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Vereniging van Carnica Imkers 

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

            
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op zaterdag 11 oktober 2014 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 
 

1 11.00 Ontvangst met koffie of thee 

2 11.10 Welkomstwoord / opening 

3 - Korte terugblik  bijenseizoen 2014, wat hebben we er van geleerd? 

- Korte vooruitblik bijenseizoen 2015, wat zijn de plannen? 

 - Hoe houden we onze bijen raszuiver 

- Bespreken vragen en ideeën van leden  (indien mogelijk, vooraf melden) 

4 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2014 en – Nieuws over 2015 

5 ca 12.30 Lunchpauze    

 (lunch zelf meenemen, voor koffie/thee/melk wordt gezorgd) 

6 ca 13.30 presentatie door Jos van den Heuvel 

“Kunstmatige Inseminatie (KI),   

              wat kan het voor ons betekenen en hoe gaat het in zijn werk?”   

7 ca 14.45 Dessy van der Waals volgde dit voorjaar een cursus KI bij het 

bijeninstituut in Kirchhain (D). Zij doet kort verslag van haar ervaringen. 

8 ca 15.00 napraten met een hapje en een drankje 

9 ca 15.30 uur Sluiting  

 

Aanmelden  is niet noodzakelijk, wordt wel op prijs gesteld!        Vervoersproblemen? 
            Laat het even weten! 
 

 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 
 

http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl


 

 

Vereniging van Carnica Imkers 

 
 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

 

Sociaal Cultureel Centrum “’t Gebouw”,  
       Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal   

Per auto 

 

Vanaf A12 uit Den Haag 

Na De Meern de 2e baan Ring Utrecht Zuid, niet s’Hertogenbosch, niet Amsterdam, niet Nieuwegein, niet 

Jaarbeurs, niet Houten, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts 

daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *) 

Vanaf A12 uit Arnhem 

Na Bunnik de rechter baan, niet A27 richting Hilversum, wel A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, 

wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *) 

Vanaf A27 noord uit Hilversum 

Na A12,  niet Houten, wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t 

Waal verder *) 

Vanaf A27 zuid uit Gorinchem/Breda 

Voorbij A2, niet Vianen, wel Nieuwegein bij plein 3/4 links, 2e plein ½ rechtdoor, daarna bij de stoplichten 

links richting Tull en ’t Waal verder *) 

Vanaf A2 noord uit Amsterdam 

Na De Meern neem afslag Arnhem, Ring Utrecht Zuid, niet Nieuwegein, niet Jaarbeurs, niet Houten, wel 

A27 richting Gorinchem/Breda, niet Houten, wel Nieuwegein bij plein 1/4 rechts daarna bij de stoplichten 

links richting Tull en ’t Waal verder *) 

Vanaf A2 zuid uit s’Hertogenbosch 

Afslag A27 richting Hilversum/Almere, niet Vianen, wel Nieuwegein bij plein 3/4 links, 2e plein ½ rechtdoor,  

daarna bij de stoplichten links richting Tull en ’t Waal verder *) 

*)  bocht naar rechts , aan einde links,  de dijk op, de 1e links ( je bent bestemmingsverkeer ) , Achterweg, 
Waalsetunnel, Waalseweg, aan het begin van het dorp aan de rechterzijde  nr 81,                                                       
Bestemming bereikt  !!   
 

PARKEREN OP DE KERKEBOGERD !! (eerste weg aan rechterzijde) 

 

Voor informatie uit andere richtingen  en/of met ander vervoer …….  

          ……..even bellen !! 

 
 
Dessy en Dennis van der Waals 
030 6061026 
06 30919821 
dendvdwaals@planet.nl 

mailto:dendvdwaals@planet.nl


 

 

 
 

 

 

                 
 


