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Nieuwsbrief
Vereniging van Carnica Imkers
nummer 59 /

24 oktober 2016

---------------------------------------------------------------------------------------Kom ook naar een van de

regionale ledenbijeenkomsten 2016

‘carnicaimkers voor carnicaimkers
Op 5 plaatsen in het land is er in november een regionale najaarsbijeenkomst voor
VCI-leden en andere belangstellenden, deels ergens anders dan in 2015.
Waar
•
•
•
•
•

en wanneer?
Boxtel (Zuid)
Den Haag (Zuid-West)
Zuidlaren (Noord-Oost)
Tull en ’t Waal (Midden)
Den Helder (Noord-West)

-dinsdag 8 november (zie pag.2)
-woensdag 9 november (zie pag.2)
-vrijdag 18 november (zie pag.2-3)
-zaterdagmiddag 19 november(zie pag.3)
- zaterdagmiddag 19 november (pag.3)

Ook buiten je eigen regio ben je natuurlijk welkom.
Wat?
We kijken als VCI terug op ons bijenseizoen 2016, inclusief de bevruchtings-periodes
op Vlieland en blikken vooruit naar 2017. Wat voor vragen en ideeën hebben onze
leden? Plaatselijke VCI-ers met veel en weinig ‘dienstjaren’ vertellen over
zichzelf en specifieke imkerervaringen. Verder: hoe houden we onze volken
raszuiver? Welke activiteiten verzorgt de VCI?
Afsluiting met hapje en drankje. Maak kennis met mentoren en bestuursleden. Wissel
ervaringen uit en leer (nog)meer) Carnica-imkers kennen!
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld!
Vervoersproblemen? Laat het even weten! secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
Voor het adres van de locaties en enkele speciale programmapunten per
bijeenkomst, zie hierna:
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Boxtel – dinsdag 8 november – 19-22 u
Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel, tel.0411673485.
Routebeschrijving:zie http://dewalnootboxtel.nl/contact/
Speciaal programmapunt: Meer en minder ervaren koninginnentelers vertellen
over hun ervaringen met de teelt (Ron Groene, Thomas Freitag, Ad van
Houten).
Den Haag - woensdag 9 november - 19.30 - 23.00 u
Imkersvereniging Den Haag, in Landgoed Reigersbergen (tussen Marlot en het
Haagse Bos), Leidsestraatweg 51, 2594 BB Den Haag, achter de fruitmuren langs de
toegangsweg naar het Louwman Museum. Zie http://imkersdenhaag.nl/contact/.
Speciaal programmapunt: Bart Barten vertelt over de praktijk van de VSH-teelt
bij de carnica in Den Haag en / of over de selectie van onze 'Nederlandse lijn'
bij beebreed.nl .

Zuidlaren - vrijdag 18 november - 19-22 u
Verenigingsgebouw en de bijentuin van afd. Zuidlaren, Osbroeken 3, 9471 TZ
Zuidlaren (De Osbroeken is een zijstraat van de Hunzeweg naar De Groeve, t/o het
Hoogholtje bij de molen De Wachter). Zie ook kaartje (geel puntje in rechter
bovenhoek):

kaartje Zuidlaren
Speciale programmapunten: René van der Molen laat foto’s zien en vertelt
daarbij van zijn bemoeienis met het Carnicateeltwerk binnen het VSH-project
en gewaardeerd Vlieland-contactpersoon Gerrit Freije ziet terug op de
bevruchtingsactiviteiten daar van afgelopen zomer.
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Tull en ’t Waal – zaterdag 19 november 13-16 u
Sociaal Cultureel Centrum ‘’t Gebouw’ achter Waalseweg 81, 3999 NR Tull en ’t Waal,
ingang via de Kerkebogerd (zie routebeschrijving hieronder); zaal open om 12.45u.
Let op de aangepaste routebeschrijving!
Speciaal programmapunt: o.a. leden Dorinde de Tempe uit Amsterdam en Koen
Ongersma uit Ermelo vertellen wie ze zijn, hoe ze imkeren en hoe het ging dit
jaar.
Routebeschrijving:
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 *)
*) rechtdoor tot eind, linksaf de Achterweg (niet rechtsaf zoals op de borden staat), Waalsetunnel,
Waalseweg, aan het begin van het dorp aan de rechterzijde nr 81. Ingang is rechtsaf via parkeerplaats
aan de Kerkebogerd. Bestemming bereikt !!

Parkeren op de parkeerplaats via Kerkebogerd!! (eerste weg rechts)
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

Den Helder - Za 19 november - 14-16 u
De Helderse Vallei 9-11, Educatief Milieucentrum, 1873 DA Den Helder.
Samen met leden van NBV-afdeling Noord-Holland Noord en van omringende
afdelingen.
René Groen en Dirk Swaager (beginnende resp. ervaren imker) praten over hun
bijen en hun bijenhouden.

