
Aan VCI-leden van de regio Midden en Noord-West   01-03-2020  

 

Beste imkers,  
   
Het bijenseizoen ligt in ‘t verschiet, dus moeten we gaan nadenken over het raszuiver 

houden/maken van onze volken. 

  

Informatieavond 16 april 2020 om 19.30 uur in Tull en ’t Waal  
 (Locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt). 
 
Aan de orde komen: 

 • Hoe kunnen we onze volken raszuiver houden: 
            - als u over enkele volken beschikt 

   - als u over meerdere volken beschikt 
• Hoe kom ik aan koninginnen 
• Hoe bouw ik “Hollandse bijen” om naar Carnica 

• Hoe werkt een doppenproject 
• Hoe kun je koninginnen invoeren 

Aanmelden z.s.m. en uiterlijk voor 20 maart 2020, email: 

dessyvdwaals@ziggo.nl  en/of adrieakker@hotmail.com 
 

 

1 daags beknopte koninginnenteelt-cursus 9 mei 2020 om 10.00 uur 
in Tull en ‘t Waal   (Locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt). 

   

Deze cursus is bestemd voor geïnteresseerden in koninginnenteelt, die niet in de gelegenheid 
zijn om een complete meerdaagse koninginnenteeltcursus van een afdeling te volgen. De 

cursus wil de cursisten overbrengen wat ze moeten kennen en kunnen om aan 
koninginnenteelt te gaan doen. 

Aanmelden z.s.m. en uiterlijk voor 31 maart 2020, email: 

dessyvdwaals@ziggo.nl  en/of adrieakker@hotmail.com 
 

 

Doppenprojecten  
  

1e doppenproject algemeen (en cursus 9 mei 2020)  
(Cursisten kunnen op deze dag eventueel ook doppen meenemen). 

Doppen afhalen op 9 mei 2020,16.30-17.30 uur, Waalseweg 52-d, 3999 NT 
Tull en ’t Waal. 

  

2e doppenproject algemeen en voor Vlieland 1e periode    
Dit project sluit aan op de 1e periode van Vlieland 7 juni 2020. 

Doppen afhalen op 22 mei 2020 16.30-17.30 uur, Waalseweg 52-d, 3999 NT 
Tull en ’t Waal. 

 
3e doppenproject algemeen en voor Vlieland 2e periode  
Dit project sluit aan op de 2e periode van Vlieland 21 juni 2020. 

Doppen afhalen op 5 juni 2020 16.30-17.30 uur, Waalseweg 52-d, 3999 NT 

Tull en ’t Waal. 
Aanmelden doppenprojecten z.s.m. en uiterlijk 15 april 2020, email: 

dessyvdwaals@ziggo.nl  en/of adrieakker@hotmail.com 

   
Met vriendelijke groet, 

Dessy van der Waals en Adrie van den Akker. 


