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Beste leden,
Bij deze de 2de nieuwsbrief van dit jaar.
De afgelopen paar weken warm weer gehad en er is
massaal stuifmeel opgehaald door de bijen. We zullen echt
nog wel een koudere periode krijgen, maar het begint
alweer te kriebelen. Mooie timing om as donderdag in het
imker café even van gedachten te wisselen voor een
goede start van het bijenseizoen.
Mvg imker café commissie

Geplande
evenementen
7-3-2019
Imker café - café Deen in
Oosterhesselen: hygiëne en
start bijenseizoen
4-4-2019
Imker café – café Deen in
Oosterhesselen: gezamenlijk
teeltproject en
jaarvergadering

Donderdag 7 maart: Imker café bij café Deen, Oosterhesselen.
Presentatie over hygiëne en start bijenseizoen door Albert
Koopman. Start 20.00 uur
De start van het bijenseizoen roept bij beginnende imkers vaak
veel vragen op en dan is het goed om alle belangrijke info weer
even op een rijtje te hebben.
Daarom behandelt Albert Koopman deze avond " Het
bijenseizoen in vogelvlucht ", met daarin zaken als jaarplanning,
hygiëne, en was-verwerking.
Voor elke imker die zijn/haar kennis weer even wil ophalen, zo
vlak voor de start van het bijenseizoen, een ideale gelegenheid
om te leren en vooral ook vragen te stellen.

Impressie imker café van 7
feb: een zeer geslaagde
avond met een presentatie
door professionele korfimker
Rob van Hernen. Ook erg
leuk om te zien dat imkers
van andere afdelingen in
Drenthe aanwezig waren.
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Nog meer belangrijk nieuws

Bij deze alvast de overige data van het imker café 2019:
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

Wist u dat:
Aanpassing website:
De website draait nu een jaar en dat betekent dat er wat
veranderd moet worden. Zowel technisch als op basis van
wensen. De pagina’s zijn hier en daar wat aangepast.
De vraag en aanbodpagina is nu verwijderd en daarvoor is er
nu een forum: Het Bijenforum Oosterhesselen e.o. Gewoon
bereikbaar op onze eigen website. De bestaande berichten op
de vraag en aanbodpagina zijn hierbij ook vervallen. De
plaatsers van de openstaande berichten zijn op de hoogte
gebracht. Had je al een inlog gemaakt? Geen probleem. Deze
is nog steeds geldig voor het forum. Nog geen inlog? Druk op de
knop registreren en het is zo klaar. Dit forum is nu makkelijker te
bereiken en ook beter te beheren. Nog steeds moet je wel een
inlog aanmaken. Zo kan er waar nodig, ingegrepen worden bij
niet geschikte berichten. Op verzoek zijn er nu ook meer
mogelijkheden om bijvoorbeeld aanbod te doen van volken,
materiaal, maar ook kun je recepten plaatsen en hierop
reageren. Mis je een onderwerp? Geef het gerust door. Wij
maken niet alle onderwerpen aan, maar een goede tip is nooit
weg. Lees na het inloggen even de twee onderwerpen door bij
huisregels en vul het forum met jouw geschikte vragen, aanbod
en meer.

Henk Schepers, onze
secretaris, zijn woning heeft
verkocht. Dat betekent dat
de ons allen bekende
locatie bij de molen niet
meer zal worden gebruikt
voor het geven van de
praktijk van de basiscursus
en open imkerij dagen.
Inmiddels hebben we een
mooie nieuwe locatie
gevonden en zal de
basiscursus bijenhouden
worden gehouden op de,
inmiddels uitgebreide
bijenstal van Harm Eding in
Erm.
Betekent ook dat we een
nieuwe locatie voor de
open imkerij dagen (za 13
en zo 14 juli) nodig hebben
en inmiddels ook hebben
gevonden: op de brink in
Oosterhesselen achter café
Deen.
Een mooie locatie met veel
voorbijgangers in de zomer,
gaat vast en zeker weer
een succes worden dit jaar.
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