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Nieuwsbrief 2021, nr. 3 
 

        Emst, 8 juni 2021 

 

 
Beste Immenaren, 

 

En het bleef lang wachten op mooi voorjaarsweer, en daarmee verstreek 

de tijd om in de bijen te kunnen werken. Ook zijn de bijenvolken veel 

weken voor de bestuiving weggeweest, want met het koude weer kwam 
de bloei van de fruitbomen laat, was de bloeitijd lang en de vliegtijd voor 

de bijen beperkt. Het was een voorjaar dat maar moeilijk op gang kwam. 

Het is inmiddels juni en het viel me van de week op dat de vlierbloesem 

nog maar net is begonnen met bloeien. En dat terwijl vorig jaar in mei de 
vlierbloesemgelei en de vlierbloesemsiroop al gemaakt was.  

 

Nu in juni lijkt de zomer te beginnen. De bijenvolken hebben zich in de 

afgelopen maanden verder ontwikkeld, en nu het eindelijk goed weer is, 
betekent het ook dat de zwermtijd los is gebarsten.   
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De honingoogst is vertraagd en naar ik hoor van andere imkers, en zelf 

zie, niet overvloedig. Maar goed, de bijenvolken gaan gestaag door met 
vliegen, inmiddels staan de frambozen in bloei en die worden goed 

bezocht door bijen en hommels, wat voor straks weer heerlijk snoepen 

van verse frambozen betekent.  

 

 
 
En met het Corona-stappenplan zitten we inmiddels in stap 3, dus dat 

biedt, in combinatie met het vaccineren, perspectief. De groepsgrootte is 

nog beperkt en dat maakt dat we nog niet in groter verband bijeen 

kunnen komen, maar wie weet komt daar spoedig verandering in. 
Genoeg gebabbeld, tijd voor wat nieuws items. 

 

In deze nieuwsbrief o.a. een oproep voor vrijwilligers bij geplande 

activiteiten, werk in uitvoering, en andere bijenberichten.  
 

 

Werk in uitvoering  
-Bijenstal 

In mei is hard gewerkt aan het schilderen van de bijenstal door de 
‘klusclub’. Hoewel het nog niet helemaal klaar is, is het resultaat al goed 

zichtbaar. Mooi zwart en zonnig geel. Wat is het ervan opgeknapt! 

  

Voor de vervanging van de windveren hebben we een beroep kunnen 

doen op één van onze leden, die dit vanuit zijn professie op zich neemt. 
Fijn dat het op deze manier allemaal gaat lukken. 
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-Bijenveldje 

Op het bijenveldje aan de Rauwenhoffweg is begin mei door een groepje 

vrijwilligers met snoeischaar, takkenzaag, en spierkracht veel werk verzet, 
waardoor het resultaat daar een lekker opgeschoond bijenveldje heeft 

opgeleverd. Ook hier geldt, net als bij de bijenstal, het is nog niet 

helemaal klaar, maar het resultaat is goed zichtbaar. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Landelijke open imkerijdag 
De vooruitzichten met de Corona-versoepelingen zien er gunstig uit en we 

hopen daarom met De Imme op 10 juli mee te doen aan de Landelijke 

Open Imkerijdag (LOI). Dit jaar organiseren we de LOI bij de Bijenstal en 
met in achtneming van de dan geldende Corona-regels.  

 

Hulp gevraagd! 

Om de open imkerijdag te kunnen organiseren, met aanwezigheid van 
imkers voor het geven van informatie aan bezoekers, zijn we op zoek naar 

vrijwilligers die een dagdeel aanwezig willen zijn.  

Wil je meedoen?, graag even een appje, mailtje of belletje (06-53703582, 

m.de.voogd4@gmail.com) 
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Inloopmiddagen Bijenstal 
Vorig jaar hebben we het idee toegelicht en ook dit jaar is het tijdens de 

ALV benoemd, maar nu hopen we het ook in praktijk te gaan brengen.  
Om gedurende het bijenseizoen op een aantal zaterdagmiddagen present 

te zijn met imkers in/bij de bijenstal om bezoekers te informeren over 

bijen en bijenhouden.  

 
We willen deze zomer hiermee van start gaan en wel op de volgende 

zaterdagmiddagen: 

24 juli, 

14 en 28 augustus, 

11 september 
Met per middag de aanwezigheid van 2 imkers die bezoekers ontvangen. 

 

Vrijwilligers gevraagd voor ‘imkers bij de bijenstal’ 

Vind je het leuk om bezoekers informatie te geven en te vertellen over 
bijen?, en wil je meedoen in de poule van Imme-imkers die de bijenstal 

tot een gezellig trefpunt maken, meld je dan bij mij aan (Marianne, 

telefonisch/app 06-53703562 of per mail m.de.voogd4@gmail.com) en 

laat weten welke datum/data je wilt meedraaien, dan kunnen we zien of 
we alle geprikte momenten weten in te vullen. 

 

En: 

Vind je het wel gezellig om langs te komen bij de bijenstal en even 

contact te hebben met andere imkers uit de vereniging, daarvoor ben je 
natuurlijk van harte welkom. Ook zonder informatierol is het leuk om 

elkaar op zaterdagmiddag te treffen bij de bijenstal en bij te praten. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
nu nog zonder bijenvolk, maar de 

glazen kast kan aan  

een zwerm mooi woonruimte 
bieden en dan hebben we weer 

een   kijkkast.  
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Eenmaal, andermaal …. 
Al een behoorlijk aantal jaren staat de aanhangwagen van de vereniging 

stil in de opslag. Ook in de (nabije) toekomst verwachten we er geen 
gebruik van te maken. 

We bieden het hierbij te koop aan.  

 

Het aanhangwagentje is nog zo goed als nieuw, afmeting binnenmaat 
laadbak circa 185 x 95 cm.  

Heb je belangstelling? Doe een goed bod!  

Ik hoor het graag van je per mail (m.de.voogd4@gmail.com) of 

telefoon/app (06-53703582) als je interesse hebt. 
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Oproep drachtplanten 
Bij Hagedoorns Plaatse wordt de 

bloemenweide achter onze bijenstal 
getransformeerd naar een 

drachtplantentuin. Vanuit De Imme 

zijn Annemiek, Hanneke en Lita 

hierbij betrokken.  
 

Om de aanzienlijke lap grond bij 

Hagedoorns Plaatse te kunnen 

inplanten met drachtplanten, zijn veel 

planten nodig. 
         

Heb je in je eigen tuin drachtplanten 

of stekken over, dan wil Hagedoorns 

Plaatse ze graag ontvangen! 
 

De planten kunnen bij voorkeur op 

dinsdag of donderdag aangeleverd 

worden, dan kan HP ze direct in de 
grond zetten. 

Of bij veel planten is ophalen ook 

mogelijk, neem dan contact op met 

HP via  

info@hagedoornsplaatse.nl 
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1911 -2021 - 110 jarig bestaan van onze vereniging 
In de vorige nieuwsbrief stond een terugblik met een bericht over de 

geschiedenis van de vereniging en de viering van het 75 en 100 jarig 
bestaan. Dit keer het oprichtingsjaar 1911. Met de publicatie van een 

advertentie werd ruchtbaarheid gegeven aan de plannen voor oprichting 

van een imkervereniging in Epe.  

 
 

 
 

 
(met dank aan Hans Stikvoort voor deze bron) 

 

 
We zijn nog in afwachting van een moment dat we het 110 jarig bestaan 

van de verenging met elkaar kunnen vieren, en ook al is er al veel meer 

mogelijk door de versoepelingen van de Corona-maatregelen, m.b.t. de 

groepsgrootte is het nog even afwachten tot de volgende stap uit het 
openingsplan. Maar even zien wat de persconferentie op 22 juni brengt.  
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Activiteiten 2021 
De activiteiten die we begin dit jaar op de agenda hebben geplaatst staan 

nog in het overzicht, maar veelal zijn de data ‘nog nader te bepalen’ en 
zullen indien mogelijk worden ingevuld, zodra er groen licht is. Voor de 

open imkerijdag en informatiemiddagen bij de bijenstal zijn wel al data in 

beeld. 

 
 

Algemene ledenvergadering   23 maart 

Bijenveldje – voorjaarsactie maart mei 8 mei 

Bijenstal – seizoenstart april  n.t.b. 

Informatiemiddag met imker in de bijenstal 

April juli t/m september 

Zaterdagmiddag  

24/7,  

14/8, 28/8,  

11/9 

1911 - 2021   

110 jarig bestaan van de vereniging 

20 april 

n.t.b. 

Excursie 29 mei 

? 

Barbecue 26 juni 

n.t.b. 

Landelijke open imkerijdag  

bij de Bijenstal 

10 juli 

Bijen- en honingmarkt             - AFGELAST - 4 augustus 

Proatavond 12 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


