Nieuwsbrief mei 2019

www.bijenverenigingoosterhesselen.nl

Beste leden,
Bij deze de 3de nieuwsbrief van dit jaar. De afgelopen paar
mooie weken warm gehad, waarin veel honing is gehaald,
de honingbakken lopen behoorlijk vol, de koolzaad heeft
flinke hoeveelheden opgeleverd ende paardenbloem heeft
volop gebloeid: binnenkort is dus alweer het slingeren aan
de beurt en hebben we de eerste nieuwe honing van het
seizoen. Altijd een mooi moment. Veel plezier komende
maand met deze klus
Mvg imker café commissie

Geplande
evenementen
2-5-2019
Imker café - café Deen in
Oosterhesselen: Wilde bijen
en hun planten door
Wankja Ferguson
6-6-2019
Imker café – café Deen in
Oosterhesselen:
Koninginneteelt/eiland
bevruchting Duitsland door
Albert Koopman

Donderdag 2 mei: Imker café bij café Deen, Oosterhesselen.
Presentatie over wilde bijen en hun planten door Wankja
Ferguson. Start 20.00 uur
De honingbij kennen we allemaal, vanwege de honing veelal.
We weten dat ze bloemen bestuiven. Het stuifmeel verzamelen
ze van de zogenaamde drachtplanten.
Velen zijn veel minder op de hoogte dat er maar liefst 358
soorten bijen in ons land voorkomen, waarvan sommige sociaal
zijn en volken maken, bijvoorbeeld de hommels en veel andere
solitair leven leiden. Alle soorten zijn erg belangrijk voor de
bestuiving.
Wil je meer te weten komen over de wilde bijen en hun planten
en vooral wat je zoal in je tuin of de openbare ruimte voor ze
kunt doen, kom dan naar de avond over dit onderwerp op 2
mei 2019, gegeven door Wankja Ferguson.

Afscheid van Jan ter Bork als
voorzitter van de NBV
Oosterhesselen op de
vergadering van 4 april jl.
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Wankja heeft een hoveniersbedrijf en is expert op het gebied
van ecologisch, diervriendelijk ontwerp en beplantings- en
beheeradvies voor veel biodiversiteit, waarbij ze plek geeft aan
allerlei soorten dieren.
Ze wordt veel gevraagd door instanties als Staatsbosbeheer om
mee te denken over biodiversiteit bij verschillende projecten.
Voor verdere info zie haar website www.vlindererbij.nl

Nog meer belangrijk nieuws

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

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.

Wist u dat:
2 van onze zeer gewaarde
leden, vieren dit jaar hun
jubileum als lid van de NBV:
Henriette Fliek-Tjebbes kent
haar 40-jarig jubileum en Harm
Eding zijn 25-jarig jubileum.
Afgelopen 4 april op de
vergadering van NBV
Oosterhesselen zijn ze even in
het zonnetje gezet en hebben
ze resp. een gouden en zilver
aandenken opgespeld
gekregen door Roel Broekman.
Ook hebben we afscheid
genomen van Jan ter Bork
(voorzitter) en Saskia vd Veen
(penningmeester). Daarvoor in
de plaats 2 nieuwe
bestuursleden:
Cosmas Koolenberg als
nieuwe voorzitter en Geert
Arendsz als penningmeester.
Uiteraard dank aan Jan en
Saskia voor jaren inzet en
welkom aan Cosmas en Geert.
Veel succes, maar vooral ook
plezier gewenst aan allen!
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