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Doe jij mee met het grote NBV ledenonderzoek?!
Momenteel vindt onder alle NBV-leden een grootschalig onderzoek over de
vereniging plaats, uitgevoerd door onderzoeksbureau Noordam & De Vries. Veel
leden hebben de online vragenlijst al ingevuld, waarvoor dank! Leden die dit nog niet
hebben gedaan, ontvingen maandag 15 juli een herinnering. Het kan zijn dat het
verzoek om mee te doen in je ongewenste mail, in de spam, terecht is gekomen.
Controleer je mail en grijp deze kans!
Meedoen kan tot en met 31 juli aanstaande.

Vele duizenden genoten van het tiende LOI weekend

“De kinderen hebben genoten bij de Imker van de mooie uitleg over bijen. En ze waren totaal
niet bang”: een van de enthousiaste reacties na een geslaagd LOI weekend jl. 13 en 14 juli.
Bezoekers kregen uit de eerste hand informatie over het houden van bijen en over de
problematiek van de achteruitgang van de biodiversiteit. Uiteraard kwam ook de zoete kant van
het bijenhouden, de honing in allerlei smaken en variëteiten, aan bod.
De aandacht vanuit de media was aanzienlijk. Zie onder andere de twee filmpjes hieronder. Alle
deelnemers zijn gevraagd hun ervaring te delen. De resultaten volgen later.

Jeugdteam doet goede zaken in Slowakije

In het Slowaakse Banská Bystrica vond van 3 – 7 juli de International Meeting of Young
Beekeepers (IMYB) plaats. Het Nederlands team bestaande uit (v.l.n.r.) Raúl Riveros, Daan
Meijssen en Martijn van Gelder en achter hun de begeleiders Leon Gütz (l) en Baldi Dekker
eindigde op de 11e plaats van in totaal 29 deelnemende landen. Een prachtig resultaat voor ons
land waar geen traditie is op het gebied van jeugdimkerij of waar geen officiële Beekeeping
Schools zijn zoals in Tsjechië, Slowakije en Duitsland. Die kwamen als respectievelijk een, twee
en drie uit de bus.

NIEUW
Spreekbeurtpakket

Ook bij de jeugd zijn honingbijen een favoriet onderwerp. Het aantal verzoeken voor
informatiemateriaal voor een spreekbeurt neemt jaarlijks toe. Voor de midden- en bovenbouw is
daarom een informatief pakket ontwikkeld: posters over bijen en bestuiving, een folder met alle
aspecten van de bij en extra’s om uit te delen.
Lees meer

NIEUW
Folders over het bijenleven

De NBV heeft vijf nieuwe kleurrijke folders over de fascinerende wereld van (honing)bijen
uitgebracht, bedoeld voor het geïnteresseerde publiek. Gebruik ze bij een
voorlichtingsbijeenkomst, of in de presentatie op een braderie of markt.
Ter introductie ontving elke NBV afdeling in de twee helft van juni een complete set.
Lees meer

Save the dates - studiedagen imkerpraktijk

Van imkers, voor imkers is het thema voor de aanstaande NBV-studiedagen in november.
Noteer de data vast in je agenda. In de volgende Imkernieuws (15 augustus) volgt meer
informatie. Dan kan er ook online worden aangemeld.
- 9 november - Breda
- 16 november - Beilen
- 23 november - Horst a/d Maas
- 30 november - Boskoop (onder voorbehoud)

Ben je al volger van het BijenBlog?

Het BijenBlog van de NBV volgt de seizoensontwikkeling in de bijenvolken. Wil je ook graag op
de hoogte worden gehouden net als ruim 3500 anderen, meld je dan aan.
Lees meer

IMKERKALENDER
3 augustus
7 augustus
10 augustus
Zuidlaren
Epe
Zutphen
Markt van Melk en Honing
Bijen- en Honingmarkt
Honingmarkt

