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“De Larense bijenvereniging stapt in stijl op het stalen ros” 
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Laren, 17 juli 2013 

Aan: alle leden, donateurs, cursisten, familie, vrienden en anderen, 

 

1 september 2013:Op zoek naar bekende en onbekende bijen, bijenhouders en bijenplekken. 

Dat is de idee achter onze gezamenlijke fiets- en gezelligheidstocht op zondag 1 september aanstaande. 

Die dag zit het bijenseizoen er al weer bijna op, is het nog echt randje zomer en is het goed om met 

elkaar samen te eten, te drinken en te ontmoeten. En wat is een plezieriger manier om dat op de fiets te 

doen en door het prachtige Gooi- en Eemland te rijden. Uiteraard is een uitdossing als op de foto niet 

verplicht. 

We starten ’s ochtends bij de Familie van den Brink aan de Zevenenderdrift 98 in Laren. Behalve een 

bijenstand heeft Jan een prachtige wijngaard en daarover wil en kan hij graag vertellen. Na deze bijen en 

druiven bewonderd te hebben zullen we een heerlijke rondrit maken met onderweg enkele aangename 

en interessante  tussenstops. Een voedzame picknick zal onderweg genoten worden dus brood hoeft 

niet mee. Totale route zal ongeveer 25 tot 30 km zijn en dus ook heel geschikt voor ongetrainde fietsers. 

De tocht eindigt rond 5 uur ten huize van de Familie Zwanikken aan het Schoolpad 3 in Laren. Daar 

kunnen de spieren ontspannen worden en zal de jaarlijkse bbq plaats vinden. 

Wij zouden het erg leuk vinden als zo veel mogelijk darren, werksters, koninginnen en niet te vergeten 

broed deze dag mee zouden rijden maar het is natuurlijk ook mogelijk om alleen ’s middags/avonds aan 

te sluiten. 

Kosten per (volwassen) persoon € 15,- en in verband met de organisatie zouden we het plezierig vinden 

om vooraf te weten op hoeveel mensen we zouden kunnen rekenen. Graag dus een bericht over aan- of 

afwezigheid naar ondergetekende. 

Hopelijk een flinke zwerm, 

 

Namens het bestuur 

Bart Vos 


