Nieuwsbrief mei/juni 2018

Geplande
Markeweg 30, 7846 AH, Noord-Sleen
www.bijenverenigingoosterhesselen.nl

evenementen
3-5-2018
Imkercafe – cafe Deen

Beste leden,
Bij deze de 3de nieuwsbrief van het jaar.
Het voorjaar is los gebarsten en van vele leden horen we dat de
volken al flink groeien en er ruimte moet worden gegeven.
De koolzaad gaat bloeien, het reizen met de bijen is begonnen, de

Oosterhesselen
7-6-2018
Imkercafe - excursie bijen- en
drachttuin naar klooster Ter
Apel

beginnerscursus “basiscursus bijenhouden heeft zijn 2de praktijkles
gehad , kortom: we zijn allen heerlijk druk met onze bijen!
We wensen jullie alvast een succesvolle bijen voorjaar!
Mvg werkgroep imkercafé.

Belangrijke
mededeling

Donderdag 3 mei: Imkercafe bij cafe Deen, Oosterhesselen. Start

Op 14 en 15 juli zijn de
landelijke open imkerijdagen.

20.00 uur
Albert Koopman houdt een presentatie over de combi-methode: een
combinatie van broedbeperking en volledige broedafname.
Renson en Buchler, maar dan net even anders.
Kenmerken van deze methode: Minder werk, geen zwermen en meer
honing. Ideaal dus voor de weekendimker die minder tijd heeft
Volledige biologische (biotechnisch) varroa bestrijding met een
rendement van 95%.
U kunt na de uitleg alle vragen stellen die u maar wilt.

Ook onze vereniging doet daar
weer aan mee.
Een belangrijk evenement om
ons werk aan de gemeenschap
te tonen, maar zeker ook erg
gezellig.
Ook dit jaar weer kinder
workshops, een ambachtelijke
markt.
Eind mei zal er een extra
nieuwsbrief verschijnen met
daarin de opzet van de dagen.
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Donderdag 7 juni: excursie naar een bijen- en drachttuin
Start 19.00 uur
Voor deze avond hebben we een excursie naar de bijen- en drachttuin
bij het klooster in Ter Apel op het programma staan.
We bezoeken nl de tuin van de Imkersvereniging Ter Apel e.o. waar
Jan Kruit een deskundige rondleiding zal verzorgen. Er zijn aan deze
excursie geen kosten verbonden.
Om 19.00 zullen we gezamenlijk vertrekken vanaf café Deen in
Oosterhesselen en zoveel mogelijk carpoolen. Dit om niet met teveel
auto’s tegelijk aan te komen bij de tuinen.
Opgave voor deelname is dan ook nodig en kunt u via onderstaande
emailadres/telefoonnummer doen.

Harry van Ommen h.v.ommen@mail.com tel: 06-36547636
Irma Finke

irma.finke@praxis.nl

tel: 06-53235694

Graag opgeven voor 14 mei.

In de buurt
Familiedag in Bargerveen
Op donderdag 10 mei van 10
tot 17 uur houdt het
staatsbosbeheer Het Veenland
een familiedag in het
Bargerveen in Zwartemeer.
Door een aantal van onze
leden wordt hier voorlichting
en honingverkoop gedaan

Nog meer belangrijk nieuws
inmiddels is onze nieuwe website al weer een maand in de lucht:
www.bijenverenigingoosterhesselen.nl
Ook hebben we een eigen facebook pagina: bijenvereniging
Oosterhesselen.
Mochten jullie leuke foto’s/ verhalen willen delen met collega imkers,
stuur ze dan in via de website pagina.
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