
Wat we van de bijen kunnen leren! 
Bijles Honingbij Bronckhorst                              
Op 30 april 2022 organiseren de leden van Bijenvereniging De Vooruitgang uit Hengelo (gld)  
de eerste Bijzondere Bijenmarkt Bronckhorst. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van de 
bijenvereniging. Voorafgaand aan deze bijenmarkt bieden de imkers van bijenvereniging “De 
Vooruitgang” een ‘Bijles Honingbij’ aan, aan de basisscholen in de gemeente Bronckhorst. 

Ze zaten dicht op elkaar. Heel dicht. Niet alleen maar schouder aan schouder, 
rug aan rug, zoals mensen in een volle tram. Nee, nóg dichter. Véél dichter. Dichter dan 
eigenlijk mogelijk is. Jazeker, dat kan. Op en onder elkaar, zonder begin, zonder einde. 
Ja, precies, echt op elkaar gepropt dus. En daardoor was het juist zo warm. En zo zacht. 
Ze vormden een kluit, aldoor stilletjes in beweging. In een houten kist. In het donker. 
Al wekenlang. Met in het midden de koningin. Die had het goed, haar dochters zorgden  
dag en nacht voor voedsel en warmte. Dat laatste deden de bijen door de spieren die ze  
normaal gebruikten om te vliegen, zoemend te laten trillen. 

(fragment uit: Het jaar dat de bijen kwamen,  Petra Post) 

Door de lessen op school hopen we het wereldbeeld van de kinderen te verbreden door 
hen kennis te laten maken met de wereld van de insecten en hen er zo nieuwsgierig voor te 
maken. Het is immers een wereld van beestjes die ze wel vaak zien maar veelal ongemerkt 
aan zich voorbij laten gaan.  Wie kan hen er nu beter deelgenoot van maken dan de imker. 

We hebben alle basisscholen in de gemeente Bronckhorst aangeschreven en hen een gratis 
Bijles aangeboden. Negen scholen reageerden enthousiast op de uitnodiging! Om de 
informatie zo goed mogelijk te laten overkomen is besloten de lessen voorafgaand aan de 
Bijzondere Bijenmarkt Bronckhorst te geven; dus vóór 30 april. De imker neemt hierbij de 
honingbij als uitgangspunt. Immers hieraan heeft hij/zij zijn hart verloren en van hieruit kan 
hij gemakkelijk uitweiden over de solitaire bij, hommel, zweefvlieg, vlinder en de 
biodiversiteit. Kinderen (en hun ouders) kunnen hierna vol enthousiasme en met eventuele 
vragen de markt bezoeken. 

Daarnaast hebben we bibliotheek West Achterhoek gevraagd de bijles te ondersteunen met 
boeken (feit, fictie). Boeken kunnen ons helpen meer over een onderwerp te weten te komen. 
In dit geval over het leven van bijen en insecten; Waarom zijn ze zo belangrijk en hoe wij ze 
kunnen helpen. De bibliotheek heeft dan ook speciaal voor iedere school naar een tiental 
mooie boeken over dit thema gezocht. Het zijn voorleesboeken, leesboeken, prentenboeken 
en informatieboeken. Deze boeken   kunnen tijdens het voorleesuurtje of de vrije leesles 
gebruikt worden.  De boeken blijven 4 weken op school. 

Twee boeken krijgen de scholen van ons cadeau! Dit cadeau werd mede mogelijk gemaakt 
door een flinke sponsoring van Bruna Vorden! Hiervoor onze hartelijke dank! 



 

Enkele foto’s gemaakt tijdens de les van Heleen 

Het Bijenboek is geschreven en getekend door Piotr Socha. Wat vinden de kinderen van dit 
boek? Wat wisten ze al of nog niet? Wat kunnen ze zelf of in de buurt doen om voor de bijen 
en insecten te zorgen? Zouden ze zelf ook een pagina voor zo’n boek kunnen schrijven of 
tekenen? Daarvoor hebben wij ook een schetsboek bij het boek gegeven.  Het bijenboek en 
het plakboek kunnen als “zwerfboek” naar veel kinderen van school gaan. Elk kind mag 
zijn/haar idee of bevinding erin schrijven of tekenen! Alle ideeën zijn welkom! Zo kan het een 
boek worden over wat de school/kinderen vinden van en over hoe ze denken over de zorg 
voor bijen en insecten! 

Op woensdag 25 mei wordt de bijles op een feestelijke manier afgesloten in de bibliotheek te 
Hengelo. De kinderen mogen dan hun schetsboek meebrengen. Voor de mooiste bladzij uit 
het schetsboek is er dan een verrassing……… 

Inmiddels is de eerste bijles in dorpsschool Vorden gegeven door Heleen Hennink. 
Heleen trof een groep enthousiaste, spontane en leergierige kinderen aan. Dit maakte  
deze bijles tot een groot succes! 

Annelies de Vrught 

imker “de Vooruitgang” 


