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Beleef onvergetelijke uren met geïnteresseerd publiek
De Landelijke Open Imkerijdag (LOI) is hét publieksevenement van de NBV, . Met
jaarlijks op meer dan 200 locaties open huis bij de imker - dit jaar voor de 10e keer.
Daar mag jij of jouw afdeling niet ontbreken.

Wie heeft zich al aangemeld?

Hoe fijner het deelnemersnetwerk tijdens de Open Imkerijdagen hoe eenvoudiger het voor het
publiek is om langs te komen. Op de overzichtskaart kun je zien waar het publiek straks op 13 en
14 juli terecht kan. Sta jij daar dan ook bij?
Lees meer

Word ook deelnemer!

Bijen zijn booming. Doet jouw afdeling mee? Of geef je de voorkeur aan jouw eigen bijenstal?
Meld je aan als deelnemer en start de voorbereidingen. Voor elke deelnemer is een vernieuwd
gratis presentatiepakket beschikbaar.
Lees meer

‘Kruisbestuiving’ tussen bijen en zonnepanelen?

Bijen en zon gaan goed samen. Bijen en zonne-energie ook. Daarom slaan SolarEnergyWorks
en de NBV de handen ineen. Weides voor zonnepanelen worden ook bijenweides met dracht
voor talloze soorten en plek voor bijenvolken. De komende jaren werken lokale NBV afdelingen
mee aan de inrichting van grote percelen, te beginnen met zonneweide Aadijk in Almelo. Op 18
juni wordt de samenwerking in de media bekendgemaakt.
Lees meer

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 ontvangt elke NBV afdeling in de twee helft van juni een complete set.
Lees meer

Bijenwerk 15 juni – 15 augustus

De langste dag op 21 juni markeert veranderingen in het bijenvolk. De enorm sterke toename van
nieuwe bijen is dan voorbij. De lust om te zwermen zoals die afgelopen weken was, neemt snel
af. Over niet al te lange tijd zal de geur van lindebloesem de bijen in extase brengen en wordt de
wintervoorraad aangevuld. Wellicht pikken imkers een graantje mee. Na de lindebloei is het tijd
voor de zomerbehandeling tegen de varroamijt.
Lees meer

1 op de 11 volken heeft winter niet doorstaan

Ongeveer 2000, ofwel ca. 20% van de georganiseerde imkers vulden in april de enquête in met
vragen over wintersterfte, herkomst van koninginnen en varroabehandelmethoden. Hartelijk dank
daarvoor! De uitkomst is dat 9,2 % van de ingewinterde volken het voorjaar niet haalde. Daar
kunnen we als imkers tevreden over zijn. Uitval van volken is een natuurlijk gegeven. Dan is
minder dan 10% niets alarmerends.
Lees meer
ADVERTENTIE

Op zoek naar een honingslinger?

De Imkershop heeft een enorm assortiment
honingslingers. Handmatig, elektrisch, radiaal, cassette het kan allemaal. Bekijk de slingers
online en bestel direct of kom 29 juni kijken naar onze slingers in Middelburg. Meld je wel even
aan!
Aanmelden

NBV schenkt linde op World Bee Day

Wageningen, de vestigingsplaats van de NBV, is een lindeboom rijker. Op 20 mei, World Bee
Day, kreeg de gemeente, vertegenwoordigd door wethouder Dennis Gudden, een prachtige
gewimperde linde aangeboden. NBV voorzitter Bert Berghoef gaf samen met Gudden deze
laatbloeiende linde alvast een gieter water mee.
Lees meer

Wie zijn onze leden?
Ledenonderzoek moet antwoord geven

In juni ontvangen alle leden van de NBV een uitnodiging mee te werken aan een online enquête.
Met deze enquête wil de NBV beter in beeld krijgen wie haar leden zijn en welke wensen en
behoeften haar leden hebben t.a.v. het NBV-lidmaatschap.
De NBV wil met dit onderzoek de belangrijkste thema’s en gewenste toekomstontwikkelingen
inzichtelijk krijgen. We gaan ervan uit dat alle leden ons van de nodige informatie voorzien door
deel te nemen aan de enquête.
Samen helpen we de NBV vooruit!

Christ Smeekens overleden

Vrij onverwacht is op 31 mei Christ Smeekens op 71-jarige leeftijd overleden. Honingbijen
stonden al vanaf zijn jonge jaren centraal in zijn leven. Christ was imker, docent, mentor,
organisator van cursussen en studiedagen en bestuivingsimker. Hij was voorzitter en animator
van de afdeling Ulvenhout. In zijn werkzame leven was hij bij de Ambrosiushoeve in dienst als
voorlichter. Maar bovenal was Christ een man met aandacht en warmte voor de mensen om hem
heen. Hij wordt gemist!
In Bijenhouden van augustus meer over Christ.

ADVERTENTIE

Fruitteeltsymposium ‘Gastvrij voor de bij’

Ben je fruitteler, beleidsmaker of anderszins beroepshalve geïnteresseerd in de fruitteelt dan ben
je van harte welkom op het symposium ‘Gastvrij voor de bij’. Steeds meer fruittelers schenken op
hun bedrijf aandacht aan gastvrijheid voor bijen! Niet alleen aan het vaak korte verblijf van
honingbijen maar ook aan de vestiging van solitair levende bijensoorten.
De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) organiseert o.a. samen met de NBV het middagen avondsymposium op 3 juli in Proeftuin Randwijk, aanvang 15:30 uur.
Lees meer

Standaardwerk Buckfast-Dadant imker vertaald

Werner Gerdes is een vooraanstaand Duits imker uit een generaties lang imkergeslacht. Gerdes
ontwikkelde een methode voor het houden van Buckfastbijen in een aangepaste Dadantkast. Zijn
methode legde hij vast in een Duitstalig boekje. Voor velen werd dit de leidraad voor de eigen
imkerij. Peter Veenstra, NBV-lid en ledenraadslid, werd erdoor gegrepen en vertaalde het in het
Nederlands. ‘Buckfastbijen in de aangepaste Dadantkast’ is verkrijgbaar bij de Duitse uitgever.
Lees meer

NBV aanwezig op Floriade Event 2019

In aanloop naar de Floriade 2022 in Almere ook dit jaar weer een Floriade Festival en wel op 15
en 16 juni. Imkers van de afdeling Zuid-Flevoland hebben de organisatie van de NBV deelname
aan de Floriade 2022 op zich genomen. Tijdens het festival krijgen bezoekers een kijkje in de
plannen, waarbij Beep met het bijenvolk-monitoringssysteem nauw betrokken is. Bezoek dit
prachtige evenement en maak er een mooi dagje uit van!
Lees meer

Imkernieuws in de spam?

Met ingang van de mei-editie (15/5) is de overstap gemaakt naar nieuwe nieuwsbriefsoftware.
Gebleken is dat bij een deel van de ontvangers het nieuwsbericht in de spam terecht is gekomen.
Er zijn wat aanpassingen gedaan om dit te voorkomen. Heb je de vorige editie met veel
interessante items niet gezien en wil je het nog teruglezen?
Lees meer

IMKERKALENDER
15 & 16 juni
1 t/m 31 juli
13 & 14 juli
Almere
Landelijk
Landelijk
Floriade Festival met het oog op 2022
Actiemaand voor de bij in Tuincentra
Landelijke Open Imkerijdag

