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Beste Immenaren,
We zijn al weer een eind op weg met het bijenjaar. Binnenkort kijken of
de bijen in de honingkamer hun best hebben gedaan met een voorraadje
zomerhoning … maar dat kan nog wel een weekje wachten om niet zelf
vloeibaar te worden in het imkerpak met de huidige hitteperiode.

En dan wordt het ook dit jaar weer vroeg inwintertijd, met het voeren van
de bijen, want de stand van de heide is niet zo dat het lijkt dat we daar
iets te zoeken hebben met de bijenkasten. Er zijn wel groene stukken te
zien, maar na de zomer van vorig jaar is het herstel niet in één jaar
gerealiseerd. En op sommige stukken is het nog een droge en dode
struikboel. Ook de nieuwsberichten over droogte en de gevolgen voor de
natuur zijn daar een duidelijke boodschapper van.
In deze nieuwsbrief een terugblik op het uitje in mei en de open
imkerijdag in juli. En in deze editie natuurlijk ook nieuwtjes en activiteiten
die nog op het programma staan voor de komende periode.
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Nieuwe penningmeester
Tijdens de ingelaste ALV op 15 mei j.l., is Arrienne Bosch gekozen als
penningmeester.
Ter introductie, in onderstaande bijdrage stelt Arrienne zich aan jullie
voor:
Sinds een paar maanden ben ik, Arrienne Bosch, gekozen als bestuurslid
van de vereniging. Niet iedereen kent mij dus het is tijd om jullie ook op
deze manier wat meer over mezelf te vertellen. Vorig jaar zijn Ron en ik
begonnen met bijenhouden en enthousiast geworden over deze bijzondere
hobby. Ron heeft al een heel bijenseizoen achter de rug en ik ben dit jaar
gestart met de basiscursus en mijn eigen bijenvolk. De theorie is voor mij
geen probleem, maar de praktijk is wel iets anders. Daarom ben ik blij dat
we een vereniging hebben met actieve en behulpzame collega imkers voor
alle praktijktips en leuke gesprekken over bijenhouden.
Verder ben ik in Epe ook actief als lid
van de plantenwerkgroep van de
KNNV. Wilde planten en bijen is een
prima combinatie!
In het bestuur zal ik me als
penningmeester vooral bezig houden
met de financiele kant van de
vereniging. In het dagelijks werkzame
leven ben ik verantwoordelijk voor de
financiele afdeling van Hakron in
Nunspeet; een toeleverancier voor de
(beton)bouwsector. Met de cijfers
gaat het dus wel lukken.

Proatavond
Om alvast te noteren: de Proatavond op dinsdag 15 oktober wordt
gehouden in het Kulturhus in Epe.
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Barbecue
Inmiddels een vaste zomeractiviteit aan het worden, voor het 3e jaar op
rij, houden we ook dit jaar een barbecue en wel op zaterdag 17 augustus,
gezellig met elkaar bij de
bijenstal vanaf 17.00 uur.
Aanmelden voor jezelf en/of je
partner kan tot 10 augustus,
bij Fraukje Bonnema,
graag per e-mail:
fraukjebonnema@gmail.com
Dus klik gelijk op de link, dan is
je aanmelding direct geregeld.
De kosten bedragen €5,- per
persoon.

Klusuurtje op 17 augustus bij de Bijenstal
Voorafgaand aan de barbecue hebben we op zaterdag 17 augustus een
klusmiddag gepland in en om de bijenstal. Zowel binnen als buiten hebben
we werkzaamheden die aandacht en handjes nodig hebben. Buiten is werk
aan het groen en het grijs (straatje en entree). Ook is er buiten
schilderwerk aan de entreepartij nodig. De verf op de deur laat los, dus
dat is wel een klusje met schuren en gronden voordat we opnieuw een
laklaag in een ander kleurtje kunnen aanbrengen. Ook de kozijnen naast
de entree schreeuwen om een laagje verf.
En binnen zijn we eerder dit jaar met een groepje vrijwilligers begonnen
met het opfrissen van de inrichting van de collectiepresentatie. De
grondverf zit erop, waarbij de planken en de binnenkant van de vitrines
wit zijn geschilderd, maar ook hier is nog een laag lak nodig om tevreden
te kunnen zijn over het (eind)resultaat.
Dus wat is er leuker dan met elkaar vanaf 14.00 uur te klussen en om dan
na gedane arbeid lekker met een drankje te relaxen.
Door de diverse werkzaamheden die kunnen worden uitgevoerd, is er
altijd wel een klusje dat bij je past…
Hierbij een oproep voor vrijwilligers die willen komen helpen met de
uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden aan de bijenstal op
zaterdag 17 augustus vanaf 14.00 uur.
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Bijenmarkt
Het aftellen naar de 67ste bijenmarkt is begonnen. We hebben in de
voorbereidingen de kraamhouders uitgenodigd, en ook ambachtslieden,
met de marktmeester afgestemd, wethouder gevraagd voor de opening
van de markt, vrijwilligers gevraagd voor onze Imme-kramen te
bemensen, posters verspreid, vlaggen besteld, media benaderd,
buurverenigingen uitgenodigd en Miriam en Marianne zijn op 30 juli nog te
horen in het radioprogramma Infomix van radio 794, marktkramen
besteld, kraamindeling gemaakt, Rianne bakt lekkers, we kunnen een
verlengsnoer lenen bij Elektra, we hebben een koffiezetapparaat, nog wat
laatste actiepunten, maar we zijn er klaar voor. Voor wie niet al actief is
op de Bijenmarkt, kom langs om te zien wat er te koop en te beleven is of
gewoon voor de gezelligheid!

NBV Epe: secretariaat Oranjeweg 102, 8166 JD Emst. Tel.: 06-53703582. E-mail: m.de.voogd4@kpnplanet.nl

Zwerm-appgroep
Hoewel de zwermtijd, op een enkele melding na, achter de rug is, willen
we goed voorbereid en bij de tijd het nieuwe seizoen ingaan. Daartoe
wordt de zwem-app-groep geïntroduceerd. Tot op heden werd door de
zwermcoördinator 1 op 1 telefonisch contact gelegd over een
binnengekomen zwermmelding, maar met de app-groep komt de
ontvangen melding bij de groep deelnemende zwermvangers van de De
Imme terecht. Die zorgen dat de zwerm wordt gevangen, zodat de melder
niet met bijen-overlast blijft zitten. Heb je belangstelling om deel te
nemen in de zwerm-app-groep? Dan ontvang ik graag een berichtje van je
aanmelding (telefonisch, per app of per mail) met je telefoonnummer,
mijn gegevens staan onderaan de pagina. Ook als je geen app gebruiker
bent, maar wel beschikbaar bent voor zwermvangen, laat het weten, dan
kunnen we ook telefonisch contact opnemen.

Rabo Clubkasactie
Het is nog even weg, maar de Rabo ClubSupport (voorheen Rabo
Clubkasactie) wordt gehouden van 27 september t/m 11 oktober. In die
periode kan er door leden van de Rabobank gestemd worden op
verenigingen die hebben aangemeld. De Imme zal zich aanmelden, want
de afgelopen jaren hebben we een mooie bijdrage ontvangen uit de winst
die verdeeld werd onder clubs, verenigingen op de Noord Veluwe.
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Open imkerijdag 13 juli
Ron, Arrienne, Marion en Hans waren als imkers actief om bezoekers aan
de open imkerijdag van De Imme te informeren en voor het beantwoorden
van vragen over bijen en imkeren.

(Vaassens weekblad)

In aanloop naar de open imkerijdag is in diverse media aandacht besteed
aan onze open dag en heeft radio 794 het als item in de avonduitzending
meegenomen.
Ook was omroep 794 aanwezig op de open imkerijdag voor het maken
van een bijdrage en werd Ron geïnterviewd. Het resultaat hebben we nog
niet in beeld gezien, hopelijk houden we dat nog tegoed.

Excursie Paasloo
De excursie op 18 mei naar de imkerij van de Gebr. Van Beek en het
bezoek aan de Weerribben was een geslaagde dag. Heerlijk weer, goed
gezelschap, fraaie natuur, interessant bedrijfsbezoek. En een gastheer die
op zijn praatstoel zat en de hele dag de tijd voor ons had. Vertellend over
de imkerij en de bedrijfsmethode, de bijenstanden, de bestuiving en we
hebben ook de antieke walsmachine in werking gezien. En ’s middags als
gids door het natuurgebied, waar hij de (water)weg op zijn duimpje kent.
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Een foto-impressie:

Het maken van gewalste kunstraat in bedrijf: houten planken dompelen in
vloeibare bijenwas om zo een plak was op de houten plank te krijgen,
planken laten koelen in koud water, wasplaten komen los van het hout,
wasplaten gaan in bad heet water om soepel te worden, wasplaat wordt
gemonteerd aan een houder die in een vloeiende beweging door de wals
wordt getrokken tot een lange lap, en de lange lap gewalste raat wordt
daarna nog op maat gesneden.
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Activiteiten agenda
Bijenmarkt

Woensdag 7 augustus
Locatie: Marktplein Epe

Klussen Bijenstal – zomer

Zaterdag 17 augustus,
14.00-16.00 uur

Barbecue

Zaterdag 17 augustus, 17.00 uur
Locatie: Bijenstal

De Imme aanwezig bij

Zaterdag 31 augustus

Proef de Culturen

Locatie: Hagedoorns Plaatse

Proatavond

Dinsdag 15 oktober, 19.30 uur
Locatie: Kulturhus, Epe

Foto: Miriam Aukes
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