
 

 

Beste leden en vrienden  

van onze vereniging 
De gebouwen en bijgebouwen als ook de faciliteiten buiten bij het Duits- 

Nederlands Bijencentrum zijn gereed. We willen samen met jullie, leden, 

vrienden van de stichting en sponsoren, die onze de afgelopen jaren 

hebben ondersteund (het zij met materiaal of daadwerkelijk gedegen 

werkzaamheden) de zaken inwijden. 

Dit zal plaats vinden in het kader van ons jaarlijks terugkerend zomerfeest: 

Op Zaterdag, 17 augustus 2019, om.14:00 uur 

Na de opening en de begroeting, zal de inwijding worden verricht van de 

door ons allen opgerichte Duits-Nederlands Bijencentrum, door ons 

verenigingslid Pastor Hirndorf en Diaken Bernd Hüsers.  

Aansluitend willen we gemeenschappelijk feest vieren. 

Hiervoor zijn vanzelfsprekend naast onze leden van de vereniging ook al 

onze vrienden, buren en iedereen die in onze activiteiten geïnteresseerd 

zijn, van harte uitgenodigd. 

De foto serie van de Kunstkreises Haren Die Foto-Gruppe des 

Kunstkreises Haren verzorgd een tentoonstelling tijdens het zomerfeest 

met zeer mooie foto’s met als thema:  

„(natürliche) Umwelt“ 

Natuurlijk zijn er weer versnapering in de vorm van koffie, thee met gebak 

en later in de middag zijn er weer, van onze gril specialist, lekkere 

braadworstjes. Dit alles in een zeer ongedwongen sfeer. Voor onze kleine 

gasten is er weer een bijzonder pret- en spel aanbod voorbereid. 

Hiervoor nodigen wij iedereen van harte uit,  

kom en vier met ons het feest ! 

Op vrijdag, 16 augustus vanaf 16:00 uur gaan we gezamenlijk het terrein, 

voor het zomerfeest, inrichten. Hulp bij het inrichten van het terrein is van 

harte uitgenodigd. Ook zouden wij het fijn vinden als er zelf gebakken taart 

en/of koeken meegenomen worden. Hiervoor graag even contact 

opnemen Hermann Hüsers (0049 (0)151-20308720). 

Nu willen we u er graag op attent maken dat er weer een openbare leden 

vergadering zal plaatsvinden en wel op 8 januari 2020 in het 

Dorfgemeinschaftshaus Wesuwe-Siedlung met wederom een interessante 

lezing.  

Met vriendelijke Imkersgroet  

und bleibt IMME gut drauf! 

 

Hermann Hüsers      Björn Wicks 

  Anja Poker       Andrea Lembeck 

 

 

 

 

 

 


