
Beste leden, 

beste vrienden van onze vereniging.
We kijken terug op een succesvol jaar 2022 op het 
bijencentrum. Door de coronapandemie werden onze 
werkzaamheden vaak vertraagd. Bezoekersgroepen konden 
sinds maart 2020 slechts in bepaalde perioden worden 
ontvangen. Na een onzekere en voorzichtige start zijn onze 
werkzaamheden, zoals de ontvangst van bezoekersgroepen -
schoolklassen en kleuters - weer op gang gekomen. We zijn 
verheugd om te zien dat onze thema's nog steeds in trek zijn bij 
Imme. In de loop van het jaar konden dan weer een aantal 
opleidingen plaatsvinden.

Het hele jaar door kwamen we elkaar weer tegen voor de 
werkzaamheden op het centrum. Inmiddels is het WLAN-
netwerk op het buitenterrein opgeleverd en zijn de verwijzingen 
en info borden geplaatst. Naast al onze werkzaamheden in 
2022 is de bouw van een oude schuur aan plein gereed. Die 
heeft daar een open stuk in het terrein kunnen dichten. Het 
algehele ontwerp is op indrukwekkende wijze geüpgraded.

Het terrein van de Imme is te allen tijde toegankelijk en als uitje 
zijn bezoekers altijd welkom. Wij nodigen u uit om de bijen, de 
planten, de tentoonstellingen, de kunst en nog veel meer te 
ontdekken. De gebouwen zijn ook op zondag geopend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

We willen iedereen bedanken die aan onze zijde blijft staan en 
ons steunt met hun lidmaatschap, donaties en actieve hulp.

In aansluiting van de Algemene Vergadering op 11 januari 2023
zullen Bas Tinnevelt en Rody Schröder elk een interessante 
lezing geven over het onderwerp

"Eikenprocessierups".

Beide sprekers zijn zeer bekwaam in hun vakgebied. Bas 
Tinnevelt is als zelfstandig ondernemer bekend met de 
bestrijding en het verwijderen van eikenprocessierupsen. Maar 
in hoeverre is bestrijding met een biocide überhaupt 
verantwoord? Als ecoloog zal Rody Schröder een lezing 
verzorgen hoe we op een natuurlijke manier hiermee om 
kunnen gaan. 

We verheugen ons op je bezoek. Gasten zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet

und bleibt IMME gut drauf!

Hermann Hüsers      Björn Wicks

  Hilli Hake       Andrea Lembeck
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