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Amper op de wintertros
De dagen dat tot nu toe onze bijen stevig op de wintertros zaten, zijn op één hand te
tellen. Eind januari stonden al veel stuifmeelbronnen zoals sneeuwklokjes,
winteraconieten en krokussen volop in bloei. Bijen vonden er het eerste verse stuifmeel.
Zo ook op de van nature vroegbloeiende kerstroos (Helleborus niger), vastgelegd op
bovenstaande foto. Het echte voorjaar is nog ver weg. Gelukkig veren honingbijen mee
met de grillen van het weer, maar ze zijn wel gebaat bij stilzitten tijdens de
wintermaanden. Wat staat ons aan het eind van deze winter te doen?
Lees meer

Cursussen

Kennismaken met bijen
Als lezer van deze nieuwsbrief heb je het stadium van de eerste kennismaking met honingbijen al
kort of langer achter je. Maar in je omgeving kom je vast anderen tegen die daar ook
belangstelling voor hebben. Je kunt ze zelf ‘inwijden’ maar ze wijzen op
een kennismakingscursus kan ook.
Lees meer

Al beetje thuis in de imkerij?
Hoe zat het ook al weer? Deze vraag stelt menig beginnend imker zich regelmatig. Heel
begrijpelijk. Sommige handelingen in het houden van bijen komen maar een of twee keer per jaar
voor. Volg de cursus Voortgezet Imkeren en je staat vast steviger in je schoenen achter de
bijenkast.
Lees meer

Oplossing Biesbosch bijenprobleem?

De NBV heeft het initiatief genomen om tot een oplossing te komen voor de enorme toestroom
van imkers met hun bijenvolken naar de Biesbosch. De problematiek is samengevat in een
notitie, een position paper. Betrokken partijen, waaronder gemeenten, provincies, en lokale
imkerverenigingen, zijn uitgenodigd voor overleg.
De rijke dracht van de massaal voorkomende reuzenbalsemien heeft een aanzuigende werking
op Nederlandse en buitenlandse imkers. Vorig jaar voerde beheerder Staatsbosbeheer een
beperking in op het plaatsen van het aantal volken in het natuurgebied. Imkers zochten hun heil
in de directe omgeving, met overlast tot gevolg.
Lees meer

Meet & Greet: dag vol inspiratie & informatie

Speciaal voor leden die nog maar een paar jaar zijn aangesloten bij de NBV werden - bij wijze
van proef - op 18 januari en 1 februari speciale regionale ontmoetingsdagen georganiseerd
onder de noemer 'Meet & Greet'. Doel was een nadere kennismaking met het imkeren en de
NBV, maar ook het kennismaken en kennis delen van imkers onder elkaar. De NBV kijkt terug op
twee inspirerende dagen waar de energie en het enthousiasme van alle aanwezigen duidelijk
zichtbaar en voelbaar was. Uit de evaluatie wordt duidelijk of op meer plaatsen deze dagen gaan
plaatsvinden.
Lees meer

Gezellig Open Huis

Zaterdag 8 februari stonden de deuren van het nieuwe NBV-kantoor wijd open. Leden en externe
relaties van de vereniging en medewerkers van kantoren en bewoners uit de buurt waren
uitgenodigd. Het was een leuke opkomst met veel positieve reacties. Sommige bezoekers
hadden er een stevige reistijd voor over om te ervaren hoe de vereniging zich in de nieuwe
hoedanigheid, los van het Bijenhuis in Wageningen, heeft gehuisvest.
Lees meer

Marianne Meijboom versterkt team NBV-kantoor

De vereniging groeit, de activiteiten nemen toe. Dat heeft ook effect op de belasting van het
secretariaat voor de ondersteuning van die activiteiten. Per 1 februari is Marianne Meijboom op
het NBV-kantoor in Ede aan de slag gegaan. Ze zal in eerste instantie allerlei hand-enspandiensten op het secretariaat verlenen. Marianne is geen onbekende in de vereniging. Ze is al
sinds 2015 imker en bijna een jaar gedeeld voorzitter van de afdeling Rijnstreek (Wageningen
e.o.).
Lees meer

Nieuwe Regeling onkostenvergoeding NBV-vrijwilligers

Voor de groep vrijwilligers die zich op landelijk niveau inspant voor de vereniging is de 2020versie van de onkostenregeling in de bestuursvergadering van januari vastgesteld. De regeling
voorziet in een tegemoetkoming in de reiskosten. Voor ledenraadsleden is er een extra bijdrage
voor het bijwonen van lokale en regionale bijeenkomsten. De declaratie kan twee keer per jaar
worden ingediend via het speciale Excelformulier, te vinden in MijnNBV op de NBV-website.
Lees meer

Blijf bij met het BijenBlog

Het BijenBlog volgt de ontwikkelingen van de volken op de voet. Wekelijks en in het bijenseizoen
nog vaker, plaatst blogger Ben Som de Cerff nieuwe posts. Je kunt hem vragen over het
behandelde onderwerp stellen en je krijgt per kerende post antwoord. Ook je collegabijenhouders hebben daar profijt van.
Aanmelden

Wie wordt NBV-vlogger?

Binnen de vereniging laten we graag actief zien wat er te beleven is aan opleidingen en
evenementen. Ook het informeren over procedures of werkwijzen kan praktisch en prettig via
beeld en geluid. Er is van alles te bedenken. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een
enthousiast en deskundig vlogger.
Lees meer

NBV, partner in biodiversiteit

De aandacht voor biodiversiteitsherstel is ook bij de NBV vrijwel dagelijks aan de orde. De
commissie Biodiversiteit werkt aan het standpunt over de rol van de vereniging in de
problematiek van afnemende dracht en achteruitgang van bestuivende insecten.
De Ambassadeurs Biodiversiteit Bijen zijn in hun regio aanspreekpunt voor leden,
ledenraadsleden en afdelingen.Terugkomdagen en bijwonen van studie- en discussiedagen
zorgen voor het op peil houden van de actuele kennis. Een groepje ambassadeurs was aanwezig
op de Landelijke inspiratiedag natuurlijke klimaatbuffers.
Lees meer

Betaal tijdig jouw contributie

Recent heb je het betalingsverzoek voor de contributie 2020 ontvangen of de mededeling dat de
automatische incasso binnenkort wordt geïnd. Als je ervoor zorgt dat de betaling vóór 1 maart is
verricht dan zorgt de NBV voor een ononderbroken toezending van ons blad.

Symposium Bijengezondheid 21 maart

Jaarlijks middagsymposium van Bijen@wur met presentaties, uitkomsten van onderzoeken en
nieuwste ontwikkeling op het gebied van bijengezondheid.
Dylan Elen is gastspreker. Hij is verbonden aan de universiteit van Bangor in Wales.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees op tijd met aanmelden.
Aanmelden

Noteer deze grote bijen publieksevenementen vast in je agenda!
20 mei
Wereld-Bijendag

De Verenigde Naties riep enkele jaren geleden, op nadrukkelijk verzoek van Slovenië, de 20e
mei tot wereldwijde bijendag uit.
De NBV wil met een leuke actie de aandacht vestigen op de honingbij. Ook NBV-afdelingen
kunnen met een lokaal gebeuren de bijen in het zonnetje zetten.

11 en 12 juli
Landelijke Open Imkerijdag

Op het hoogtepunt van de zomer vindt al 10 jaar lang de Landelijke Open Imkerijdag plaats. Dit
jaar de 11e editie met hopelijk evenveel deelnemers als de circa 350 afgelopen jaar. Bespreek
het nu al in de afdelingsbijeenkomsten of denk als individuele imker vast na over de deelname en
aanpak.

IMKERKALENDER
14 maart
21 maart
18 april
Zeist
Wageningen
Dordrecht
BD Imkerdag
Symposium Bijengezondheid - WUR
Bijenmarkt in vernieuwde opzet

