Op cursus in 2021?
Juist in de periode dat de praktijklessen van de basiscursus zouden starten, legde
Covid-19 het openbare leven lam, ook de cursussen. Hopelijk kan komend voorjaar
de draad worden opgepakt. De cursusorganisatoren doen in ieder geval hun
uiterste best dit mogelijk te maken. Ondertussen denkt men ook verder en
verschijnen er voor 2021 al weer nieuwe bijenteeltopleidingen in het
cursusoverzicht.
Interesse voor een onderwerp? Meld je aan voor een cursus:
•

Voortgezet imkeren

•

Koninginnenteelt

•

Opleiding Leraar Imkeren

Ook aan bijen gerelateerde cursussen
zoals pollenanalyse, drachtplanten en korfvlechten staan op het programma.

Webinar 'Effecten
klimaatverandering op onze
bestuivers'
In het webinar op 10 november gaan
Arnold van Vliet (NatureToday.com),
Kars Veling (Vlinderstichting) en
Marten Schoonman (BEEP) in op de
gevolgen van de klimaatverandering
op onze bestuivers.
Het webinar vervangt vanwege
Coronamaatregelen de gebruikelijke
november studiedagen. Alle NBV
leden ontvangen voor het webinar een
persoonlijke uitnodiging voor
aanmelden. Houd je mailbox in de
gaten!
Lees meer over de inhoud

Sterk de winter in
Volken komen in het winterseizoen het
best beslagen ten ijs als ze uit een
flinke massa bijen bestaan. Die massa
is nodig om de kou de baas te kunnen
én om zich in het voorjaar snel te
kunnen ontwikkelen. Het is nu de tijd
om kleine of zwakkere volken te
verenigen. Wat zijn de criteria?
Lees verder in Bijenwerk

Dossier Biesbosch
De bloeiende reuzenbalsemien in de
Biesbosch trekt jaarlijks in juli van
heinde en ver heel veel imkers met
heel veel volken. De beelden uit 2019
met rijen bijenkasten staan nog vers in
het geheugen. Op 3 september waren
21 partijen in Dordrecht aanwezig voor
overleg over het reguleren van de
jaarlijkse toeloop. Wat is de stand van
zaken?
Lees verder

Boerenerven, the place to
bee
Te midden van uitgestrekte groene
weilanden of akkers met voor bijen
een oninteressant gewas bieden
erven rond de boerderijen
mogelijkheden bijen hun kostje te
laten vinden.
In het project ‘Het boerenerf: the
place to bee’ laten boeren en

tuinders zien dat je met beperkte
middelen veel kunt doen om je erf
bijvriendelijker te maken.
Lees verder

Samenwerken voor
biodiversiteitsherstel
Een belangrijke succesfactor voor
biodiversiteitsherstel is
gebiedsgericht samenwerken. Het
Deltaplan heeft aan een leidraad
daarvoor gewerkt met als doel
organisaties en instanties die
regionaal willen werken aan het
biodiversiteitsherstel op weg te
helpen. Als supporter van Stichting
Deltaplan Biodiversiteit deelt ook de
NBV deze leidraad. Benieuwd?
Lees verder

Imkerkalender
Honingmarkt Apeldoorn-Uchelen
Zaterdag 19 september

De bekende najaarshoningmarkt van ApeldoornUchelen gaat dit toch door! Weliswaar in aanpaste
vorm zonder de hobby- en natuurmarkt.

Bijenmarkt Eerbeek
Zaterdag 26 september

Aan het eind van het seizoen vindt vooralsnog ook
de markt van Eerbeek plaats.

Ledenraad NBV
Zaterdag 31 oktober

De najaarsvergadering van ledenraad. Ben je
benieuwd over het werk van de raad neem dan
contact op met jouw ledenraadslid in de buurt.
Bekijk meer activiteiten

Inschrijven voor de
Biodiversiteitsprijs
Inleveren van plannen om kans te
maken voor een flinke
financiële ondersteuning kan nog tot
het eind van het jaar.
Lees verder

MijnNBV wordt vernieuwd
De NBV werkt aan de introductie van
een geheel nieuw platform voor allerlei
communicatiedoeleinden en
serviceverlening aan leden. Dat geldt
ook voor de besturen van 200
afdelingen in het land. Naar
verwachting is het medio oktober
operationeel. Alle leden krijgen
persoonlijk bericht via de mail.

Uitbreiding werkzaamheden
Marianne Meijboom
Het takenpakket van NBVmedewerker Marianne Meijboom,
sinds begin dit jaar in dienst, is
uitgebreid met activiteiten voor de
commissie Biodiversiteit. Het
onderhouden van de contacten met de
groep Ambassadeurs biodiversiteit
maakt daar deel van uit. Marianne
heeft daarmee de werkzaamheden
van Frank Moens overgenomen.
Lees verder
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