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Van de voorzitter     Voorjaar 2023 
 
Daar steek je wat van op! 
 
Met deze opmerking hopen wij (boekcommissie en bestuur) dat U allen 
wat leert van de geschiedenis van onze vereniging, de bijen, bloemen 
en planten. Wat heeft het lang geduurd voor het boek uitkwam hoor ik 
jullie zeggen. Maar ja, zo’n boek maken is héél véél werk!  
In 2019 begon de boekcommissie voortvarend met veel kopij schrijven 
over alles wat maar met de bij en met onze vereniging te maken heeft. 
Ook werd het archief met de geschiedenis van de vereniging 
doorgespit en foto’s werden verzameld. Diverse imkers werden 
geïnterviewd, maar toen werden we in 2020 opgeschrikt door corona 
en lag het werk stil. In de tweede helft van 2020 zijn we weer 
begonnen met nog meer kopij en foto’s verzamelen tot de volgende 
lockdown kwam en het werk weer werd stilgelegd. Dit herhaalde zich 
in 2021 nog een keer. Op een gegeven moment waren we de regie over 
alles wat was binnengekomen kwijt.  
Toen hebben we als bestuur, nadat we een paar keer ons honderdjarig 
bestaan hadden gevierd, besloten de boekcommissie te gaan helpen. 
Foto’s en de kopij werden geïndexeerd waaruit bleek dat er veel te veel 
was aangeleverd.  
 
Na het indexeren kregen we meer overzicht. Het is net als met breien 
en haken: zo nu en dan laat je een steek vallen, moet je een stukje 
uithalen en weer opnieuw beginnen. Zo hebben we elkaar niet in de 
steek gelaten, maar elkaar gestimuleerd en dapper door gebreid.  
Met als resultaat in mijn ogen een mooi boek. De interviews konden 
helaas niet geplaatst worden, maar deze komen later terug in de 
nieuwsbrieven, evenals andere kopij die over is gebleven.  
 



 

   

Als alles voorspoedig verloopt bij de drukkerij van Bredewold, hopen 
wij U dit boek te mogen aanbieden op de ALV van 5 april en ik zou 
zeggen: geniet er van met een kop thee en een steek. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan Willem Spronk 
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
IMKERSVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK 

OP WOENSDAG 5 APRIL 2023 – AANVANG 20.00 UUR 
 
1. Opening en vaststellen agenda  
2. Mededelingen / Bestuurszaken 

*Overlijden van ons lid Klaas van Olst – een minuut stilte  
 *Terugblik viering 100-jarig jubileum op 8 juli 2022 

*Reisje naar Fruittuin Verbeek in Oldebroek 
*Deelname Landelijke Open Imkerijdagen  

3. Verslagen van de secretaris 
*ALV van 14 mei 2022 
*Jaarverslag 2022 

4. Financieel verslag van de penningmeester 
5. Verslag van de kascommissie 
6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
7. Bestuursverkiezing  

*Bestuursleden Jolanda Drewes en Jan Mulder zijn beiden aftredend 
en herkiesbaar. We stellen voor om zowel Jolanda als Jan te 
herbenoemen voor een nieuwe periode van drie jaar.  

8. Soosavonden 2023 
9. Uitreiking jubileumboek 
10. Rondvraag 
11. Pauze / Verloting / Drankje / Kroket  
12. Sluiting 
 
Bij de vergadering zullen voldoende “harde kopij” Spleuten liggen! 



 

   

GRAAG TOT DAN! 
 

DENKT U ER AAN OM EEN PRIJSJE MEE TE NEMEN  
VOOR DE VERLOTING?  

 

 
 
 
SOOSAVONDEN 2023 
 
5 APRIL  -  SOOSAVOND / ALV 
3 MEI  -  SOOSAVOND / EXCURSIE 
7 JUNI  -  SOOSAVOND 
5 JULI  -  SOOSAVOND 
2 AUGUSTUS -  SOOSAVOND 
6 SEPTEMBER -  SOOSAVOND 
4 OKTOBER -  SOOSAVOND 
1 NOVEMBER -  SOOSAVOND 
6 DECEMBER -  SOOSAVOND 
 



 

   

 
 

VERSLAG  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

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

 
1. Opening en vaststellen agenda  
*De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.  
We applaudisseren voor Frank en Hennie van Boven die deze middag de 
bardienst op zich nemen.  
*De voorzitter vestigt nog even de aandacht op de nieuwe inrichting van het 
clubhuis.  
*Het agendapunt ‘Loting Obligaties’ wordt verschoven en zal behandeld 
worden na het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’.  
 
2. Mededelingen / Bestuurszaken 
*Reisje naar de Floriade op 6 juli a.s.  
Op 6 juli a.s. staat onze busreis naar de Floriade in Almere gepland. Tot nu 
toe zijn er 25 aanmeldingen. Bij 40 aanmeldingen kan dit evenement 
doorgaan, dit i.v.m. met het huren van de bus.  Wie heeft zich nog niet 
opgegeven en wil dit wel graag doen? Opgave kan bij bestuurslid Jolanda 
Drewes. De kosten van 50 euro per persoon dienen voor 1 juni a.s. 
overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de 
Imkersvereniging.  
*Loting Obligaties 
Dit agendapunt wordt behandeld na het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’.  
 
3. Verslagen van de secretaris 
*ALV van 04092021 
Het verslag van de ALV wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld met 
dank aan de opsteller de secretaris Klasien Leegsma.  



 

   

*Jaarverslag 2021 
Het Jaarverslag wordt besproken en ongewijzigd vastgesteld met dank aan de 
opsteller de secretaris Klasien Leegsma.  
Opmerkingen n.a.v. het jaarverslag:  
De samenwerking met de gemeente Hattem verdient aandacht, laat één van 
onze leden weten, die aan het Sanderspad in Hattem woont en wisselende 
ervaringen heeft met het groenbeheer door de gemeente Hattem.  
 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
De penningmeester Hans Bastiaan deelt een hard-copy uit van het financieel 
verslag en geeft hierop een mondelinge toelichting met behulp van sheets op 
de beamer. Hierbij komen de volgende punten aan de orde: 
- door corona waren er twee soosavonden en navenante opbrengsten;  
- getracht online beginnerscursus te houden maar dit lukte niet;  
- nagenoeg alle contributies zijn binnengekomen;  
- diverse sponsorgelden en de besteding ervan;  
- diverse ontvangen subsidies;  
- uitgaven aan het nieuwe gebouw; 
- gas/water/elektra;  
- diversen zoals bankkosten, verzekeringen (en hierbij verplichte aanschaf van    
  o.a. brandblussers), belastingen; 
- aanschaffingen inrichting bijgebouw, cursusmaterialen, tuingereedschap,  
  imkergereedschap. 
- tegoeden op lopende rekening en op de spaarrekening en eindsaldo; 
- automatische incasso contributies. 
Geconcludeerd kan worden dat we er financieel goed voorstaan.  
 
5. Verslag van de kascommissie 
De kascommissie bestond dit jaar uit Rob van Hernen en Evert van 
Eikenhorst. De leden van de kascommissie hebben de boeken bekeken bij de 
penningmeester thuis en steekproefsgewijs controles verricht. Na een paar 
kleine aanpassingen, hebben ze verder geen op- of aanmerkingen en stellen 
Rob en Evert voor om de penningmeester c.q. het bestuur décharge te 
verlenen. Dit wordt door de vergadering goedgekeurd en beloond met 
applaus. 
 
 
 



 

   

6. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Evert van Eikenhorst is aftredend en herkiesbaar. Rob van Hernen is 
aftredend en niet herkiesbaar. We besluiten Evert te herbenoemen voor de 
periode van één jaar. We besluiten Maurits Waanders te benoemen tot 
nieuw lid van de 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. Aldus wordt besloten en de herbenoemingen 
worden beloond met applaus. 
 *Door het aftreden van de penningmeester Hans Bastiaan is er een vacature 
ontstaan. Er zijn geen tegenkandidaten en/of bezwaren gemeld op het 
voorstel van het bestuur om ons lid Wim Schipper te benoemen in de functie 
van penningmeester voor een periode van drie jaar. Aldus wordt besloten en 
deze benoeming wordt beloond met applaus. Wim stelt zich kort aan ons 
voor.     
*De vacature die is ontstaan door het aftreden van bestuurslid Teunie        
Bastiaan wordt vooralsnog niet opgevuld.  
*Afscheid bestuursleden Hans en Teunie Bastiaan.  
Bestuursleden Hans en Teunie Bastiaan waren tijdens de ALV vorig jaar  
September al afgetreden. Tijdens deze ALV nemen we afscheid van hen als 
bestuurslid met een speech van de voorzitter en met bloemen en een 
cadeau. We danken Hans en Teunie voor hun inzet en spreken de hoop uit 
dat we hen hier als lid van de vereniging nog vaak mogen zien op De Schans. 
Teunie geeft aan dat we haar altijd mogen vragen voor het één of ander om 
aan mee te werken.  
*Loting Obligaties 
De penningmeester legt uit volgens welk systeem we de obligaties uit gaan 
loten, we doen het in 5 jaar, per persoon, met een maximum uitkering van 10 
obligaties. Ontvangen van het geld is mogelijk maar het is ook mogelijk dit 
geld aan de vereniging te schenken. Dit alles doen we uiteraard met 
inachtneming van de privacy-regels, het zogenaamde AVG  reglement. De 
vergadering keurt dit systeem goed. Voor 1 juli a.s. volgt de uitslag van de 
loting. 
 
 
 



 

   

8. Viering 100-jarig jubileum 2020 staat nu gepland op 8 juli 2022 
De viering van het 100-jarig jubileum 2020 staat nu gepland op 8 juli 2022. In 
welke vorm we dat gaan doen, gaat het bestuur bespreken tijdens de 
bestuursvergadering op 24 mei a.s. Nader bericht hierover volgt z.s.m. 
 
9. Soosavonden 2e halfjaar 2022 
De soosavonden voor vierde kwartaal staan gepland op: 
1 juni, 6 juli (Floriade i.p.v. soosavond), 3 augustus,7 september,  
5 oktober, 2 november, 7 december 2022.  
 
10. Jubilarissen 
Dit jaar is ons lid Klaas van Olst de jubilaris. Hij is 25 jaar lid van zowel onze 
vereniging als van de NBV en heeft in het verleden veel gedaan voor onze 
vereniging. Klaas zal volgende week donderdag thuis worden gehuldigd door 
de heer Wilfred Muis van de NBV samen met twee van onze bestuursleden, 
Jan Willem Spronk en Jan Mulder. Het is voor Klaas vanwege gezondheids-
problemen helaas niet mogelijk om voor de huldiging naar De Schans te 
komen.  
 
11. Rondvraag 
*Aandacht wordt gevraagd voor het plaatsen van brandmelders, zowel in het 
clubhuis als in het nieuwe gebouw. Kees Kanis gaat dit bespreken met Jan 
Mulder.  
*We gaan aan de cursisten vragen of zij belangstelling hebben om mee te 
gaan naar de Floriade op 6 juli a.s.  
*Gevraagd wordt of er als vereniging nog gezamenlijk suiker wordt 
ingekocht. Dit punt komt op de agenda voor de bestuursvergadering op 24 
mei a.s. Nader bericht volgt z.s.m.  
 
12. Pauze / Verloting / Gelegenheid voor een drankje en een hapje 
In de pauze worden er lootjes verkocht. Er zijn mooie prijsjes te winnen, 
meegebracht door ons allemaal. De opbrengst van de verloting is voor de 
vereniging. Ook is er gelegenheid voor het nuttigen van een drankje en de 
inmiddels ‘traditionele’ kroket.  
 
13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.  
 



 

   

Aanwezig waren de leden:  
Jan Willem Spronk, Frank van Boven, Hennie van Boven, Hans Bastiaan,  
Teunie Bastiaan, Evert van Eikenhorst, Kees Kanis, Marinus Heldoorn,  
Jan Hertsenberg, Henk Schoonhoven, Henk Koele, Jolanda Drewes, Maurits 
Waanders, Boy Kuik, Jan Kolkman, Geertje Schuurman, Willem achter de 
Molen, Lammert van de Brink, Wim Schipper, Klaas Groen, Marinus van 
Hattem, Rob van Hernen, Klasien Leegsma (verslag).  
 
Afwezig met kennisgeving waren de leden:  
Eke Statema, Dick Hup, Huub Verberk, Rob van Hernen, Jan Eppinga, Oekje 
Eppinga, Remco Liefers, Eildert Delger, Cor Bisschop, Gerlinde Welink, Jan 
Mulder, Jan van Ogtrop.  
 

 
 
Excursie 3 mei 2023 
 
Op 3 mei aanstaande is er geen gebruikelijke soosavond op de Schans, maar 
is het plan om met zijn allen naar de Fruittuin Verbeek in Oldebroek te gaan.  
Ton Verbeek is ook imker en lid van onze Imkersvereniging en hij wil ons die 
avond laten kennis maken met de omgangsvormen van een fruitteler met 
bijen. 
 
Locatie:  
Om 19.00 uur bij Fruittuin Verbeek 
Vierhuizerweg 5 
8096 RP Oldebroek 
 
Tijd:  19:00 inloop 
 19:15 aanvang excursie in de boomgaard 
 20:30 afsluiten met een hapje en drankje 
 
Ook bij slecht weer gaat het door! 



 

   

 
 
 



 

   

Hallo mede-imkers, 
 
De cursusorganisatie kon terugkijken op een geslaagd 2022! Alle cursisten van 
twee basiscursussen en van één gevorderdencursus, totaal een kleine veertig 
personen, hebben hun diploma gehaald. 
Voor 2023 hadden we ook één basiscursus op de site van de NBV staan; deze 
was binnen drie weken vol en we hebben nog mensen op de wachtlijst. 
We konden er ook nog wel een gevorderdencursus bij hebben en ook deze 
was in no time vol. 
Bij de basiscursus is de leraar Rob van Hernen, hij verzorgt de theorie-, en de 
praktijklessen. Bij de praktijklessen wordt hij geholpen door een aantal 
praktijkbegeleiders zodat de cursisten met kleine groepjes bij de kasten 
kunnen werken. Het streven is dat er maximaal vier personen om één kast 
heen staan. Dat lukt aardig, de praktijkbegeleiders zijn er gedreven in om er 
een mooie les van te maken terwijl Rob het gebeuren scherp in de gaten 
houdt zodat alles perfect verloopt. 
 
De gevorderden krijgen door Evert van Ginkel de fijne kneepjes van het vak 
geleerd. Ook zorgt Evert ervoor dat voor de cursisten het beste teeltmateriaal 
dat er is, beschikbaar komt in de vorm van aangeblazen doppen. Deze 
doppen kunnen bij de cursisten thuis in pleegvolken uitgroeien tot mooie 
koninginnen zodat ze met goede koninginnen goede volken kunnen opzetten. 
De boeken zijn binnen en uitgedeeld aan alle cursisten en op dit moment van 
schrijven ook al druk in gebruik. De vereniging heeft ervoor gezorgd dat het 
allemaal goed in beeld komt en dat de lessen ook op het scherm gezien 
kunnen worden met behulp van beamers in beide cursusruimtes. Daar zijn we 
als organisatie blij mee.  
De volken voor de beide cursussen zullen door enkele leden geleverd worden, 
vier voor de basiscursus en drie voor de gevorderdencursus. Deze zullen een 
plek op de schans krijgen op gepaste afstand van elkaar, zodat iedereen vrij 
en rustig bij de kast kan werken. We hopen dat het dit jaar weer een succes 
wordt en dat weer alle cursisten slagen! 
 
De cursusorganisatie. 
 
 
 
    



 

   

 
In Memoriam: Klaas Arris van Olst 

 
 
★ 29 juni 1939      † 7 februari 2023 
 
 
Ons oud-bestuurslid Klaas van Olst is op 7 februari overleden in Zwolle.  
Ruim 26 jaar was Klaas lid van onze vereniging. Op 19 mei 2022 hebben we 
Klaas gehuldigd met zijn 25-jarig lidmaatschap van de NBV. Hierbij ontving 
Klaas een zilveren speld, een bos bloemen en onze verenigingshanddoek. In 
verband met zijn gezondheid hebben wij dit bij hem thuis verzorgd aan de 
Zuiderzeestraatweg 452. Aanwezig waren Wilfred Muis namens de NBV en 
enkele bestuursleden. Samen met zijn vrouw Gerrie hebben we dit heugelijke 
feest gevierd. 
 
Klaas was een ondernemende man in zijn werkzame leven. Hij had een 
transportbedrijf aan de Zuiderzeestraatweg. Dit bedrijf is later overgenomen 
door zijn zoon, maar Klaas bleef ondernemend en actief: onder andere voor 
de kerk, met paling roken en met honing verkopen. 
Ook voor onze vereniging was hij onder andere kantinebeheerder, leider van 
de Kerstmarktencommissie en heeft hij jarenlang excursies georganiseerd op 
onder andere Landgoed IJsselvliedt met Theo Hartman. In de goede jaren van 
de Kerstmarkten heeft dit veel geld opgebracht voor de vereniging. Mede 
hierdoor hadden we een goede basis voor het bouwen van het Bijgebouw. 
Wij als vereniging herinneren jou als een fanatieke man en zijn veel dank 
verschuldigd aan jouw inzet. 
Wij wensen Gerrie en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Willem Spronk 
 
 



 

   

 
Klaas en zijn schoonzoon bij een markt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 



 

   

Wist u dat, 
 
- er helaas weer een behoorlijk wintersterfte binnen onze vereniging is  
  geconstateerd.  
- er daarom veel vraag is naar gezonde goede bijenvolken. 
- het Jubileumboek ‘100 jaar Imkersvereniging’ er nu toch echt gaat komen. 
- de presentatie hiervan tijdens de ALV in april zal zijn. 
- alle leden van onze vereniging dit prachtige Jubileumboek krijgen. 
- de gemeente is begonnen met het kappen van dode essen in de tweede  
  groenstrook. 
- in deze groenstrook door ons ca. 500 nieuwe struiken zullen worden  
  aangeplant. 
- deze groenstrook de komende jaren door onze leden onderhouden zal  
  worden. 
- we van plan zijn om begin april een verlate NL-doet dag met Milieu- en  
  Natuurvereniging Groentje te gaan houden. 
- slechts 4 imkers gebruik maken van de nieuwe bijenstal. 
- er in deze stal plek is voor 8 imkers met maximaal elk 3 volken. 
- onze voorzitter voor 3 jaar tot park- en stalbeheerder is benoemd. 
- de tuinploeg nog steeds bijna elke woensdag- en zaterdagochtend  
  samenkomt. 
- het er  tijdens het koffiedrinken gezellig aan toe gaat.  
- er dan niet alleen over bijen wordt gepraat. 
- we nog wel wat leden kunnen gebruiken, die ons komen helpen of die  
  alleen voor de gezelligheid willen komen. 
- er in het afgelopen najaar in onze tuin een groot Europees hoornaarsnest is  
  vernietigd. 
- we volgend jaar er rekening mee moeten houden, dat het er weleens veel  
  meer nesten kunnen zijn. 
- er dit jaar weer lezingen op IJsselvliedt op regelmatige basis zullen worden  
  gehouden. 
- het oogstfeest van het BoerderijMuseum komende augustus ook weer  
  doorgaat. 
- er op de soosavond van mei een excursie naar Fruittuin Verbeek is gepland. 
- we al jaren op de eerste woensdag van elke maand een soosavond hebben. 
 
 



 

   

 



 

   

Uit het Federaal imkersblad maart/april 2023: 
 
 
Korfvlechter Rob Triest uit Biddinghuizen kreeg vorige maand een zeer 
bijzondere opdracht binnen. Beeldhouwer Elisabet Stienstra vroeg hem een 
korf te vlechten met specifieke afmetingen.  
Zij is namelijk 7 meer dan manshoge figuren aan het maken voor een 
middelbare school in Utrecht Leidse Rijn. Eén van de figuren heeft een 
gevlochten bijenkorf onder de arm.  
Omdat Elisabet het heel belangrijk vindt dat deze korf er authentiek uitziet, 
deed ze een beroep op Rob Triest. De korf moest immers goed onder de arm 
van het figuur passen. De afmetingen van de korf waren vrij specifiek: hoogte 
61 cm en het breedste punt moest een doorsnee hebben van 46 cm. De 7 
beelden zullen uiteindelijk in Italië in brons gegoten worden.  
Rob Triest was snel klaar met het vlechten van de korf. Elisabet Stienstra 
kreeg de korf reeds enkele dagen na besteldatum.  
  

 
 



 

   

Heeft u ook die foto gezien die de wedstrijd Wildlife Photographer of the 
year 2022 had gewonnen? Hieronder ziet u hem: het is een kluwen 
mannelijke cactusbijen die in Texas (VS) voorkomen en ondergronds leven. 
De darren komen als eerste uit hun holletjes en wachten bovengronds op de 
vrouwtjes om ze vervolgens gelijk lastig te vallen.   
 

 
 
Wat ben ik blij dat dat onze koninginnen niet te wachten staat! 
Ik zag ook nog een andere foto van een kluwen honingbijen die een hoornaar 
te pakken nemen met zijn allen. Kijk, dit is nog eens goede samenwerking! 
 

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 

Jaarverslag 2022 Imkersvereniging Wezep – Hattem – Oldebroek 
 

1. Het Bestuur 
Het bestuur bestond in 2022 uit zes bestuursleden, te weten: Jan-Willem 
Spronk (voorzitter), Klasien Leegsma (secretaris), Wim Schipper (penning-
meester), Dick Hup (bestuurslid / vice-voorzitter), Jolanda Drewes 
(bestuurslid) en Jan Mulder (bestuurslid).  
Het bestuur vergaderde in 2022 zesmaal en wel op 8 maart, 2 mei, 24 mei, 15 
juni, 30 juni en 12 september. Naast het behandelen van de reguliere 
agendapunten, stonden de vergaderingen vooral ook in het teken van de 
viering van het honderdjarig jubileum op 8 juli. Tijdens de ALV op 14 mei 
2022 waren zowel de voorzitter Jan Willem Spronk als de secretaris Klasien 
Leegsma aftredend en herkiesbaar. Besloten werd om beiden te 
herbenoemen voor een periode van drie jaar. Wim Schipper werd benoemd 
in de functie van penningmeester en zo werd de reeds eerder ontstane 
vacature voor deze functie vervuld.   
2. Algemene Ledenvergadering(en)  
We hielden één Algemene Ledenvergadering op zaterdag 14 mei 2022, 
buiten op De Schans, en we behandelden de reguliere agenda. Tevens werd 
er aandacht besteed aan de organisatie van de viering van het honderdjarig 
jubileum op 8 juli. Tijdens de ledenvergadering werd de aandacht gevestigd 
op de nieuwe inrichting van het clubhuis die onlangs gereedkwam met dank 
aan Jan Mulder en de dames van de Meubelcommissie: Geertrui Hup, 
Jolanda Drewes en Klasien Leegsma.  
3. De Financiën 
Ook in 2022 waren de financiën goed op orde. Dit jaar werden de laatste 
uitgaven aan het Bij Gebouw gedaan. De sponsorbijdragen en ledenobligaties 
zorgden ervoor dat de balans op orde bleef. De sponsorbijdragen kwamen 
allemaal binnen en er we startten met het aflossen van de ledenobligaties. 



 

   

Diverse leden kozen ervoor om de obligaties niet te laten uitbetalen maar 
deze te schenken aan de vereniging. Als vereniging waren we hier erg blij 
mee. Dergelijke meevallers gaven ons de mogelijkheid om nieuwe activiteiten 
op te zetten voor zowel de bijen, de imkers als ook voor de omgeving. Ook 
waren we erg blij met alle inzet van de leden, die regelmatig wat extra geld in 
het laatje bracht. Zoals de lezingen voor gasten die op het Landgoed 
IJsselvliedt verbleven, door bestuursleden en door Huub Verberk en ook 
RaboClubSupport verraste ons met een geweldige bijdrage van ruim 1000 
euro. 
De kascontrole vond plaats door de kascommissie, bestaande uit de leden 
Rob van Hernen en Evert van Eikenhorst. Tijdens de ALV verleende de 
kascommissie aan de penningmeester c.q. het bestuur décharge op basis van 
de goede bevindingen. Evert van Eikenhorst was aftredend en herkiesbaar en 
werd herkozen. Rob van Hernen was aftredend en niet herkiesbaar. Als 
nieuw lid van de kascommissie werd Maurits Waanders 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. 
In 2022 hadden we Klaas van Olst als jubilaris. Hij was 25 jaar lid van zowel 
onze vereniging als van de NBV. Het was voor Klaas in verband met 
gezondheidsproblemen niet mogelijk om naar De Schans te komen voor de 
huldiging. Daarom werd hij thuis gehuldigd door afvaardiging van ons bestuur 
en afvaardiging van de NBV  
Bestuurslid Jolanda Drewes verzorgde de ledenadministratie. Aan het begin 
van 2022 had onze vereniging 109 leden en aan het einde van het jaar waren 
er 124 leden. Er meldden zich 18 nieuwe leden aan en 3 leden zegden op. 38 
leden waren tevens NBV lid en 86 leden waren alleen Schanslid. Van het 
totale aantal leden waren er 11 gezinslid en 1 redactielid, dus telden we 112 
leden die daadwerkelijk imker waren.   
5. PR / Social Media / Website 
Vanwege al onze activiteiten alsmede de viering van het honderdjarig 
jubileum op 8 juli waren we regelmatig in het nieuws in bijvoorbeeld de 
lokale kranten in Wezep, Hattem en Oldebroek. 
Ook waren we te vinden via de social media en via de website 
www.imkerswezep.nl. Hans Bastiaan beheerde deze website. 
 
 



 

   

6. Ledenblad De Spleut / Nieuwsbrieven 
Onder redactie van Jolanda Drewes, Jan-Willem Spronk en Dick Hup werd 
twee keer ons ledenblad De Spleut uitgegeven en werden er diverse 
nieuwsbrieven en email berichten verzonden aan de 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 ‘Bijenhouden’ 
van de NBV.  
7. Soosavonden 
De Soosavonden die doorgaans werden gehouden op de eerste 
woensdagavond van de maand, werden goed bezocht. Wegens de strenge 
corona maatregelen waren er aan het begin van het jaar nog weinig 
activiteiten maar langzaamaan werden de maatregelen versoepeld en 
konden we weer gaan draaien met de soosavonden als ook met tal van 
andere activiteiten.  
8. Viering honderdjarig Jubileum 
Voor de derde keer op rij werd er aandacht besteed aan de viering van het 
honderdjarig jubileum. Op 8 juli was er ’s middags, buiten en met heel mooi 
weer, een receptie met koffie en gebak en een hapje en een drankje voor 
leden, genodigden en sponsoren. Tijdens deze receptie werd de naam “Bij 
Gebouw” van het nieuwe gebouw onthuld. ’s Avonds was er een barbecue 
voor de leden. Beide gelegenheden werden goed bezocht en vooral ’s avonds 
bij de barbecue was het een gezellig samenzijn. De avond werd afgesloten 
met muziek van de Van Limburg Stirum Band uit Wezep. Ook al was het in 
drie etappes en verliep het heel anders dan we ons aanvankelijk hadden 
voorgesteld; al met al keken we met veel plezier terug op de viering van het 
honderdjarig jubileum.  
9. Jaarlijkse BBQ en jaarlijks Ledenuitje  
De jaarlijkse barbecue vond plaats tijdens de viering van het honderdjarig 
jubileum. Het ledenuitje vond plaats op 6 juli en ging naar de 
Wereldtuinbouwtentoonstelling Expo Floriade in Almere.  
10. Opleidingen voor beginnende en gevorderde imkers  
We verzorgden twee beginnerscursussen en één cursus voor gevorderden. 
Deze cursussen werden in goede banen geleid door de heren Rob van 
Hernen, Jan Mulder, Jan Eppinga, Wilfred Muis en Evert van Ginkel.  
11. Jubileumcommissies  
De meeste commissies die in het leven waren geroepen in verband met de 
viering van het honderdjarig jubileum en de nieuwbouw, rondden in 2022 
hun activiteiten af. De boekcommissie, verantwoordelijk voor het 



 

   

samenstellen van het jubileumboek, bleek echter wat meer tijd nodig te 
hebben. Deze commissie onder leiding van Egbert Puttenstein, overlegde aan 
het einde van het jaar met het bestuur over hoe hun activiteiten verder vorm 
te geven. Uiteindelijk besloot men om samen met het bestuur de uitgave van 
het jubileumboek tot een goed einde te brengen. In dit kader werd er diverse 
malen gezamenlijk overleg gevoerd en ging een ieder naar eigen tijd en 
kunnen met de inhoud van het boek aan de slag. Naar verwachting zal het 
jubileumboek in 2023 worden uitgegeven.  
12. Bijeenkomsten en Activiteiten  
*We verzorgden een aantal lezingen voor gasten die op het Landgoed  
   IJsselvliedt verbleven. 
*De excursies van scholen aan De Schans werden weer opgestart. 
*We stelden een plan op voor de Inrichting Landschapsbeplanting Zonnepark  
  “Het Knooppunt” en de nieuwe op- en afrit van de A28. 
*We deden mee aan de inmiddels traditie geworden ‘RaboClubSupport. 
*Samen met Milieu- en Natuurvereniging Groentje deden we mee aan  
  NLDoet. 
*We verzorgden een lezing op de ALV van Groentje. 
*We deden mee aan de Landelijke Open Imkerijdagen. 
*We deden mee aan de Kerstfair op Landgoed IJsselvliedt. 
13. De Bijen  
De landelijke bijensterfte was in 2022 met 14% helaas weer wat hoger dan 
het jaar ervoor en er waren grote verschillen tussen de imkers onderling wat 
wintersterfte van de bijen betrof. Het jaar 2022 was een matig honingjaar en 
was op twee jaar na, het warmste en zonnigste jaar ooit. Het voorjaar was 
nat met veel wind en de zomer was zeer warm en zeer droog, waardoor er 
grote delen van de heide verdroogden. Door deze weersomstandigheden 
waren de honingopbrengsten van linde en heide dan ook zeer matig. En er 
was slecht nieuws voor de imkers die gebruik maakten van de heide op het 
waterwingebied van Vitens. Vitens maakte zich namelijk zorgen over het 
voortbestaan van de wilde bijen in het waterwingebied, waardoor er slechts 
50 bijenvolken in plaats van 100 geplaatst mochten worden.  
14. Gebouwenbeheer en Parkbeheer 
*Op 16 februari sloot onze vereniging met de gemeente Oldebroek voor een 
periode van vijf jaar een Zelfbeheerovereenkomst af. 
*De groenstrook fase 1 rondom De Schans werd tijdens NL-Doet samen met 
Milieu- en Natuurvereniging Groentje onder handen genomen. Ook werd 



 

   

tijdens deze dag het laatste oude bijenstalletje op ons terrein vakkundig 
gesloopt en afgevoerd naar de stort. 
*De groenstrook fase 2 rondom De Schans werd op kosten van de gemeente 
plantrijp gemaakt en wij zorgden voor inplant van bijvriendelijke bomen en 
struiken die we van de gemeente kregen. Eén en ander zal volgend jaar 
verder gereed worden gemaakt.  
*Elke woensdagochtend en zaterdagochtend werd er door een vaste ploeg 
onderhoud op ons terrein gedaan. 
*We stelden een reglement op voor het gebruik van de bijenstal en het 
plaatsen van bijenvolken op De Schans.  
15. Samenwerkingsverbanden 
We continueerden onze samenwerkingsverbanden met Milieu- en 
Natuurvereniging Groentje, met het Boerderijmuseum Oldebroek, met het 
Landgoed IJsselvliedt, met de gemeente Oldebroek, met de gemeente 
Hattem en met de Vereniging voor Landschap en Milieu Hattem.  
Hattem, 13 maart 2023, 
Klasien Leegsma, Secretaris.  
 

 



 

   

 
 


