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Beste leden,

Geplande
evenementen
6-9-2018
Imker café - café Deen in
Oosterhesselen

Bij deze de 5de nieuwsbrief van het jaar.

4-10-2018

Het bijenseizoen is zo goed als voorbij, aangezien de heide
honing dit jaar slecht is door de droogte. Bestrijden en vroeg
inwinteren zijn nu onze hoofdtaken.

Imker café - café Deen in
Oosterhesselen

Veel succes daarmee!
Mvg imker café commissie

Wist u dat:

Donderdag 6 september: Imker café bij café Deen,
Oosterhesselen. Thema: gezamenlijk teeltproject. Start 20.00 uur

Op zaterdag 25 augustus
de laatste praktijk dag van
de beginnerscursus bijen
houden is geweest? Dit jaar
wederom een betrokken
groep, die ook buiten de
lesdagen om contact met
elkaar heeft om ervaringen
te delen.

Doelstelling van onze vereniging is om kennis bij de leden over
de bijen en de kwaliteit van de bijenvolken te verhogen voor
degenen die daarin zijn geïnteresseerd. Een mooi voorbeeld
daarvan is natuurlijk de beginnerscursus, waar de afgelopen
jaren velen aan hebben deel genomen. Een veel gehoorde
vraag is hoe kan ik mijn volken (na een aantal jaren van
afleggers etc.) weer terug krijgen naar F1 materiaal, om betere
kwaliteit van de bijenstal te krijgen. Koninginneteelt is voor velen
niet haalbaar en dus een belangrijk topic voor de vereniging om
onze leden de kans te geven om toch op laagdrempelige wijze
de kwaliteit van de bijenstallen integraal omhoog te krijgen.

Op woensdag 3 oktober
hebben zij hun eindexamen
en mogen wellicht hun
diploma ontvangen.
Spannend! Toi, toi, toi

Het idee is ontstaan om volgend jaar een gezamenlijke teelt
dag te organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van raszuiver
materiaal (zowel Carnica als Buckfast) en dan d.m.v.
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gezamenlijke broedafleggers F1 koninginnen te telen en volkjes
aan de
deelnemende leden mee te geven.
Op het imker café van 6 september willen we aan dit
onderwerp aandacht geven (hoe gaat dit project grofweg in
zijn werk) en de interesse voor deelname vanuit onze leden
hiervoor polsen. Belangrijk dus, als u hierin bent geinteresseerd,
om op 6 september aanwezig te zijn en eerste ideeën omtrent
de opzet te ontvangen.
Verder in dit imker café het jaarlijkse vragenuurtje, waarbij u alle
vragen die er leven kunt stellen. Vaak zien we dat daar aan het
eind van een bijenseizoen behoefte aan is, dus die ruimte is
ingepland.
Donderdag 4 oktober: Imker café bij café Deen, Oosterhesselen.
Thema: toepassingen bijen gif. Start 20.00 uur.
Graciella Schutjens zal op dit imker café een bloemlezing geven
over lopend onderzoek en bestaande toepassingen van bijen
gif. Een interessant onderwerp waar je normaal gesproken niet
zo snel mee in aanraking komt, dus een mooie gelegenheid om
van dit onderwerp meer kennis op te doen.

Nog meer belangrijk nieuws
Op onze website www.bijenverenigingoosterhesselen.nl is er een
vraag/aanbod pagina aangemaakt. Deze pagina is bedoeld
om vragen aan elkaar te stellen en eigen materialen te ruilen of
te verkopen. Het is niet bedoeld om er een commercieel
verkoopplatform van te maken. Om deze pagina veilig te
houden en vrij van spam en ongewenste berichten, is de pagina
gesloten dmv een inlog. Deze registratie is volledig veilig en de
gegevens worden niet anders gebruikt dan als controle door de
webbeheerder. Iedereen kan alle vragen en aanbod zien, maar
je kunt alleen reageren als je aangemeld bent. Lukt iets niet?
Neem dan even contact op met Peter Sterke via
website@bijenverenigingoosterhesselen.nl . een aantal pagina’s
staan deels in het Engels. Er wordt gekeken of dit aangepast kan
worden. De eerste vraag staat erop.

In de buurt
Markt Sleen Reurig – 8 sept
Tijdens het weekeinde van
open monumentendag is er
op 8 september 2018 o.a.
een markt tijdens Sleen
Reurig. Als vereniging zijn we
daar aanwezig.

Oogst feest Meppen – 23
sept
Voor de 2de keer is er in
Meppen het oogstfeest.
Vorig jaar een ongekend
succes. Ook de imkers uit
Meppen zijn hierbij present.

Geen vragen en geen aanbod? Op een ander deel van de site
worden bijenverhalen van jullie geplaatst. Schrijf je verhaal en
stuur deze in.
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