Stichting Buckfast Marken
Marken Seizoen 2021
Vinkeveen, 2021
Geachte Buckfast liefhebber,
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden plannen wij voor het seizoen twee
doorgangen voor Buckfast koninginnentelers.
De 1e doorgang voor het brengen van kastjes naar Marken is:
Brengen: 29 mei 2021

Afhalen: 12 juni 2021

De 2e doorgang:
Brengen: 12 juni 2021

Afhalen: 26 juni 2021

Brengen en halen (zonder tegenbericht) altijd om 19.00 uur op de parkeerplaats bij
de twee windmolens aan het begin van de dijk naar Marken. (Zeedijk - N518)

Overlarven 2021
Ook dit seizoen is er voor de telers die naar ons Buckfast bevruchtingsstation Marken
willen komen de mogelijkheid z.g. ‘’edel larven’’ te verkrijgen.
Deze larfjes zijn afkomstig van teeltkoninginnen die zich de afgelopen 2 jaar bij ons
als top koninginnen hebben bewezen. Zij zijn ‘’het neusje van de zalm’’ van onze
bijenstanden en hebben alle gewenste eigenschappen in zich van een Buckfast.
Graag via het contact formulier opgeven als u hiervan gebruik wil maken en hoeveel
larfjes gewenst zijn. De prijs per larfje bedraagt € 1,- per stuk.
Locatie: het bekende adres van Ton Woud, Cliffordweg 56 te Waverveen.
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Overlarf schema 2021 - 1e doorgang
De overlarf datum: woensdag 12 mei 2021.

Overlarf schema 2021 - 2e doorgang
De overlarf datum: woensdag 26 mei 2021.

Wij zullen op beide data aan het eind van de middag beginnen met overlarven, zodat
er geen wachtrijen ontstaan. Afhalen tussen 20.00 en 21.00 uur.

Wij wensen u veel succes met de teelt.

Stichting Buckfast Marken
Herman Groen (Secretaris)
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