtgenoot om mee te delen dat 
onze vereniging een Koninklijke erepenning zou krijgen.  
Deze erepenning werd uitgereikt op de algemene ledenvergadering op 
4 september 2021 door de burgemeesters van Oldebroek en Hattem. 
De reden dat deze handelingen zolang duurden was de 
coronarichtlijnen van de overheid. Dit jaar konden we het feest 
eindelijk door laten gaan door middel van een receptie met daarna een 
barbecue. Afsluitend met een serenade van de VLS-band, het 
gezamenlijk zingen van het Wezeps volkslied en het lang zal ze leven… 
Hoera, hoera, hoera! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Willem Spronk 



 

   

 
 
 
Rabo Club Support 2022 
 
Zoals alle jaren hebben we weer meegedaan met de Rabo Club Support. 
Dit is een jaarlijkse actie van de Rabobank Noord Veluwe om regionale 
verenigingen financieel te steunen. 
De bank gebruikt hiervoor een bepaald gedeelte van de winst. Alle leden van 
deze bank krijgen 3 stemmen die men op de diverse verenigingen kan 
uitbrengen.  
Donderdagavond 4 oktober jl. was de Grote Online Rabo Club Support uitslag 
met medewerking van o.a. Erben Wennemars. Dit jaar werd een record aan 
stemmen op onze vereniging uitgebracht. 
110 stemmen leverde de penningmeester een heel mooi bedrag van 
€ 1033,97 op. 
Wij danken alle stemmers op onze vereniging heel hartelijk. 
 

 



 

   

 
Zo stonden we op de site van de Rabo Club Support: 
 
 
 

 
 

 

Club locatie Noord Veluwe 

Bijenvereniging  

Natuur & Milieu  

Wij zijn een actieve regionale Imkersvereniging met meer dan 100 leden. In 
2020 hebben we ons 100-jarig bestaan als vereniging gevierd met de 
uitreiking van de koninklijke Erepenning. Uit handen van de Oldebroeker 
burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en de Hattemer Burgemeester 
Marleen Sanderse mochten we deze in ontvangst nemen. Niet alleen onze 
honingbijen hebben onze aandacht maar ook de wilde bijen worden door ons 
niet vergeten. We werken veel samen met de Natuur- en Milieuvereniging 
Groentje.  
 
Een nieuw lid, Lammert de Groot, is op zoek naar 2 zes-ramerkastjes.  
Heeft iemand die over en kan Lammert die overnemen? 
Mail: grootlammertde@gmail.com 
 



 

   

Wie is Wim Schipper? 
 
Mijn naam is Wim Schipper. Ik ben 53 jaar oud, getrouwd met Marion en wij 
hebben vier kinderen. We wonen in Oosterwolde, waar we een paar kippen, 
2 Shetlanders en 5 bijenvolken houden. Van jongs af aan ben ik 
geïnteresseerd in natuur. In mijn jeugd heb ik een keer een boek gelezen over 
zelfvoorzienend leven. Hij had op zijn stukje grond ook bijen en beschreef 
hoe bijzonder een bijenvolk leeft en zich voortplant. Dat is me altijd bij-
gebleven en is de reden dat ik een aantal jaren geleden de bijencursus heb 
gevolgd. Inmiddels heb ik 5 volken, heb ik een bijenstalletje getimmerd en 
geniet ik volop van het bijenhouden. Het is en blijft fascinerend hoe 
harmonieus een bijenvolk samenwerkt en hoe ingenieus alles in elkaar grijpt. 
Bijenhouden is een bijzondere hobby, waarover je nooit uitgeleerd raakt.  
Sinds kort mag ik de financiën van de imkersvereniging beheren. We hebben 
een prachtige vereniging, met voor een imkersvereniging veel leden, een 
goede sfeer en veel activiteiten. Het zou mooi zijn als we dit de komende 
jaren verder kunnen uitbreiden en de omgeving laten zien welk een 
geweldige bijdrage bijen aan onze natuur leveren.  

 

 



 

   

Excursie Floriade 
 
Op 6 juli zijn we met 21 mensen naar de Floriade in Almere geweest. We 
zouden eerst met een touringcar gaan, maar vanwege een groot gebrek aan 
buschauffeurs waren we genoodzaakt om met 7 auto’s naar Almere te rijden. 
Sommige navigaties hadden wat moeite om de parkeerplaats te vinden, maar 
toen de groep compleet was, persten we ons in een shuttlebus en werden zo 
door Almere geleid en kwamen uiteindelijk bij de Floriade aan. Vanaf daar 
werden we met een gondel naar het hart van de Floriade gebracht.  
De expositie was heel ruim opgezet en er was genoeg te bekijken. We gingen 
in kleine groepjes uiteen en kwamen elkaar zo steeds weer tegen. We 
hadden prachtig weer, zonnetje en niet te warm en we hebben vele stappen 
gezet deze dag.  
Al met al een heel geslaagde dag.  
 
Hieronder een foto van de bijenpoppetjes van de Floriade. 
 
  

 



 

   

 
 
 



 

   

Barbecue 8 juli 
 
In 2022 konden we eindelijk onze jaarlijkse barbecue weer eens vieren. Dit 
deden we op 8 juli ’s avonds na de receptie die we georganiseerd hadden 
voor o.a. de sponsors van ons nieuwe Bijgebouw.  
Het was gezellig druk ’s avonds, we konden lekker buiten zitten en de 
barbecue was prima verzorgd door slager van Guilik en door Wilko, de 
schoonzoon van Jan Willem. We hebben heerlijk zitten smikkelen en lekker 
kunnen bijpraten. Het vlees, de salades, broodjes en de sausjes gingen erin 
als koek. Op het eind van de avond kwam het muziekkorps, de VLS-band, nog 
langs en mochten we onze dans en zangkunsten nog laten zien en horen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

   

Gevorderden Cursus 2022 
 
Eind Februari is het zover: de cursus voor gevorderden gaat eindelijk voor de 
tweede keer van start. 
Na een begin in 2021 van 3 theorielessen moest er gestopt worden door 
corona. We hebben dat jaar wel contact gehouden met de groep en zijn aan 
het eind van dat jaar nog bij elkaar geweest op de hei, en daar al een voorzet 
gegeven op 2022. 
Iedereen had er zin in om weer te beginnen. Van de groep uit 2021 was er 1 
afgevallen en zijn er 2 bij gekomen. De 1e lessen waren theorie en dat was 
herhalen want de stof had Wilfred al behandeld voordien. Daarna praktijk, 
Lammert Van Olst had hier 2 volken voor geregeld en daarmee gingen we aan 
de slag. 
Hier is vooral geleerd dat het niet altijd gaat zoals gepland. De koninginnen-
aflegger zou gemaakt worden, maar die was in het 1e volk al gevlogen. In het 
2e volk was wel goed gegaan. Uiteindelijk kwam het met volk 1 ook nog goed. 
Bij Evert Van Ginkel werd de kunst van het overlarven geoefend. 
Dat viel voor de meesten niet mee, het larfje is zo klein en je mag haar niet 
beschadigen dus het resultaat was daar niet zo hoog. Maar Evert had daar al 
op gerekend dus een ieder kon de volgende praktijkles 8 aangeblazen doppen 
meenemen en thuis verder verzorgen. Dat ging een stuk beter met een score 
van 85% koninginnen die goed aan de leg kwamen. Mooi meegenomen dat 
het van een VHS-moer was van dik 85%. Dit is mooi tegen de varroamijt! In 
een van de laatste praktijklessen lukte het ook nog om volk 1 weer goed aan 
de gang te krijgen. Er was een zwerm geschept op de schans en die hebben 
we op de plek van volk 1 neergezet. Daar er eierleggende werksters in volk 1 
zaten hebben we die op een kleine 60 meter afgeklopt en aan het eind van de 
les was alles geregeld door de bijen. Gelukt, en weer een mooi volkje wat we 
aan Lammert konden teruggeven. 
Dit zijn wel mooie dingen voor een praktijkles. 
Op de eindavond waren er 3 mensen niet aanwezig, 2 met reden, 1 bleef 
zonder reden weg. De rest heeft de toets met glans doorstaan dus zijn er 
weer 12 gevorderde Imkers bij. 
Daar hoorden we ook dat het voor Wilfred Muis de laatste cursus was die hij 
buiten de deur gaat geven. We hebben Wilfred op een passende wijze 
bedankt en hem een kleinigheid aangeboden. 
Diezelfde avond hebben we Evert Van Ginkel bereid gevonden om het van 
Wilfred over te nemen. 



 

   

Dus we zijn weer verzekerd van een cursusleider volgend jaar. 
 
De Organisatie 
 
 

 
 
 
Basiscursus bijenhouden 2022                                                        15-10-2022 
 
Eindelijk was het dan zover dat we weer een cursus bijenhouden konden 
organiseren begin 2022. Voor mij persoonlijk betekende het dat ik na mijn 
aanmelding in augustus 2019 eindelijk de cursus bijenhouden kon gaan 
volgen, na ruim twee jaar corona uitstel. Onder leiding van Jan Eppinga, Jan 
Mulder en docent Rob van Hernen was er een eerste bijeenkomst op 17 
februari waarbij ongeveer 24 cursisten aanwezig waren. De groep werd in 
tweeën gesplitst, een woensdag en donderdaggroep. De cursus bestond uit 
een aantal theorielessen, met digitale voorbeelden uit de praktijk en een 
aantal praktijklessen waarbij jezelf, met de juiste kleding aan, in de bijen aan 
het werk ging met een coach die je de juiste manier van werken voordeed. 
Ook zijn wij een paar keer naar de heide geweest om te zien hoe je toch op 
een andere manier met bijen omgaat dan wanneer ze op een vaste plek 



 

   

staan. Op de eerste lesavond kregen wij een multomap uitgereikt met in de 
les te behandelen lesstof, waarbij mij opviel dat er alleen aangegeven werd 
de stof thuis goed door te lezen. Af en toe op een lesavond het boek te 
bespreken had iets meer de waarde van het boek benadrukt. Totaal kregen 
wij 15 theorie en praktijklessen plus een examen op 22 september. 
Het examen werd weer gezamenlijk afgenomen met de gehele groep 
cursisten waarbij eenieder afzonderlijk het examen maakte en daarna ook 
door een andere cursist gezamenlijk werd nagekeken. Uiteindelijk waren alle 
cursisten die avond geslaagd. En werd er onder het genot van een hapje en 
een drankje afscheid genomen waarbij niet werd vergeten Rob van Hernen 
(docent), Jan Mulder en Jan Eppinga en natuurlijk de coaches te bedanken 
voor hun inzet tijdens de gehele cursus. 
Nu nog leren om te gaan met de bijen in “hun natuur”. 
 
Met vriendelijke groet, 
Evert van Eikenhorst 
Cursist 2022 bijenhouden 
 

 
 



 

   

Extra Groenstrook  

Begin 2022 heeft onze vereniging een Zelfbeheersovereenkomst met de 
Gemeente Oldebroek gesloten. Dit betreft de gemeentelijke groenstrook 
grenzend aan ons bijenpark. 
Als vereniging gaan we het onderhoud uitvoeren en in ruil daarvoor zorgt de 
gemeente dat de groenstrook plantklaar wordt opgeleverd en zal daarvoor 
de onderstaande acties z.s.m. uitvoeren: 

           Dode en slechte bomen in dat gebied verwijderen.   

Struiken aan de slootkant verwijderen die overlast geven voor het 
schoonmaken van de sloot. 
Een vijvertje in het midden maken waar omheen een looppad gemaakt kan 
worden. 
Plantmateriaal op ons advies bestellen voor het doorplanten van deze 
groenstrook. 

       In het komende voorjaar van 2023 willen we graag in samenwerking met 
Natuur- en Milieuvereniging Groentje van dit stukje groenstrook weer een 
prachtige bijenweide maken door het inplanten van een kleine 500 
bijvriendelijke bomen en struiken. 

 

Basisschool Palet bezoekt de Bijenvereniging 
 
Vrijdagmiddag 7 oktober kwam groep 7 van de basisschool Palet uit Hattem 
op bezoek bij de Bijenvereniging. 39 enthousiaste schoolkinderen werden in 
4 groepen verdeeld en elke groep werd toevertrouwd aan een ervaren imker, 
die elk over een onderdeel van het bijenhouden kon vertellen.  Na ieder 
kwartier werden de groepjes gewisseld. In de educatieruimte van het 
Bijgebouw konden ze de film De Bij en Wij bekijken, in de bijenstal kregen ze 
uitleg over de attributen die de imker gebruikt, in het Clubgebouw konden de 
kinderen een eigen waskaars maken en in de tuin werd het belang van 
bestuiving en drachtplanten uitgelegd. Na het honingproeven stapten ze om 
14.30 uur weer op de fiets richting Hattem. De afspraak voor volgend jaar is 
alweer gemaakt alleen dan willen we graag hiervoor iets meer tijd nemen.  
 



 

   

 
 
 

 
 
 



 

   

 

 
 
 
 

   
 



 

   

 



 

   

Wist u dat, 
- we dit jaar 3 cursussen bijenteelt hebben gegeven. 
- 2 beginnerscursussen en 1 cursus voor gevorderden. 
- bijna alle cursisten geslaagd zijn. 
- de cursus ons 10 nieuwe leden heeft opgeleverd. 
- het totaal aantal leden van onze vereniging nu op 123 staat. 
- de cursussen voor volgend jaar alweer redelijk gevuld zijn. 
- de gemeente binnenkort begint met de dode bomenkap in de groenstrook. 
- in deze groenstrook ca. 500 nieuwe struiken door ons ingeplant zullen  
  worden. 
- deze groenstrook door ons onderhouden gaat worden. 
- de tuincommissie nog steeds trouw elke woensdag – en zaterdagochtend  
  samenkomt. 
- we nog wel wat leden, die ons af en toe komen helpen, kunnen gebruiken. 
- de heide, ondank de droge zomer, toch nog wat honing heeft geleverd. 
- een grote pot heidehoning dit jaar knetter duur is. 
- de schooleducatie voor basisscholen uit Hattem en Oldebroek steeds beter  
  gaat lopen. 
- de Rabo Club Support ons dit jaar een groot bedrag heeft opgeleverd. 
- de vereniging iedereen, die op ons gestemd heeft, hartelijk bedankt  
  daarvoor. 
- er in onze tuin een groot Europees hoornaarsnest is ontdekt. 
- de lezingen op IJsselvliedt op regelmatige basis worden gehouden. 
- de hoofdredacteur van ons lustrumboek er helaas de brui aan heeft  
  gegeven. 
- de boekencommissie nog steeds van plan is om het lustrumboek te  
  realiseren. 
- op zaterdag 4 november weer een natuurwerkdag wordt georganiseerd  
  door Groentje. 
- opgeven hiervoor nog altijd mogelijk is. 
- de eerste woensdag van elke maand er soosavond is. 
 

 



 

   

Beste Menschen, 
 
Ja ie heb ’t goed ezien. Menschen met sch. Dat kump zo: Van een 
iemkermoat van mien uut Belgie kreeg ik ’n boek te lien, dat gunk over biej’n. 
Een old boek, nog eschreev’n in “De Vries en Te Winkel” zoas “met norsche 
oogen en de beenen over een gewonen stoel”, dik veuroorlogs dus…. Det 
boek hiet’n Soet-Heem, Roman uit het imkerleven. Iene Joanne Koppen hef ’t 
eschreev’n. ’t Gunk over mens’n en biej’n. Biej’n en mens’n muk eigentlijk 
zegg’n. ’t Eerste joar gunk ’t zo: Bie huus ister weinig drach, wie goat toch 
maar weer noar de kool. Peerd en waag’n ehuurd. korv’n opedoekt en de 
aand’re margen vrog noar de polder. An de polderdiek worr’n de korv’n op 
een schuute ezet en dan boom’nd op de kool an. Mooi weer en in een paar 
week’n de korv’n vol. Volle roat’n uutbreek’n, zwarms opvang’n, volk’n 
uutklopp’n. Dan noar de linde. Warm moekerig weer en van niejs heunig! Op 
de heide, wat varder van huus, blief de iemkers sloap’n in tenties. ‘t ’t Weer 
hult zich goed en van niejs zitt’n de korv’n vol heunig. Noen word’n de 
meeste volk’n eslach, uut-e-zwaveld. Zunde van de biej’n, maar wat moss’n 
ze aanders? Der kwamm’n damaols niejlichters die ’t wel anders woll’n doen, 
met salpeter, dan gung’n de imm’n niet allemoale dood. Vrog miljeu-bessef 
zou’j det nuum’n kunn’n. Dan ok begunn’n de eerste kast(t)iemkers te 
komm’n, maar de olde korfiemkers woll’n der nog niet veule van weet’n.  In 
die tied was de handel in biejnvolk’n op de markt nog leemdig, veul anvoer 
van vulkies en veul handel. Ok toen ha’j slimme iemkers die vulkies in een 
rappigheid kloar maak’n veur de mark: suukervolk’n, zwoar van de suuker en 
weinig broed. Ie moss’n uutkiek’n. Tot zovarre was ter in det boek niks 
mooierders as iemker’n. Alderlei niej volk schaff’n biej’n an. Maar toe 
kwamp’t. ’t Aandere  joar bleef ’t nat en kolderig en kwamp der gien heunig. 
Hongerzwarm’n, dooie volk’n en ziek’n blee’m niet uut. Roer bevubbeld en 
broedpes(t) van ‘tvoer’n van buut’nlanse heunig. In zon joar kunt de 
niejkomers van de olde iemkers nog wat leer’n en dat gebeur’n in dat boek 
dan okke. Aandere beginneling’n krieg’n de aorigheid der dan rap of en dat is 
dan vaake nog ’t beste. Wat ak der vandaage de dag mee zegg’n wille: Der is 
weinig niejs onder de zunne. Ie wark noar beste kunn’n, ie help menare wat, 
maar o’j heunig krieg blef de vraoge. Nao zon best joar a’w ehad ebb’n mu’w 
voort mar gien al te hoge pette opzett’n. Deur doen en kiek’n wat wordt! Wie 
weet krie’w nog een bietien.  
Mensen, ’t beste! 
Gait Jan 



 

   

Van de bestuurstafel… 
 
Een aantal keren per jaar komen we als bestuur bij elkaar om de lopende 
zaken door te nemen. Wie niet weet wie er in het bestuur zitten, kan dit op 
de eerste bladzijde van de Spleut terugvinden. 
Zaterdag 14 mei hebben we de jaarlijkse ALV gehouden, die goed bezocht 
werd.  In deze vergadering werd afscheid genomen van de oude 
penningmeester Hans Bastiaan, die het financiële stokje doorgaf aan Wim 
Schipper. (Zie elders. Wie is Wim Schipper?).  
Vanaf half mei hebben we bijna wekelijks vergaderd om alle activiteiten voor 
het 102-jarig jubileum en voor de opening van de nieuwe bijenstal, “het 
Bijgebouw “te regelen. Op 6 juli hebben we onze jaarlijkse excursie 
georganiseerd naar de Floriade in Almere.  Vrijdag 8 juli werd de nieuwe 
bijenstal door de Burgemeester van Hattem en de Loco- burgemeester van 
Oldebroek feestelijk geopend. Dit onder toeziend oog van de voorzitter van 
de Landelijke Vereniging en er was een receptie voor de aanwezigen waar 
onder de sponsoren van het Bijgebouw.  ’s Avonds was er voor de leden een 
geweldige barbecue.  
Na deze feestweek in juli heeft het bestuur een welverdiende zomerpauze 
genomen.  
In september hebben we weer vergaderd o.a. over het jubileumboek wat nog 
uitgebracht moet worden. Er bleek al heel veel materiaal klaar te liggen voor 
het boek, maar dit moet nog verder uitgezocht worden. De boekcommissie 
en het bestuur gaan hier samen mee aan de slag en zo hopen we dat voor  
1 januari 2023 het boek klaar is. Meer over het reilen en zeilen van onze 
vereniging o.a. schooleducatie, foto’s van de opening enz. is te vinden op 
onze website www.imkerswezep.nl 
 

 



 

   

 

 



 

   

 

 


