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In de laatste week van november pakken we onze spullen in en verplaatsen die naar een
nieuw, voor de NBV ruimer onderkomen. Na bijna 50 jaar in het Wageningse Bijenhuis
vertoefd te hebben werd het tijd om op zoek te gaan naar iets wat beter past. De directe
verbinding met het Bijenhuis, met de winkel, was er al sinds begin 2017 niet meer. Door
toename van activiteiten van het Bijenhuis én van de NBV was het logisch gevolg elders
een geschikt kantoor te vinden. Dat is gevonden in Ede en wel op het
adres Stationsweg 94A. Het telefoonnummer 0317-422422 verhuist mee.

Meld je nog aan voor november-studiedagen

Inschrijven voor deelname aan de laatste twee van de vier studiedagen deze maand kan nog
in Horst aan de Maas en in Boskoop. Dat geldt ook voor de honingkeuring die ter plaatse door
het Bijkersgilde wordt verricht. Het thema ‘Van imkers, voor imkers’, gericht op de imkerpraktijk
is bij uitstek geschikt voor imkers die nog niet zo heel lang de hobby beoefenen.
Lees meer

Voorzitter Bert Berghoef licht de jaarplannen 2020 toe

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om een duidelijker beeld te krijgen hoe leden de vereniging
ervaren, waar men meer of minder belang aan hecht en wat de wensen zijn. Tijdens de
ledenraadsvergadering van 2 november ontvouwde voorzitter Bert Berghoef de ambitieuze
plannen voor 2020. De ledenraad stemde in, ook met een kleine verhoging van de contributie.
Bekijk de vlog

Gezocht: vrijwilligers Onderling Schadefonds

Heb je affiniteit met verzekeringswerk? Zijn polissen, schadebeoordeling en/of schadeafhandeling voor jou gesneden koek en wil je met jouw kennis een bijdrage leveren aan een
gezamenlijk schadefonds, zodat gedupeerde imkers zich gesteund voelen in het afhandelen van
schade? Om de regeling uitvoerbaar te maken is inzet van experts noodzaak. Help mee!
Lees meer

NIEUW
Losbladig boek Basiscursus Imkeren

Eind november verschijnt het geheel nieuwe boek voor de basiscursus: een losbladig systeem
bestaande uit een theorie- en een praktijkdeel. Felicitaties aan leden van de commissie
Bijenteeltonderwijs die er hard aan hebben gewerkt.
Al enige jaren leefde de wens om als vereniging een eigen boek voor de basiscursus te maken
waarmee leraren goed uit de voeten kunnen. Tot afgelopen cursusseizoen werd een flink aantal
jaren gebruik gemaakt van Bijenhouden. Hoe doe je dat?, een vertaling van het boek van
Friedrich Pohl. Bestellen kan nu al!
Lees meer

Nog even oxalen ...

De laatste klus voor dit jaar in de volken is het ‘oxalen’: het toedienen van oxaalzuur om nog
zoveel mogelijk varroamijten van de bijen te verwijderen. Deze methode als derde onderdeel van
het jaarlijkse drie-gangenmenu werkt het beste als de volken geen gesloten broed meer hebben.
Wanneer is dat en wat doe je? In de Bijenwerk aflevering voor komende weken meer hierover en
al vast een blik op het volgend seizoen
Lees meer

Kamervragen over het ‘Biesboschprobleem’

We herinneren ons vast nog de foto en het bericht dat er bij het begin van de bloei van de
reuzenbalsemien vele honderden bijenvolken in de Biesbosch waren geplaatst. Voorbijgangers
moesten soms door een wolk van bijen. De balsemien komt massaal in de Biesbosch voor en de
nectarvloed is enorm. Het spreekt vanzelf dat de situatie om het natuurgebied geen
schoonheidsprijs verdiende. Als belangenbehartiger van de imkerij heeft de NBV bijgedragen
aan de beantwoording van Kamervragen.
Lees meer
ADVERTENTIE

Creatiever met de bijenkast

De opvolger van “Creatief met bijenwas”, het nieuwe boek laat zien wat je met producten uit de
bijenkast kunt doen. Het boek staat vol met bijzondere recepten, kaarsen, crèmes, zalven en
meer. Een aanrader voor de herfst/winter!

Studiedagen januari

Op 18 januari vindt in Wageningen de studiedag voor bestuivingsimkers plaats. Ger
Wennekes (Rijk Zwaan), Maarten van Herwerden (beroepsimker
en gewasbeschermingsadviseur) en Frens Pries (Bijenlector) staan borg voor een boeiend en
gevarieerd programma.
Aanmelden

Op 25 januari volgt in Geldermalsen de Koninginnenteeltdag. Het is jaarlijks een
drukbezochte dag waarin voor zowel de beginnende als de gevorderde koninginnenteler
interessante onderwerpen voor het voetlicht komen. Het programma is bijna rond.
Aanmelden

BEEP base nu beschikbaar

Nu beschikbaar op Kickstarter crowdfunding! Het is een meetsysteem waarmee je kastgewicht,
temperatuur en geluid kan meten. De gegevens worden draadloos verzonden naar de gratis
Beep app.
Voor NBV leden volgt in 2020 een gebruikersbijeenkomst over de BEEP app en de base.
Al meer dan 60 mensen doen mee aan de crowdfunding. Jij ook?
Lees meer

Supporter Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het gaat belabberd met de biodiversiteit in ons land. Het verlies aan aantallen soorten en
aantallen exemplaren van dieren of planten neemt maar toe. Het enige dat groeit is de rode lijst.
We hebben allemaal wel kennis genomen van de enorme stikstofdepositie en de gevolgen
daarvan. Het Deltaplan Biodiversiteit wil het verlies ombuigen naar herstel. Dat wil de NBV ook
en daarom is ze supporter geworden van dit initiatief.
Lees meer

Bijen in de boomgaard

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor heeft een werkboek voor fruittelers vervaardigd. Het heeft
tot doel biodiversiteit van bestuivers in boomgaarden te stimuleren. Het effect van honingbijen
wordt vergeleken met dat van de solitaire bestuivers en hommels. Het is goed om daarvan kennis
te nemen voordat het nieuwe bestuivingsseizoen begint. Het werkboek is gratis te downloaden.
Lees meer

Win jij een Bee Simular?

Dit spel voor kinderen van 10-13 jaar en hun ouders laat de wereld zien door de ogen van een bij.
Alles lijkt anders. De Bee Simulator-speler moet niet alleen de bijenwereld ontdekken, ook het
volkje beschermen tegen wespen, pollen verzamelen en allerlei andere ’taken' verrichten. Speel
het alleen of met een ander.
Wil je in aanmerking komen, laat het vóór 25 november weten. Onder de inzenders wordt één
spel voor Playstation en één voor Nintendo Switch verloot.
Lees meer
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