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Van imkers, voor imkers
Over een paar weken starten de november-studiedagen: op vier locaties op vier
achtereenvolgende zaterdagen met min of meer dezelfde programmering. Dit jaar staat
alles in het teken van de imkerpraktijk. Ervaren bijenhouders en starters komen aan het
woord en gaan met elkaar in gesprek. Een serie workshops completeert het geheel. In
Beilen, op 16 november, wijkt het programma iets af van de andere drie. Daar treedt de
bekende Duitse wetenschapper Pia Aumeier op. Ze neemt de imkerpraktijk met een
knipoog onder de loep.
De eerste studiedag is op 9 november in Breda. Na Beilen volgen op 23
november Horst en 30 november Boskoop. Voor NBV leden geldt gereduceerde
toegang.
Lees meer en meld je aan

Bloembollenactie voor NBV-leden

Voorjaarsbloembollen zijn een van de eerste leveranciers van vers stuifmeel in het nieuwe jaar.
Onze bijen snakken ernaar na de lange winterzit.
De herfst is dé tijd om die bollen te planten. Help de bijen aan een fleurig voorjaar! Maak gebruik
van de NBV-bollenactie en bestel met aantrekkelijke ledenkorting.
Lees meer

Cursussen te kust en te keur

Het actieve bijenseizoen is nog maar net afgelopen of de nieuwe cursussen in de komende
winter rijzen als paddenstoelen uit de grond. De nieuwe cursus Voortgezet imkeren, speciaal
bedoeld voor degenen die een jaar of twee geleden de basiscursus hebben gevolgd, kan al in
verschillende plaatsen worden gevolgd. Maar het aanbod is veel meer dan dat! Een selectie:
•
•
•
•
•

Voortgezet imkeren
Koninginnenteelt
Bijengezondheid en biodiversiteit
Fruitbestuiving
Drachtplanten

Lees meer

Winter-APK voorkomt onnodige bijensterfte

Bijenwerk staat dit keer voor een belangrijk deel in het teken van de Winter-APK. Door een
inspectie op een koude ochtend eind van deze maand of begin november is de omvang van het
wintervolk vast te stellen. Op basis daarvan kun je als imker besluiten te zwakke volken nog te
verenigen. Weliswaar heb je een volk minder, maar de bijen blijven in leven en dragen bij in de
voorjaarsontwikkeling.
Lees meer

Commissiemiddag brengt de disciplines dichter bij elkaar

Op 3 oktober jongstleden zijn de commissies met bestuur en bureau aan het werk geweest om
met elkaar de koers voor de komende jaren te bepalen. De middag kenmerkte zich door een heel
prettige, constructieve en betrokken sfeer. Van alle expertcommissies waren leden aanwezig.
Naast het uitstippelen van de koers van de eigen commissie, werd ook nadrukkelijk verbinding
gemaakt met andere commissies.
Lees meer

BEEP start crowdfunding voor digitaal meetsysteem

Vanaf 9 november kan je de BEEP base bestellen! De BEEP base is een slimme weegschaal die
je onder je bijenkast kan plaatsen. Het meet het gewicht en andere parameters zoals temperatuur
en geluid in de kast. De gegevens worden draadloos verzonden naar de gratis Beep app, waarin
je ook je inspectiegegevens kunt bijhouden.
Lees meer

Cruydt-Hoeck geeft forse korting aan NBV-afdelingen

De bekende kweker van inheemse een- en meerjarige kruidenzaden heeft al menig
verbloemingsproject voorzien van biologisch geteelde zadenmengsels.
De Cruydt-Hoeck geeft NBV afdelingen 20% korting op bestellingen vanuit de afdelingen. Een
mooie stimulans om met elkaar aan de slag te gaan voor het inzaaien van percelen in de
gemeente.
Lees meer

Nieuw losbladig boek voor de basiscursus

Jarenlang was Bijenhouden. Hoe doe je dat? van Friedrich Pohl hét cursusboek voor de
basiscursus. Afgelopen jaar heeft de onderwijscommissie gewerkt aan een geheel nieuwe opzet.
Deze werd tijdens de Lerarendag op 5 oktober jl. gepresenteerd. De aanwezige leraren kregen
inzage in de inhoud en net als het eerder verschenen Handboek Praktijk zal ook dit cursusboek
losbladig zijn. Beide onderdelen zijn het nieuwe cursusmateriaal en vervangen 'Pohl'. In de loop
van november is het beschikbaar. In de volgende editie van Imkernieuws meer informatie over
inhoud en bestellen.

NBV-ledenenquête geeft vereniging richting

Op 19 september ontvingen alle leden een samenvatting van het omvangrijke ledenonderzoek
dat in juni plaatsvond. De respons van 26,5 % was meer dan verwacht. Dat leverde een
overtuigend beeld van hoe de leden de NBV ervaren, waar de club zich op moet richten en ook
wat die vooral niet moet doen. De mail gemist of nog geen gelegenheid gehad het volledige
rapport te bekijken?
Lees meer

NBV verruilt Wageningen voor Ede

Imkers hebben het vaak over ‘Wageningen’. Daarmee doelen ze op vestigingsplaats van de
vereniging, eerst de VBBN en na de fusie in 2006 de NBV. Sinds 1972 is het Bijenhuis aan de
Grintweg het onderkomen, daarvoor vele jaren op een ander adres in Wageningen. De
vereniging neemt per 1 december afscheid van Wageningen. Ze neemt op die datum officieel
haar intrek in een zelfstandig kantoorpand in Ede. De verhuizing is het logische vervolg op de
verkoop van de winkel en het gebouw, begin 2017. Op 1 oktober ontving NBV voorzitter Bert
Berghoef (links op de foto) de sleutel van de eigenaar van het pand.

Ambassadeurs netwerk in opbouw

De NBV werkt aan het vormen van een netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit. De
deelnemers van de eerste opleidingsgroep kwamen 14 september bijeen voor een bijpraat- en
nascholingsbijeenkomst. Deze vond plaats in het Gelderse Laren te midden van het
grootschalige akkerranden-zonnebloemenproject, waar Annelies Hijink als ambassadeur nauw bij
betrokken is.
Zaterdag 12 oktober jl. startte de tweede cursus met 30 deelnemers.
Lees meer

Jan Kruit onderscheiden voor 50 jaar imker

Op zich is 50 jaar imker zijn, een hobby bedrijven, niet zo heel bijzonder. Dat is het wel op de
wijze waarop Jan Kruit (in blauw overhemd) dat heeft gedaan en doet. Hij is aangesloten bij de
afdeling Ter Apel waar hij zich op bestuurlijk niveau al jaren verdienstelijk maakt. Maar zijn
activiteiten voor de bijenhouderij strekken zich veel verder uit, zelfs tot over de grens bij het DuitsNederlands imkercentrum Wesuwemoor. Voor de NBV was het aanleiding Jan te onderscheiden.
Uit handen van NBV-voorzitter Bert Berghoef ontving hij een gedenkplaquette.
Lees meer

Workshop Kwaliteit honing

Op 28 oktober 2019 (start 13:30) organiseert Wageningen Food Safety Research een
interactieve workshop rond dit thema. Vanuit verschillende invalshoeken (beleid, praktijk en
onderzoek) geven vier inleiders hun visie. Wat gaat er goed binnen de sector, bij de productie
van en waar liggen aandachtspunten c.q. uitdagingen? Deelname is gratis. Wel van tevoren
aanmelden.
Lees meer
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