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Afgelast - Door het Coronavirus gaat veel niet door, voor onze eigen 

gezondheid en die van anderen. 
De cursussen Volken beoordelen in De Krim in mei zijn afgelast: 

Imkermeister Ahrens-Lagast zegde af. 
De bijen- en natuurmarkten van resp. Driebergen-Doorn, West-Beemster 

en Dordrecht gaan niet door, mogelijk andere ook niet. 
Op 24 maart kwam het bericht dat de teelt van koninginnen op 

Schiermonnikoog i.v.m. de Coronamaatregelen dit jaar niet uitvoerbaar 
is. Er kunnen daar dus geen moertjes worden besteld. 

Tull en ’t Waal: de infoavond op 16 april en de 1-daags beknopte cursus 
Koninginnenteelt op 9 mei zijn afgelast, evenals de beide doppenproject 
voor 1e resp. 2e periode Vlieland. 

Op 19 maart besliste de NBV dat praktijklessen van de basiscursus dit jaar 
voorlopig vervallen. Dat betekent dat we minder aanvragen kunnen 
verwachten voor actievolkjes. 

De ledenvergadering van 14 maart ging niet door. De lezingen houden we 
tegoed, beloofden Jan den Ouden, Maarten Hoogeveen en Bart Barten. 
De (achterhaalde) begroting met een toelichting sturen we op aanvraag 
toe.  

 
Onzeker – houd de (nieuwe) website in de gaten 
Nog onbekend is of de Veenendaalse bijenmarkt van 4 juli doorgaat. De 

VCI zou er weer met volkjes voor de verkoop gaan staan; bedenk vast of 
je bij doorgaan volkjes zou willen inbrengen. Contactpersoon is Ad van 

Houten. 
Twee gratis leden-cursussen in mei ‘Vullen bevruchtingskastjes’, in Nieuw-

Amsterdam (Albert Koopman) resp. Eindhoven (Ad Staals) zijn onzeker. 
De trip voor mentoren naar Norderney op 27 juni vervalt mogelijk. Het 

eiland mag nu geen bezoekers ontvangen, en als groep op stap gaan kan 
voorlopig niet.  

 
Wel door 
De bevruchtingseilanden Vlieland en Norderney zijn open. Vlieland 

hanteert voor het aanleveren van kastjes in Witmarsum een Corona-
veilig protocol, te publiceren op schiercarnica.nl. Bevruchtingskastjes voor 
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Norderney kunnen in Bedekaspel worden aangevoerd, mogelijk ook met 
speciale voorschriften. 

Tieme Wanders en Bart Barten deden ervaring op met een nabij Duits 
landbevruchtingsstation en schreven daarover. Of dat station dit jaar 
open is, is onbekend, mogelijk te achterhalen via bienenzucht.de.  

 
Activiteiten 
Het doppenproject op 9 mei in Tull en ’t Waal gaat, indien enigszins 

mogelijk, door voor degenen die zich al hadden aangemeld, met goede 
voorzorgsmaatregelen. Kijk voor alle zekerheid ook op onze website. 

Coördinatie van reizen naar bevruchtingsstations: Imkers die van het 
gezamenlijk transport gebruik willen maken kunnen zich melden bij Ad 
van Houten. Dit jaar zijn transporten op de volgende data: zondagen 7 
juni en 21 juni naar Vlieland; maandag 15 juni  naar Norderney. De 
EWK’s komen 14 dagen later weer retour. Ook voor dergelijke 
transporten komt er een Corona-veilig protocol waar men zich aan moet 
houden. 
Voor Norderney zijn zoals altijd een gezondheidsverklaring en 
voederkransonderzoek noodzakelijk, zie website. 

 
Van het bestuur 
We kregen bericht van het overlijden op 26 maart van Henk Brouwer, 

bestuurslid van het eerste uur en later voorzitter van de VCI. Namens de 
VCI wensen wij zijn echtgenote en verdere familie veel sterkte bij dit 
verlies. 

Joachim Stuifbergen uit Heemskerk versterkt sinds dit jaar het bestuur. Hij 
imkert al een paar jaar met behoorlijk wat carnicavolken. 

In februari gingen de facturen voor de jaarcontributie 2020 naar de leden. 
Voor degenen die een machtiging voor automatische incasso afgaven 
wordt de contributie in april afgeschreven. 

Onze website is vernieuwd, en voorzien van een zoek- en een 
contactfunctie.  

We wensen allen sterkte in deze lastige tijd, en hopen dat het werken met 
de bijen een beetje helpt. 
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