Aan VCI-leden van de regio Midden NL en regio Noord-West-Z NL
Beste imkers,
Het bijenseizoen is weer in aantocht, dus moeten we gaan nadenken over de planning van het
komende seizoen!
Eerst organiseren we een informatieavond in Tull en ’t Waal op 18 april om 19.30 uur.
(Locatie afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
We zullen o.a. bespreken:
Hoe kunnen we onze volken raszuiver houden
als u over enkele volken beschikt
als u over meerdere volken beschikt
Hoe kom ik aan koninginnen
Hoe bouw ik “Hollandse bijen” om naar Carnica
Hoe werkt een doppenproject
Hoe kan je koninginnen invoeren
Verder zullen we uw vragen beantwoorden en uw wensen inventariseren.
Aanmelden i.v.m benodigde locatie z.s.m. en uiterlijk voor 4 april
Op 11 mei organiseren we een 1-daags-beknopte-koninginnenteelt-cursus
om 9.30 uur in Tull en ‘t Waal (Locatie afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
’s middags is er praktijkles op één van onze bijenstallen
De kosten van de cursus zullen worden verrekend (was in 2018 € 25; voor VCI leden € 15)
Deze cursus is bestemd voor geïnteresseerden in koninginnenteelt, die niet in de gelegenheid zijn
om een complete meerdaagse koninginnenteeltcursus van een afdeling te volgen.
De cursus wil de cursisten overbrengen wat ze moeten kennen en kunnen om aan
koninginnenteelt te gaan doen.
Aanmelden i.v.m benodigde locatie z.s.m. en uiterlijk or 4 april
De volgende doppenprojecten zijn gepland:
11 mei doppenproject algemeen afhalen 16.30-17.00 uur
(Op deze dag is er ook een 1 daags beknopte koninginnenteeltcursus. Degenen die daaraan
deelnemen kunnen die dag ook doppen meenemen.)
24 mei doppenproject algemeen en voor Vlieland 1e periode, afhalen 17.00 uur
Dit project sluit aan op de 1e periode van Vlieland (kastjes vullen 3 en 4 juni; kastjes wegbrengen
9 juni; kastjes ophalen 23 juni (zie www.schiercarnica.nl)
Aangebroede doppen kosten € 2,00 ( voor VCI leden geldt: de eerste 10 doppen € 1,00 p/st;
meerdere doppen afspraak met de teler).

aanmelden doppenprojecten z.s.m. en uiterlijk 2 wkn van tevoren
(Vol is vol)
Actuele informatie zal worden verstrekt op www.imkerijtwaal.nl

Met groet,
Adrie van den Akker,
Dennis en Dessy van der Waals 06 30919821
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