
 

Nieuwsbrief nummer  55   30 okt 2015 

Vereniging van Carnica Imkers 

 

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

 

Hierbij de agenda’s van de 
 

 (regionale) najaarsbijeenkomsten 
 

imkers voor imkers 
 

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

We nodigen u graag uit voor een (of meer) van de volgende (regionale) 

najaarsbijeenkomsten 

 
13 november Regio Noord Oost in Zuidlaren 

zie nieuwsbrief 55A 
 

17 november Regio Zuid in Rosmalen 
zie nieuwsbrief 55B 

 

20 november Regio Oost in Zutphen 

zie nieuwsbrief 55C 
 

24 november Regio West / Zuid West in Dordrecht 

zie nieuwsbrief 55D 

 
27 november Regio Noord West in Egmond aan Zee 

zie nieuwsbrief 55E 

 

28 november Regio Midden / West in Tull en ‘t Waal 
zie nieuwsbrief 55F 

(10.00 uur mentorenoverleg) 

 

 
 

 

Aanmelden  is niet noodzakelijk, wordt wel zeer op prijs gesteld! 

 
Vervoersproblemen?    Laat het even weten! 

 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 

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


 

Nieuwsbrief nummer  55A   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

                         
Uitnodiging voor de regionale najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op vrijdagavond 13 november 2015   

in het Verenigingsgebouw van de Bijenhoudersvereniging Zuidlaren 
Het verenigingsgebouw vind je aan de Osbroeken 3, 9471 TZ te Zuidlaren 

(zijstraat van de Hunzeweg naar De Groeve, t/o het Hoogholtje bij de molen De Wachter) 

zie ook kaartje 

 
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen. 

          

Programma 

 

19.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 20.00 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Korte verhalen van leden  

  – wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

 - Albert koopman uit Oosterhesselen 

 - Wobbe Haitsma uit Drachten 

 - René van der Molen uit Assen 

 -  

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 21.30 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 22.00 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


 

 

kaartje Zuidlaren 

 

      

 
 



 

 

Nieuwsbrief nummer  55B   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

                      
Uitnodiging voor de regionale najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op dinsdagavond 17 november 2015 in  

in de Stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen 
 Lunerkampweg 7, 5245 NB, Rosmalen 

 
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen. 

(Ook geïnteresseerde leden van bijenhoudersverenigingen zijn welkom) 
          

Programma 
 

19.15 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 19.30 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Presentatie van Thomas Freitag: 
 

“ bijen en bijenhouden in de bewoonde omgeving ” 
 

 Dit zijn steden dorpen en wijken. Gebieden waar mensen wonen en gebieden waar veel ontwikkelingen 

 plaatst vinden. De centrale vraag in mijn presentatie is – kunnen wij als Carnica – imkers een bijdrage 
 leveren aan deze ontwikkelingen?        

 Als we denken en praten over ontwikkelingen van woongebieden dan praten we al snel over een gebied vol met 
 sensoren en technische snufjes. Maar dat is nog maar de vraag. Mensen willen weer  groen om zich heen 

 hebben. Ze willen betrokken zijn bij de leefomgeving en ze willen de omgeving beleven. 

 En juist in deze beleving hebben wij (volgens mij) een belangrijke bijdrage.  
 

……           en een kijkje nemen in de onlangs geopende imkers-winkel 

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 21.30 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 22.00 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


 

 

Nieuwsbrief nummer  55C   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

              
Uitnodiging voor de regionale najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op vrijdagavond 20 november 2015  

in de IJsselzaal van MFC Waterkracht in Zutphen 

 Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN ZUTPHEN  
 

Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen. 
          

Programma 

 

19.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 20.00 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Korte verhalen van leden  

  – wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

 - Louis Janssen uit Zevenaar 

 - Gerard Schoemaker uit Kalenberg 

 - Willem Velberg uit Zutphen 

 - 

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 21.30 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 22.00 uur Sluiting  

 

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

 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 
 

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


 

 

Nieuwsbrief nummer  55D   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

              
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op dinsdagavond 24 november 2015 

in het Verenigingsgebouw van Imkervereniging Dordrecht eo 

Reeweg-Zuid 72B 3317 NH Dordrecht  

 
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen. 

          

Programma 

 

19.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 20.00 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Korte verhalen van leden  

  – wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

 - Leendert van den Berg uit Spijkenisse 

 - Leo van der Heijden uit Oud-Beijerland 

 - Peter Schallenberg uit Rotterdam 

 -  

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 21.30 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 22.00 uur Sluiting  

 

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

 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 
 

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


 

 

Nieuwsbrief nummer  55E   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

                        
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op vrijdagavond 27 november 2015 

in het Verenigingsgebouw van de Oud Katholieke Kerk in Egmond aan Zee 

Julianastraat nr 5, 1931 CA in Egmond aan Zee 
 

 
Het bestuur nodigt de leden uit deze bijeenkomst bij te wonen. 

 
          

Programma 

 

19.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 20.00 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Korte verhalen van leden  

  – wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

 - Johan Wolters uit Zuid Scharwoude 

 - Patrick de Koning uit Amsterdam 

 - Peter Dekker uit Egmond aan Zee 

 -  

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 21.30 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 22.00 uur Sluiting  

 

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

 
www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 
 

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


 

 

Nieuwsbrief nummer  55F   

Vereniging van Carnica Imkers 

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

                    
Uitnodiging voor de najaarsbijeenkomst 

imkers voor imkers 
op zaterdag 28 november 2015 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. 

 
         

Programma 
 

13.00 uur Ontvangst met koffie of thee 

 

1 13.30 uur Welkomstwoord / opening 

2 Korte terugblik  bijenseizoen 2015, wat hebben we er van geleerd? 

3 Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 2015 en – Nieuws over 2016 

4 Korte verhalen van leden  

  – wie zijn ze, hoe imkeren ze en hoe ging het dit jaar   

 - Han Boudewijns uit Maarssen 

 - Rik Nieuwerf uit Doorn 

 - Walter van der Griend uit Zoelen 

 -  

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

6 Hoe houden we onze volken raszuiver 

7 ca 15.00 napraten met een hapje en een drankje 

8 ca 15.30 uur Sluiting  

 

Aanmelden  is niet noodzakelijk, wordt wel zeer 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 
dennisvdwaals@ziggo.nl 
 

mailto:dennisvdwaals@ziggo.nl


 
kaartje Tull en ’t Waal 

 

 

 
 
 

 

                 
 


