De in meerdere opzichten donkere wintermaanden lenen zich goed om vast over
een fleurige zomer na te denken. Als imker weet je wat het belang is van een
bloemrijke omgeving voor je bijenvolken. Hoe is het in jouw omgeving?
De NBV maakt zich in het kader van de Nationale Bijenstrategie sterk
voor verbetering van de dracht in alle gemeenten. Nederland Zoemt en NBV
trekken hierin samen op, gebruikmakend van het prachtige voorlichtingsmateriaal
dat hiervoor is ontwikkeld. Er is al veel gebeurd, maar klaar zijn we nog niet. Is
jouw gemeente al bij-vriendelijk?
Lees verder
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Aanvulling Honingbij en
bijenvolk
Vorig jaar bracht de NBV haar
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Lees meer en bestel

van de basiscursus.
Lees meer en bestel

Jaarplan 2021 krijgt groen licht van de Ledenraad
De Corona-pandemie heeft invloed op tal van activiteiten in de vereniging.
Ook komend jaar zal dat het geval zijn. Het werkplan voor 2021 speelt
daarop in. De aandacht gaat vooral uit naar ondersteunen en faciliteren van
nieuwe werkwijzen en online mogelijkheden, zoals e-learning, webinars
voor Meet and Greet en studiedagen. Naast het werkplan, stemde de
Ledenraad begin december ook in met de begroting voor 2021.
Log in op MijnNBV voor werkplan en begroting

- Advertentie -

Gezocht: Ondernemende
imker voor de ultieme
bijbaan
Ben je trots op je hobby? Vertel je er
graag over? Maak er je vak van en
lees snel verder over jouw
mogelijkheden bij Tuinhoning!
Lees snel verder
- Advertentie -

Studiedagen in januari in
ander format
De Koninginneteelt-studiedag vindt in
2021 plaats als webinar
op dinsdagavond 26 januari. Dus
noteer deze avond vast in je agenda.
Meer informatie volgt per e-mail en/of
in de januari editie van Imkernieuws!
Zodra bekend is of en hoe de jaarlijkse
Bestuivingsdag wordt georganiseerd,
wordt dat ook op dezelfde wijze
medegedeeld.

Jan Dommerholt overleden
Op 2 december overleed Jan
Dommerholt, oud-voorzitter van de
NBV. Hij bekleedde die functie van
2008 tot 2017. Bij zijn afscheid tijdens
de ALV in 2017 werd hij door de
burgemeester van Wageningen
verrast met een koninklijke
onderscheiding. Jan was vele
decennia in allerlei bestuursfuncties
actief, zowel in zijn dagelijks werk als
voor zijn hobby, de bijenhouderij.
Lees verder

- Advertentie -

De ideale bijenkast van
harde kunststof
Onze bijenkast heeft dezelfde
wanddikte als houten kastdelen; deze
houten kastdelen blijven derhalve
bruikbaar. Te reinigen met hoge druk.
Verven kan, maar hoeft niet. Geen last
meer van oa muizen, spechten. Goede
vochtregulering. En stapelbaar!
Lees verder
- Advertentie -

Je kunt nu oxalen!
De bijenvolken bevinden zich nu in
een broedloze periode. Het is het
ideale moment om de volken te
ontdoen van nog zoveel mogelijk
varroamijten. Dat doe je met de laatste
gang van het driegangenmenu: het
druppelen van oxaalzuuroplossing
over de volken. Hoe ga je te werk?
Eerste voorwaarde is een
buitentemperatuur van vijf graden of
minder.
Lees verder

Minder zorgvuldigheid in
toepassen 3-gangenmenu
De animo voor het toepassen van het
volledige 3-gangenmenu neemt
jaarlijks af. En de onderdelen die wel
worden uitgevoerd, vinden vaak te laat
plaats. Daarentegen groeit de groep
imkers die hun volken niet behandelt,
of selectief op basis van het tellen van
de gevallen mijten. Dat is de uitkomst
van de enquête die door 371 imkers
werd ingevuld. Samen hebben ze
3783 volken.
Lees meer in het volledige verslag

Maak Grijs Groener
Er valt in de eigen woonomgeving, in
wijk, dorp of plaats veel winst te
behalen in het verbeteren van de
leefomgeving voor meer biodiversiteit.
Als imker en liefhebber van bijen is
onze specialiteit bestuivende insecten.
Wat zou je zelf kunnen doen, of
samen met je buren, mensen uit de
wijk. Zoek medestanders. Misschien
komt jouw idee wel in aanmerking voor
een bijdrage uit de pot van de NBVBiodiversiteitsprijs.
Lees verder

- Advertentie -

Analytics of Honey and
Beeproducts
We can test your honey and beewax
according to the European Honey
Regulation. FoodQS has modern and
highly sensitive lab equipment,
accredited methods and competent
consulting for over 20 years!
More information>>
- Advertentie -

Webinar 'Neonicotinoïden en
bestuivers'
Dr. Humberto Bonchristiani van de
universiteit van Florida gaat in gesprek
met Dr. Scott McArt van Cornell
university over zijn studie van het
effect van Neonicotinoïden op
bestuivers.
De livestream uitzending begint om
18:00 uur Nederlandse tijd. Bijwonen
van de webinar is kosteloos.
Lees verder

Bijensteken maken je niet
immuun voor Corona
Als een soort Hoax (nepnieuws) waart
het rond: imkers zouden, omdat ze
vaak gestoken worden door bijen,
betere afweer hebben tegen het
Coronavirus. Daarvoor is geen bewijs
gevonden, blijkt uit een gefundeerd
Duits onderzoek. Bijenhouders zijn
niet beter beschermd tegen Covid-19
dan niet-bijenhouders.
Lees verder

Mooie, fijne feestdagen
Het was een bewogen jaar. We

NBV niet bereikbaar

sluiten af met feestdagen die niet
zullen zijn zoals we graag zouden

In de week na de Kerst tot en met

willen. Ondanks dat wensen we je

nieuwjaarsdag staat het NBV-

mooie laatste dagen van 2020.

bureau in de pauzestand.

We kijken uit naar 2021!

Maandag 4 januari zijn we weer
aanwezig om de telefoon met alle
plezier te beantwoorden.

0317 - 422 422 (10.00 - 14.00 uur)
secretariaat@bijenhouders.nl | www.bijenhouders.nl

