Nieuwsbrief juli 2018

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

Beste leden,
Bij deze de 4de nieuwsbrief van het jaar.
Inmiddels hebben we al een pracht bijenseizoen achter de
rug met veel mooi weer en veel dracht dat door onze
volken wordt binnen gehaald: veel honing en veel stuifmeel.
De koolzaad en blauwe bes waren super, maar ook de
acacia en linde hebben het fantastisch gedaan. Kortom, nu
al een heel mooi bijenseizoen.

Geplande
evenementen
14-7-2018
Landelijke open imkerij
dagen, Noord-sleen
15-7-2018
Landelijke open imkerij
dagen, Noord-sleen
6-9-2018
Imkercafe bij cafe Deen in
Oosterhesselen

We wensen jullie alvast een mooie zomer toe!
Mvg imkercafe commissie

Wist u dat:
Zaterdag 14 en zondag 15 juli:
landelijke open imkerij dagen bij imkerij Alberdina in NoordSleen (bij de molen), Markeweg 30
As weekend is het dan zover, de jaarlijkse landelijke open
imkerijdagen, beide dagen van 10 tot 17 uur

Albert Koopman het
diploma specialist
koninginnenteelt heeft
behaald. Daarmee mag hij
cursussen voor
koninginneteelt geven voor
de NBV. Gefeliciteerd met
dit behaalde succes!

Het wordt prachtig weer en we hebben wederom een leuk
programma op beide dagen.
Uiteraard kun je onder begeleiding live kijken in de bijenkast en
krijg je daarbij alle benodigde informatie. Maar ook kun je van
dichtbij kijken in de demonstratie kast, waar je de koningin en
haar werksters aan het werk ziet. Er zijn imkerpakken voor groot
en klein aanwezig.
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Voor de bezoekers die het in de bijenstal niet van dichtbij durven
te bekijken, draait er een film in de molen, waar je ook het reilen
en zeilen van een bijenvolk kunt volgen.
Naast de honingbij is de zorg om de wilde bij een hot item op dit
moment. Belangrijk om ook deze onder de aandacht te
brengen en dat zullen we ook zeker doen door te laten zien hoe
je deze wilde bijen op je tuin en balkon kunt helpen.
Op beide dagen hebben we een mini markt waar we honing,
wasprodukten en overige bijenprodukten zullen verkopen, maar
ook bijenplanten, plantenstekjes, insektenhotels en zelf
gemaakte fruitsapjes, jams etc. Daarnaast laten we zien hoe korf
vlechten in zijn werk gaat en natuurlijk honing slingeren, altijd
een success bij kinderen
Vorig jaar is de kinderworkshop “insektenhotel maken en
schilderen” enorm succesvol geweest en daarom zullen we die
dit jaar herhalen.
Daarnaast hebben we een 2de workshop voor de kids
georganiseerd, nl het maken van een krijtbord verf.
Deelname voor de kinderen aan 1 van beide workshops is gratis
en zij krijgen ook gratis drinken met wat lekkers erbij.
Entrée is gratis en er is eten en drinken aanwezig voor een kleine
vergoeding (kinderen gratis drinken)
Al met al volgens ons een mooi programma en mooi uitje voor
het hele gezin.
We hopen jullie jullie dan ook te zien het as weekend.

Nog meer belangrijk nieuws
Op onze website vind je al het belangrijke nieuws van onze
vereniging 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.

In de buurt
Markt van Melk en Honing
Op 4 augustus 2018 wordt
de jaarlijkse markt van melk
en honing, georganiseerd
door de imkervereniging
Zuidlaren gehouden.
Op deze markt steeds meer
aandacht voor
duurzaamheid, groener en
biologisch, kortom een
markt over natuur, milieu,
buitenleven en imkerij.
Voor elk wat wils, veel
vermaak, verrassend en
uniek, en gratis te
bezoeken.
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