
 
 
30 augustus 2020 
 
Beste leden en cursisten, 
 
Op zaterdagmiddag 12 september tussen 14.00 uur en 17.00 uur organiseren we op onze 
leslocatie, de natuurtuin de Veenmol en in het gebied rond de tuin een “Coronaproof” 
puzzeltocht/wandeling. Tijdens deze wandeling zullen jullie iets leren over drachtplanten die op 
dat moment bloeien en over wilde bijen.  
 
De wandeling wordt in kleine groepjes van ca. 4 personen gelopen en men vertrekt op 
regelmatige afstanden van ca. 15 minuten. Het lijkt ons vreselijk leuk om jullie na deze lange tijd 
van stilte weer eens te zien, ook al is het op een afstand. Aan het einde van de wandeling worden 
de vragen onder een kop koffie of thee, etc. besproken. Dit natuurlijk ook weer “Coronaproof”.  
Het is de bedoeling dat we buiten blijven en niet in de klaslokalen zullen zijn. Houd er dus 
rekening mee dat de sanitaire voorzieningen gesloten zijn. Jullie kunnen wel even de voortgang 
van onze lesbijenstal bekijken. Wij hopen op goed weer! 
 
Heel graag willen we weten of jullie deelnemen. Daarom vraag ik jullie om je vóór 5 september 
aan te melden, onder vermelding van het aantal personen. Wij zullen dan een tijdsindeling 
maken. Heb je een voorkeur voor een starttijd, dan horen wij dat graag. Wij zullen hier rekening 
mee proberen te houden. De voorkeur moet tussen 14.00 uur en 16.00 uur liggen. 
 
Graag tot 12 september. We zien jullie aanmelding tegemoet! Mocht de wandeling vanwege het 
weer niet doorgaan dan stuur ik jullie in de ochtend van 12 september tijdig een mail. 
 
Namens de activiteitencommissie en het bestuur,  
Annet Kunneke 

 

PS: Noteren jullie de volgende data ook in de agenda? 

28 Oktober: On-line keuring bijenproducten 
Bewaar alvast bijenproducten die je wil laten keuren. Nader bericht volgt. 

26 November: Vraag het Friedrich!! 
De ons welbekende wetenschapper/auteur Friedrich Pohl is bereid vragen te beantwoorden die wij hem 
tijdens een on-line imkercafé stellen. Denk alvast na over wat je hem wil vragen. Nader bericht volgt. 

 


