Wat kan er wel?
De imkerij in tijden van Corona
2020 kenmerkte zich door de intrede van het Covid-19 virus in Nederland. Waar in het
voorjaar nog stilaan de hoop was dat met de zomer van dat jaar de geplande activiteiten,
zoals de Landelijke Open Imkerijdag, weer doorgang konden vinden, werd langzaamaan
meer en meer afgelast. Het is inmiddels duidelijk dat evenementen in de gebruikelijke vorm
voorlopig niet meer mogelijk zullen zijn.
Om in 2021 opnieuw de verbinding te zoeken met belangstellenden en imkers onderling,
delen we in deze nieuwsbrief graag initiatieven die het afgelopen jaar, Corona-proof, zijn
georganiseerd. We hopen hiermee inspiratie te delen voor nieuwe evenementen die ook in
de anderhalvemetersamenleving, onder de lockdown en zelfs ten tijde van een avondklok
veilig kunnen worden georganiseerd.
Heeft jouw lokale vereniging ook voorbeelden van veilige activiteiten? Meld het ons! We
brengen graag een vervolg uit op deze nieuwsbrief om de onderlinge verbinding en de
verbinding met de maatschappij te ondersteunen.
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Excursies & rondleidingen

VSH project Amstelland
Excursie NBV Bussum aan bijenpark Amstelland om te
komen kijken naar het VSH project.

Toegepaste maatregelen:
Omdat het verenigingsgebouw met de corona matregelen,
max. 10 personen kan herbergen en er ca. 16 deelnemers
waren, is er van tevoren een programma gemaakt, 1 voor
binnen en 1 voor buiten, zodat de groep in 2 kon worden
opgesplitst en gewisseld als de binnenpresentatie klaar was.
Beide groepen kregen dus uiteindelijk hetzelfde programma.

Puzzeltocht in Boskoop
Imkersvereniging ’t Groene Hart in Boskoop heeft een
Coronaproof puzzeltocht in de natuur rond onze Lesstal in
Boskoop georganiseerd. De vragen gingen over drachtplanten
en wilde bijen. Alles was buiten. Ook koffie, thee, wat lekkers
en praten op afstand.
Toegepaste maatregelen:
Verschillende vertrektijden met afstand van 15 minuten.
Alleen in groepjes van 2, 3 of 4 mensen.
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Webinars en online meetings
Online honingkeuring
Imkersvereniging ’t Groene Hart Boskoop organiseerde op 28 oktober een online keuring
bijenproducten. Deelnemers konden in de 2 weken voorafgaand aan de keuring de honing
veilig inleveren. Er is met 3 keurmeesters gekeurd, op voldoende afstand in een
klaslokaal. Er is een beeldweergave gemaakt van het keuren en de uitslag.

Eenvoudiger imkeren door Ben Som de Cerff
BijenBlogger en leraar bijenteelt Ben Som de Cerff hield voor de afdeling Amstelland een
webinar. Zowel voor Ben als voor de leden van de vereniging een primeur om op deze wijze
met elkaar te communiceren.
Toegepaste maatregelen:
Om de animo te vergroten is aan leden hulp
aangeboden om ZOOM te downloaden en hen is een
aardigheidje in het vooruitzicht gesteld als ze zijn
ingelogd in het Webinar die avond.

BD Imkeren door Albert Muller
Omdat de winteravonden fysiek niet door kunnen
gaan, heeft de imkersvereniging ApeldoornUgchelen op 26 oktober een online avond
georganiseerd over BD imkeren door Albert Muller.
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Webinar Stichting Bijeninitiatief Floriade
Op donderdag 19 november is de Stichting Bijeninitiatief Floriade 2022 digitaal bij elkaar
gekomen i.v.m. Covid-19. Dat had als consequentie dat een fysieke ondertekening van een
partnercoalitie-overeenkomst pas later zal kunnen plaatsvinden. Maar had als bijkomend
voordeel dat ook andere potentiële partners en geïnteresseerden nu bij deze bijeenkomst
konden aansluiten. Verschillende partners toonden ons waar we nu al mee bezig zijn.
Waaronder partijen als Stad & Natuur Almere, Windesheim Hogeschool, Aeres (V)MBO, het
Technology Lab van Atos. Ook toonde onze architect/bouwer Bart Pietersma alvast een
eerste impressie, van hoe het bijenpaviljoen er uit zou kunnen gaan zien.

Webinar Klimaatverandering
De landelijke vereniging organiseerde op 10
november een eerste webinar voor leden, als
alternatief voor de jaarlijkse studiedagen. Het
webinar, met als onderwerp: “De effecten
van klimaatverandering voor bestuivende
insecten”, was een succes. Maar liefst 500
deelnemers sloten aan. Via de chat was het
mogelijk vragen in te sturen voor de sprekers,
via duimpjes/likes konden andere
deelnemers aangeven als zij de vraag relevant
vonden.

Webinar Koninginnenteelt
Op 26 januari 2020 organiseerde de landelijke vereniging voor haar leden een webinar als
alternatief voor de jaarlijkse Koninginnenteeltdag. Binnen 4 dagen na inschrijving was de
limiet van 1000 deelnemers gehaald. Uiteindelijk kon door het actief managen van de
deelnemerslijst gezorgd worden dat de geïnteresseerden van de wachtlijst (150 personen)
hebben kunnen deelnemen aan het webinar. Het uiteindelijke aantal deelnemers was 750.

Wat kan er wel? De imkerij in tijden van Corona (maart 2021)

4

NBV Commissiedag
Op donderdag 28 januari 2020 vond de Commissiedag plaats in digitale vorm. Via een
ZOOM-meeting kwamen commissies, bestuur en bureau online samen. Na een
presentatie/inleiding door Ivan Pouwels over de transitie in verenigingen en
ledenparticipatie (presentatie delen??), werd plenair met elkaar gesproken over de
ontwikkelingen die door Corona binnen de verenigingen hebben plaatsgevonden en hoe
voor de toekomst de ontwikkelingen vast te houden en deze initiatieven door te
ontwikkelen, zoals het combineren met hernieuwde persoonlijke ontmoetingen op termijn.
Na de plenaire discussie werd in “break-out rooms” in kleinere groepjes doorgepraat over de
betekenis en mogelijkheden van ledenparticipatie voor de commissies. De avond werd
afgesloten met een plenaire afsluiting.

Leden-attenties
Imkersvereniging Apeldoorn-Ugchelen heeft haar
leden getrakteerd op een zakje bloembollen met een
persoonlijk kaartje.

Faciliteren imkers
Oxaal drive-through
De vereniging Apeldoorn-Ugchelen organiseerde in december een
‘drive-through’ oxaal. Leden met een max tot 8 kasten kunnen bij
een van de verenigingsstallen Corona-proof de oxaaloplossing
komen halen.
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Onderwijs op afstand
Raampjes timmeren
Praktisch onderwijs vanuit huis voor cursisten van de basiscursus Bussum. De les “raampjes
timmeren” werd gevolgd via thuisstudie en praktische thuisoefening. Met een blog van Ben
Som de Cerff, inclusief video-tutorial, werden de cursisten geïnformeerd over de kneepjes
van het raampjes timmeren. Vervolgens konden cursisten thuis aan de slag. Met een foto via
Whatsapp van het resultaat, behaalden ze dit onderdeel van de cursus.

Bijpraten over meewerken aan Floriade 2022
Stichting Bijeninitiatief Floraide 2020 verzorgde
op 6 oktober 2020 een digitale les voor de
studenten van Hogeschool Windesheim die in
samenwerking met Atos een bijdrage zullen
leveren aan het Bijeninitiatief. Op deze manier
konden studenten op afstand kennis over bijen
opdoen en meer feeling krijgen met het project.

En nu… verder in 2021!
Hoewel digitale initiatieven persoonlijke ontmoetingen niet helemaal kunnen vervangen,
blijkt dat er wel heel veel mooie mogelijkheden zijn en dat deze, zeker onder de huidige
beperkingen, ook heel gewenst zijn vanuit de leden. Hopelijk biedt deze nieuwsbrief
voorbeelden ter inspiratie om komend jaar binnen je afdeling of groep in de praktijk te
brengen.

Disclaimer:
De voorbeelden uit deze nieuwsbrief zijn onder de op dat moment geldende richtlijnen
uitgevoerd. De actuele wet- en regelgeving van de overheid rondom COVID-19 is
voortdurend aan veranderingen onderhevig. Richtlijnen en beperkingen dienen ten alle
tijden gevolgd te worden. Kijk voor actuele beperkingen en richtlijnen op
www.rijksoverheid.nl
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