Nieuwsbrief nummer 46 Z/ZO
Vereniging van Carnica Imkers

17-10-2013

---------------------------------------------------------------------------

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst

imkers voor imkers

op 26 oktober 2013 in Dorpshart Ons Mevrouw,
Doornboomstraat 30, 5091 CB Middelbeers (naast de Rabo-bank)
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen.
(er zullen meerdere bestuurleden en mentoren aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden)
Programma
1

10.00 Ontvangst met koffie of thee.

2

10.15 Welkomstwoord / opening.

3

Korte terugblik bijenseizoen 2013, wat hebben we er van geleerd ?
Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2013 - Een nieuwe lijn in 2014

4

Harrie van Bree en Ad Staals
- Bestuiving en volksvermeerdering

5

ca 12.00 Lunchpauze
lunch zelf meenemen, voor koffie/thee/melk wordt gezorgd

6

ca 13.00 Hugo De Wijs - over het leven van Bijen en Wespen met 3D foto’s.
Bezoekers krijgen een 3D brilletje om van alle details te kunnen genieten.
- of kijken naar de film “More than honey”

7

Uitwisselen van diverse ervaringen en ideeën voor 2014
- discussie en onderling contact …..

9

met een hapje en een drankje!

circa 14.30/15.00 uur Sluiting

Aanmelden is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld!

Vervoersproblemen?
Laat het even weten!

(Organisatie: Ad van Houten en Jos Römgens)
--------------------- Andere bijeenkomsten : --------------------

W/ZW 19 okt
M 2 nov
NO/O 16 nov
NW hold
www.verenigingvancarnicaimkers.nl

Nieuwsbrief nummer 46 W/ZW
Vereniging van Carnica Imkers

17-10-2013

----------------------------------------------------------------------

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst

imkers voor imkers

Op 19 oktober 2013 in het verenigingsgebouw bij de bijenstand
van de imkersvereniging Den Haag http://imkersdenhaag.nl/
Deze ligt in Landgoed Reigersbergen (tussen Marlot en het Haagse bos).
Adres: Leidsestraatweg 51, 2594 BB Den Haag, achter de fruitmuren langs de toegangsweg naar het Louwman Museum.

Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen.
(Er zullen meerdere bestuurleden en mentoren aanwezig zijn om vragen te beantwoorden)

Programma
8

10.00 Ontvangst met koffie of thee.

9

10.15 Welkomstwoord / opening.

10

Korte terugblik bijenseizoen 2013, wat hebben we er van geleerd?

11

Bart Barten

- het invoeren van koninginnen
- het belang van het inwinteren van reserve-koninginnen

12

Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2013
- Een nieuwe lijn in 2014

13

Uitwisselen van diverse ervaringen en ideeën voor 2014

14

ca 12.30 Lunchpauze. Lunch zelf meenemen,
voor koffie/thee/melk wordt gezorgd.

15

ca13.00

- bezichtigen bijenstal
- bezoeken Kunstproject “De koninginnenbank” in Den Haag

( Het project is inmiddels gesloten, maar Bart heeft de koninginnen en bijen
gekweekt en kan hem speciaal voor de bijeenkomst openen en over de
achtergrond vertellen )
http://www.honingbank.nl/about#honingbank

16

ca 15.00 Sluiting.

Aanmelden is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld!
(Organisatie: Theo van der Wijk, Dennis van der Waals)

Vervoersproblemen?
Laat het even weten!
www.verenigingvancarnicaimkers.nl

--------------------- Andere bijeenkomsten : --------------------

M 2 nov
Z/ZO 26 okt
NW hold
NO/O 16 nov

Nieuwsbrief nummer 46 M/NW
Vereniging van Carnica Imkers

30-10-2013

----------------------------------------------------------------------

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst

imkers voor imkers

op 2 november 2013 in
het Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw”
Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal (zie routebeschrijving)
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen.
(Er zullen meerdere bestuursleden en mentoren aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden)
Programma
17

10.00 Ontvangst met koffie of thee.

18

10.15 Welkomstwoord / opening.

19

Korte terugblik bijenseizoen 2013, wat hebben we er van geleerd?

20

Jan Kruit - Koninginnenteelt via de Duitse eilanden

21

Bevruchtingsstation Vlieland
- Resultaten 2013
- Een nieuwe lijn in 2014

22

ca 12.30 Lunchpauze bij Dennis en Dessy vd Waals, Waalseweg 52D
lunch zelf meenemen, voor koffie/thee/melk wordt gezorgd
uitwisselen van diverse ervaringen en ideeën voor 2014
- discussie en onderling contact …..

met een hapje en een drankje!

- wie het leuk vindt kan ook nog een blik in de bijenstal werpen
23

circa 14.30/15.00 uur Sluiting

Aanmelden is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld!

Vervoersproblemen?
Laat het even weten!

(Organisatie: Theo van der Wijk, Dennis van der Waals)
--------------------- Andere bijeenkomsten : --------------------

W/ZW 19 okt
Z/ZO 26 okt
NO/O 16 nov
www.verenigingvancarnicaimkers.nl

-

Nieuwsbrief nummer 46 NO/O /NW
Vereniging van Carnica Imkers

10-11-2013

----------------------------------------------------------------------

Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst

imkers voor imkers

Op 16 november 2013 in het Volkstuincomplex de Wrottersploeg,
Noorderend 20a, 9207 AL Drachten
Georganiseerd in samenwerking met de NBV Afdeling Beetsterzwaag en Omstreken

Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen.
(Er zullen meerdere bestuurleden en mentoren aanwezig zijn om vragen te
beantwoorden)
Programma
24

10.00 Ontvangst met koffie of thee.

25

10.15 Welkomstwoord / opening.

26

Korte terugblik bijenseizoen 2013, wat hebben we er van geleerd?

27

Jan Kruit - Koninginnenteelt via de Duitse eilanden

28

Gerrit Freije - Bevruchtingsstation Vlieland
- Resultaten 2013
- Een nieuwe lijn in 2014

29

Uitwisselen van diverse ervaringen en ideeën voor 2014

30

ca 12.45 Lunchpauze. Lunch zelf meenemen,
voor koffie/thee/melk wordt gezorgd.

Middagprogramma
31
32

14.00 Marieke Mutsaers en Marlies Aij - Imkeren met “Top Bar Hives”
ca 16.30 Sluiting.

Aanmelden is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld!

Vervoersproblemen?
Laat het even weten!

(Organisatie: Henk Brouwer, Ton van Gastel, Wobbe Haitsma, Jaap Busman en Gerrit-Jan Snip)
--------------------- Andere bijeenkomsten : --------------------

W/ZW 19 okt
M 2 nov
Z/ZO 26 okt
www.verenigingvancarnicaimkers.nl

