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www.bijenverenigingoosterhesselen.nl

Geplande
evenementen
7-2-2019

Beste leden,
Bij deze de 1ste nieuwsbrief van dit jaar.
Inmiddels zijn we bij de staart van de winter aangekomen
en druk bezig voor de start van het nieuwe bijenseizoen. Als
het net zo’n goed seizoen wordt als vorig jaar, dan tekenen
we ervoor.

Imker café - café Deen in
Oosterhesselen:
7-3-2019
Imker café – café Deen in
Oosterhesselen

Ook dit jaar weer een mooi programma voor het imker
café, met op donderdag 7 februari de aftrap door Rob van
Hernen, professionele korfimker.
Mvg imker café commissie

Donderdag 7 februari: Imker café bij café Deen, Oosterhesselen.
Presentatie over korfimkerij door professioneel korfimker Rob van
Hernen. Start 20.00 uur.
Rob zal deze avond een humorvolle presentatie geven over zijn
professionele korfimkerij.
Waarom korfimkerij, wat is de charme ervan, wat zijn de
verschillen met moderne imkerij, en wat moet je vooral weten,
als je dit ook wilt gaan doen. Allemaal vragen die aan bod
zullen komen, met een gezonde dosis humor. Rob weet je aan
zich te binden door op passievolle wijze ons mee te nemen in zijn
wereld van de korfimkerij. Uiteraard heeft hij ook alle tijd om
vragen m.b.t. de korfimkerij te beantwoorden.
Kortom dit belooft een boeiende avond sowieso, maar zeker als
je meer kennis wilt opdoen van de korfimkerij.
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Nog meer belangrijk nieuws

Bij deze alvast alle data van het imker cafe 2019:
Do 7 feb: professionele korfimkerij - Rob van Hernen
Do 7 maart: hygiëne en start bijenseizoen – Albert Koopman
Do 4 april: jaarvergadering en gezamenlijk teeltproject – Albert
Koopman
Do 2 mei: lezing Staatsbosbeheer
Do 6 juni: koninginneteelt /eilandbevruchting Duitsland
Do 5 sept: evaluatie gezamenlijk teeltproject
Do 3 okt: workshop honingetiketten maken / honingkeuring
Do 7 nov: lezing Biodynamisch imkeren

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 d.m.v. 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.

Wist u dat:
Op zaterdag 12 januari een
extra les is gehouden, voor
geïnteresseerden om de
diverse oxaalzuur
behandelingen voor het
bestrijden van de varoamijt
door te nemen en zelf voor
te bereiden. Gezien de
komst van veel deelnemers,
een geslaagde middag

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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