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De eerste nieuwsbrief ligt voor je! 
Hoog tijd ook, want we hebben als bestuur een 
hoop te melden. Lees hem a.j.b. goed door, want 
we doen een aantal oproepen. We hebben de 
hulp van actieve leden hard nodig. En ook hier 
geldt: vele handen maken licht werk …. 
 

 

Eigen verenigingsruimte + bijenstal / 

cursusruimte 

We meldden het al in de najaarsvergadering: we 

kunnen een deel van de Schellerhoeve gaan 

gebruiken voor onze activiteiten: imkercafé, 

overleg, honingslingeren, kaarsentrek, etc. 

En buiten waarschijnlijk een flinke bijenstal gaan 

bouwen, voor het geven van cursussen. 

Binnenkort meer hierover (zie ook onze website), 

maar nu belangrijk: wie helpt mee? 

 

We willen z.s.m. twee tijdelijke commissies 

instellen: 

- commissie inrichting kamer / keuken 

- commissie bouw bijenstal 

 

Heb je ideeën? Ben je handig? Weet je veel van 

planten? Kun je timmeren? Meld je dan bij het 

bestuur. 

 
Algemene ledenvergadering: woensdag 16 
maart → wie versterkt het bestuur? 
Graag zien we jullie op 16 maart. We geven dan 
o.m. een toelichting op de bouw- en 
inrichtingsplannen en komen met voorstellen voor 
nieuwe vormen van lidmaatschap. Doel: een 
aantrekkelijke vereniging zijn voor de Zwolse 
bijenhouders en iedereen in de omgeving die ons 
wil steunen. 
Maar: we zoeken ook nieuwe bestuursleden! Jan 
Westera (coördinatie opleidingen) en Jan 
Hageman (materiaalbeheer) treden af en zijn niet 
herkiesbaar. Daarom deze oproep: twee nieuwe 
bestuursleden gezocht! 
Voor alle duidelijkheid: we zijn geen ‘vergader-
tijgers’. Integendeel: we zijn aanpakkers, hebben 
een boel te organiseren, op te bouwen en aan te 
sturen. En daarin werken we intensief samen. 
Spreekt je dit aan? We horen het graag. 
 

 

Gezocht: leden commissie imkercafé 

Als het allemaal mee zit kunnen we tegen de 

zomer ons imkercafé in gebruik nemen. We 

zoeken leden die deze mooie plek tot een blijvend 

succes gaan maken. Heb je ideeën hoe dat zou 

kunnen? Hoe vaak? Voor wie? Wanneer? 

Waarmee? We horen ze graag. 

Uitbreiding commissie opleidingen 

Als (hopelijk) eind 2016 ook onze nieuwe bijenstal 

annex cursusruimte gereed is, hebben we samen 

met het imkercafé en de keuken een prachtplek 

voor al onze activiteiten. We zoeken leden die 

willen meehelpen de kennismakingscursus en de 

basiscursus 2017 voor te bereiden. Maar ook om 

de docent te ondersteunen tijdens de 

cursusperiode. Vind je het leuk nieuwe imkers te 

helpen, enthousiast te maken? Meld je dan aan. 

 
Juli 2015: honingslingeren met de cursusgroep 

 

9 + 10 juli  –  Open Imkerijdagen in 

Schellerhoeve 

We gaan er van uit dat we in de loop van het 

voorjaar onze plek in de Schellerhoeve hebben 

gevonden. Wat nou mooier dan dat we als 

vereniging mee doen met de Open Imkerijdagen 

en belangstellenden kunnen ontvangen met een 

leuk programma? Zie de volgende nieuwsbrief. 

 

Woensdag 24 februari: lezing Natascha Zwaal 

Aanvang 19.30 uur, (entree: leden/donateurs € 2,- 

overigen € 4,-). Schellerhoeve. 

Natascha Zwaal (biologe & cultureel antropologe) 

komt vertellen over angelloze bijen van de 

Maya's. 
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