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Selectie imkerjeugd voor internationaal IMYB event in Slowakije
Zaterdag 11 mei vond de NBV-selectiedag plaats voor de afvaardiging naar de jaarlijkse
International Meeting Young Beekeepers. Zes kandidaten maakten onderling uit wie over
de beste imkerkennis en -vaardigheden beschikt om toegelaten te worden tot het NBVteam. Daan Meijssen (l), Raúl Riveros (r) en Martijn van Gelder (gehurkt), gehuld in het
NBV T-shirt, kwamen als beste drie uit de bus. Zij vertegenwoordigen ons land bij de
IMYB. Die vindt voor de 10e keer plaats. Dit jaar van 3 tot 7 juli in Slowakije. Leon Gütz
(l) en Baldi Dekker (r) begeleiden het team. Heel veel succes!
Lees meer

LOI brengt publiek dichter bij de bijen

Hét publieksevenement van de NBV, de Landelijke Open Imkerijdag (LOI) is dit jaar op 13 en 14
juli. Jaarlijks op meer dan 200 locaties open huis bij de imker - dit jaar voor de 10e keer. Doet
jouw afdeling mee? Organiseer je de Open Imkerijdag in eigen bijenstal?
Over krap twee maanden is het zover. Meld je aan als deelnemer en start de voorbereidingen.
Voor elke deelnemer staat een vernieuwd gratis presentatiepakket klaar!
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

Doppen aanzetten uit verveling

Na een goede warme drachtperiode kelderde de temperatuur tot winterse waarden.
Zomerwerksters houden niet van lummelen. Het aanzetten en beleggen van moerdoppen is mooi
vertier als je binnen moet blijven. Houd ze in de gaten!
Lees meer

Bijenzwerm geschept

Een zwerm verliezen doen we allemaal wel eens. Een zwerm scheppen is een mooi moment om
reclame te maken voor onze mooie hobby en met omstanders aan de praat te raken over het
belang van bijen. Mensen zijn gefascineerd door het gebeuren.
Lees meer

Zonnebloemen in de Achterhoek

De mais zit weer in de grond en in Lochem ook de zonnebloemzaden. Dit jaar zullen over een
lengte van 25 kilometer zonnebloemen bloeien, dit dankzij 45 boeren. Hiermee helpen we de
bijen, maar ook hommels, zweefvliegen, vlinders. Wat het effect is, wordt in de bloeiperiode
onderzocht. Met als doel de biodiversiteit in Lochem en later zelfs de hele Achterhoek te
bevorderen.
Dit project waar Annelies Hijink, een van de NBV Ambassadeurs Biodiversiteit, nauw bij
betrokken is, volgen we de komende maanden. Bekijk de video op 10:57 in de uitzending van
Omroep Gelderland.
Bekijk meer
ADVERTENTIE

BeeFun kledinglijn uitgebreid bij Imkershop.nl
Het BeeFun imkerkleding assortiment is uitgebreid met o.a. de nieuwe luchtdoorlatende en steekproof ‘Airfree’ overalls en imkerjacks van biologisch ongebleekt katoen.
Bekijk ook alle andere vernieuwde modellen op de website.
Lees meer

Jan Bruurs nieuwe penningmeester NBV

In de bestuursvergadering van 24 april jl. nam Jan Bruurs officieel het stokje over van scheidend
penningmeester Bert Willigenburg. Jan begon in 1980 in Brabant met zijn eerste twee
bijenvolken. Hij vond werk in Zeeland, waar hij sindsdien in Veere woont. Zijn bijenvolken nam hij
mee. Jan was vier jaar lid van de NBV kascommissie.
Lees meer

Hoe omgaan met sponsoring?

Bijenhouden is booming en in toenemende mate zijn partijen geïnteresseerd om als sponsor op
te treden. Ook samenwerking in allerlei soorten projecten vindt plaats. Lang niet altijd is het
vrijblijvend en wil je het een en ander formeel geregeld hebben. Waar moet je aan denken? De
belangrijkste zaken zijn op een rijtje gezet.
Lees meer in Mijn NBV

Vertrouwenspersoon NBV

Het bestuur hecht zeer aan de veiligheid van haar leden binnen de vereniging. Nagenoeg altijd
kan iedereen op een fijne manier met zijn of haar hobby bezig zijn. Toch gebeurt het wel eens dat
de persoonlijke integriteit van leden in het geding is. Bij de NBV is sinds kort een externe
vertrouwenspersoon beschikbaar voor alle leden en cursisten.
Lees meer in Mijn NBV

AVB in de Duitse grensregio

Duitse imkers aan onze oostgrens kampen dit voorjaar met Amerikaans vuilbroed. Recent in Bad
Bentheim.
In Duitsland baseert men zich op de uitkomst van het zogenaamde voederkransonderzoek. Een
methode waarmee de aanwezigheid van AVB sporen kan worden vastgesteld. Op grond van
onderzoek is gebleken dat de aanwezigheid niet vanzelfsprekend tot een uitbraak leidt. In ons
land wordt dit voederkransonderzoek niet gepropageerd. Blijf alert op de symptomen van AVB.
Bij twijfel een Bijengezondheidscoördinator inroepen.
Lees meer

Wat doen we aan koninginnenteelt?

Vier jaar eerder vond een vergelijkbaar onderzoek ook plaats. De uitkomst laat zien
dat koninginnenteelt aan populariteit lijkt te winnen. Het marktaandeel van de bastaardbij is de
afgelopen vier jaar duidelijk gedaald. Onder de imkers die minder dan vijf jaar bijen houden zijn
Buckfast- en Carnicabijen even populair. De zwarte bij heeft iets aan populariteit gewonnen.
Lees meer
ADVERTENTIE

Imkerreizen naar Gambia / Afrika
(8 – 22 nov. 2019 / 7 – 21 feb. 2020)

Een reis om nooit te vergeten. Voor imkers en niet imkers. Thuis komen in Afrikaanse dorpen en
imkeren met Afrikaanse bijen. Dit is spannend en het is uniek. Vraag meer informatie aan.
Lees meer

ADVERTENTIE

Juli: ‘Maand van de Bij’ in tuincentra

De tuinbranche onder aanvoering van Tuinbranche Nederland heeft de Levende Tuin omarmd. In
samenwerking met de NBV wordt het thema bijen onder de aandacht van de tuincentra gebracht
zodat zij er mee aan de slag gaan. Zij kunnen de bezoekers verleiden hun tuin bijvriendelijk in te
richten. Tuincentra die een samenwerking hebben met imkers zijn daar heel enthousiast over.
Volwassenen en kinderen vinden het leuk om over de bijen te horen en ook de honingproducten
spreken natuurlijk aan.
Lees meer

Zeven kerntaken NBV op posterformaat

De NBV begon halverwege vorig jaar aan een tournee van zes regionale bijeenkomsten ‘NBV ‘t
land in …’. Afdelingsbestuurders, ledenraadsleden én bestuursleden gingen met elkaar in
gesprek. De laatste bijeenkomst was op 20 maart jl. in Austerlitz. Onderdeel van het
instrumentarium was een serie van zeven posters waarop de zeven kerntaken van de NBV staan
samengevat. Deelnemers aan de bijeenkomsten kregen de posters mee naar huis. Interesse? Ze
zijn voor iedereen te downloaden.
Lees meer en downloaden
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