
      

                                                        

                            Nieuwsbrief    april 2016 

Raboclubkasactie 

Afgelopen woensdagavond was de cheque uitreiking van de RABO Club kasactie 

van de Rabobank Noord Veluwe in de Talter te Oldebroek. Afhankelijk van het 

aantal stemmen  die op de vereniging waren uitgebracht, werd een deel van de 

winst van de Rabobank Noord Veluwe verdeeld onder 366 verenigingen. Op onze 

vereniging waren 54 stemmen uitgebracht en daardoor konden Jan-Willem en ik 

een cheque ter waarde van € 464,40 meenemen. Deze werd in dank aanvaard en 

zal gebruikt worden voor de komende tuin renovatie. Wij danken alle personen, 

die hun stem op ons hebben uitgebracht en hopen volgend jaar weer op jullie te 

mogen rekenen. (dh) 

      

             

 



 

 

 

Herinnering jaarlijkse excursie  4 juni. 

Opgaven  excursie imkervereniging voor 1 mei a.s. 

Zaterdag 4 juni a.s. gaan we weer met z’n allen de jaarlijkse excursie meemaken. 

We vertrekken om 10.00 vanaf de schans. Deze keer gaat het richting de 

Flevopolder om een bezoek te brengen aan het landgoed Roggebotstaete. Na 

ontvangst met koffie/thee en een lekkernij in de Boskamer krijgen we een 

rondleiding over het landgoed onder begeleiding. Hierbij zien we ook 

onderstaande bijenstal. 

                                 

Hierna ontvangen wij een uitgebreide biologische lunch. Indien er nog tijd is 

kunnen we komen kijken naar het schapenscheren. Hierna gaan we om circa 14.45 

richting Kampen om een stoomgemaal te bezoeken. Ca. 16.00 uur gaan we weer 

huiswaarts. (ed) 

De kosten bedragen € 25,-- p.p.  

 Opgave voor 1 mei a.s. door overmaking van € 25,- pp op Rabobank NL32 

RABO 0370270983  

t.n.v. Imkersvereniging Wezep e.o. onder vermelding van Excursie. 

 

 

 



 

Tuinwerk-ochtenden 2016 

Verder wil ik iedereen nog even wijzen op de komende tuinwerk-ochtend  van 7 

mei a.s.. 

We beginnen om 09.30 uur tot ca. 12.30 uur. Graag eigen tuingereedschap, zoals 

spa, snoeischaar, zaag e.d. meenemen. 

De andere tuin– ochtenden zijn gepland op 2 juli en op 3 september van dit jaar. 

 

Contributie betaling 2016 

Willen diegene die hun schanslidmaatschap nog niet betaald hebben voor dit jaar 

deze s.v.p. zo snel mogelijk overmaken. Rabobank NL 32 RABO 0370270983 

o.v.v. contributie 2016 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur  

 Dick Hup  


